
Duży sukces odniosła w Perir

polska wyprawa naukowa
Od kilku miesięcy publikuje

my nadsyłane z Limy — stolicy
Peru — korespondencje od u-

czestników największej w histo
rii polskiej, naukowej .wyprawy
amerykanistycznej o charakte
rze archeologicznym. Wyprawa
jest już w zasadzie zakończona.
Część uczestników powróciła do

kraju, a część płynie statkiem,
towarzysząc zebranym w cząsie
półrocznego pobytu w Peru i
Boliwii materiałom i ekspona
tom.

Wyprawa polskich naukow
ców do Ameryki Południowej
zakończyła się autentycznym i

dużym sukcesem. Już na miej
scu, w Limie, kierownictwo wy
prawy otrzymało — specjalnym
dekretem podpisanym prźez
prezydenta Peru — koncesję na

prowadzenie samodzielnych prac
wykopaliskowych, co dotąd było

Depesza kondolencyjna
po zgonie H. Bumediena

W związku ze zgonem prezy
denta Algierskiej Republiki Lu
dowo-Demokratycznej, przewod
niczącego Pady Rewolucyjnej,
HUARI BUMEDIENA, przewo
dniczący Rady Państwa, Henryk
Jabłoński przesłał do przewod
niczącego Ludowego Zgroma
dzenia Narodowego Algierii,
Rabaha Bitata depeszę, w któ
rej w imieniu najwyższych
władz PRL, narodu polskiego i
w swoim imieniu składa mu,
rządowi zaprzyjaźnionej Algierii
i narodowi algierskiemu szcze
re wyrazy współczucia i żalu z

powodu tej bolesnej straty. W.

depeszy podkreśla się osobisty
wkład Huari Bumediena w roz
wój stosunków przyjaźni i

współpracy między Polską i Al
gierią. Wyrażono również prze
konanie, że ta polityka współ
pracy i przyjaźni będzie konty
nuowana i poszerzona, służąc
dobru obu narodów', a także
sprawie pokojowej, twórczej
współpracy międzynarodowej.

Pogrzeb Huari Bumediena Od
będzie się w piątek 29 bm. W

kraju ogłoszono 40-dniową żało
bę narodową. Obowiązki szefa

państwa algierskiego objął tym
czasowo przewodniczący Ludo
wego Zgromadzenia Narodowe
go, Rabah Bitat. Pod jego prze
wodnictwem zebrało się na nad
zwyczajnym posiedzeniu Zgro
madzenie Narodowe, ogłaszając
oficjalnie wakat na stanowisku

prezydenta.
'Dodajmy, że zmarły prezydent

przebywał od 18 listopada br. w

stołecznym szpitalu „Mustafa”,
cierpiąc na złośliwy przypadek
rzadko spotykanej choroby krwi,
zwanej chorobą Waldenstroema.

Próba pobicia
twistowego rekordu

LONDYN
35-letni prawnik ze Sri Lanki,

Kumar Anadan przystąpił W'śro
dę w Colombo do próby bicia re
kordu świata w twiście, która,
zamierza zakończyć' o północy 31

grudnia. Dotychczasowy rekord

twistowy należy od 1973 do A-

merykanina Rogera Guy En-

glisha: 102 godziny 28 minut tań
czenia.

Kumar Anadan nie jest nowi
cjuszem iv realizacji zaskakują
cych pomysłów. .Jest rekordzistą
świata m. in. w staniu na jednej
nodze, staniu na baczność w wo
dzie. przepłynął również dwu
krotnie przesmyk dzielący Sri

Lankę od Indii,

udziałem zaledwie 5 podobnych
wypraw.

Drugim prestiżowym osiągnię
ciem grupy polskiej było wyda
nie przez ministra oświaty Peru

innego dekretu zezwalającego
Polakom na wywóz — na czas

opracowania wyników — wszys
tkich wydobytych w trakcie

prac materiałów archeologicz
nych. Warto dodać, że zezwole
nia takiego nie uzyskały dotąd
żadne ekspedycje archeologicz
ne,wtymm.in.zUSAiJa
ponii.

Wyprawa zrealizowała m. in.

naukowy program „Huaura —

Checras”, polegający na wszech
stronnych badaniach archeolo
gicznych przedhiszpańskiego o-

sadnictwa indiańskiego w wyso
kich Andach. Uznanie dla pol
skiej wyprawy, wzmógł fakt, iż
w badaniach zastosowała ona

podejście regionalne, a nie np.
badanie jednego obiektu, ponad
to w wyprawie wzięli udział

specjaliści kilku dyscyplin nau
ki.

Uczestnicy wyprawy zebrali
blisko tonę materiału archeolo
gicznego, który zostanie teraz

poddany w Polsce opracowaniu,
ponadto przywieziono do kraju
wielką (największą w tej części
Europy) kolekcję eksponatów
etnograficznych, które zasilą
zbiory muzeów w Warszawie,
Poznaniu i Szczecinie. (k)

Kolejka na Gubałówkę
wozi nas już 40 lat

UTRO pogoda w rejonie
(Krakowa kształtować się

będzie pod wpływem pod
wyższonego ciśnienia. Za
chmurzenie duże, z rozpo
godzeniami.- Rano miejsca
mi mgły i zamglenia. W

ciągu dnia słabe opady śniegu
i deszczu ze śniegiem. Wiatry
południowo-zachodnie i zacho
dnie 2—4 m/sek. Temperatura
dniem plus 3—1, minimalna

nocąodplus2dominus3stC.
Na drogach gołoledź. Nieco

chłodniej. (w)

Znany francuski reżyser — Ro
ger Vadim omawia z amerykań
ską aktorką — Cindy Pickette

jej rolę w nowym filmie „Nocne
gry’.' kręconym obecnie w Mani
li na Filipinach. CAF — AP
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CAF — SekoZałoga Piotrowickiej Fabryki Ma
szyn Górniczych „FAMUR” po
stanowiła wdrożyć do produkcji
nowy typ kombajnu węglowego
KWB-3RN, przystosowanego do

eksploatacji niskich pokładów.
Dzięki tej inicjatywie zmechani
zowane zostanie wydobycie z nie
mal wszystkich spotykanych w

naszych kopalniach pokładów
węglowych. Podstawą programu
produkcyjnego zakładów, które

systematycznie doskonalą swoją
ofertę dla polskiego przemysłu
węglowego i na eksport, jest kom
bajn KWB-3RDU oznaczony na

tegorocznych Targach Poznań
skich tytułem „Mister Eksportu”.
W br. kopalnie krajowe i kon
trahenci zagraniczni otrzymają
blisko 200 egzemplarzy tth ma
szyn. W „FAMURZE” rozpoczęto
także przed kilkoma miesiącami
seryjną produkcję kombajnu du
żej mocy KWB-6, przeznaczonego
do pokładów o 4-metrowej wyso
kości. Te wysokiej klasy maszy
ny stanowią uzbrojenie najwięk
szych ścian węglowych w naszych
kopalniach, skąd dostarcza się po
4 i więcej tysięcy ton węgla na

dobę. Na zdjęciu: montaż kom
bajnu KWB-3RDU.

Jeana z najDaraziej emocjo
nujących atrakcji turystycznych
w kraju: kolej linowo-terenowa
na Gubałówkę w Zakopanem
obchodzi właśnie 40-lecie swej
działalności.

„Jubilatka” zbudowana zosta
ła w roku 1938, w rekordowym
czasie, 5 miesięcy (!) jako trze
cia w Polsce, po kolei linowej
na Kasprowy Wierch 1 na górę
Parkową w Krynicy. Budowę
prowadziło Towarzystwo „Lin-
kolkasprowy” na zlecenie Ligi
Popierania Turystyki. Urządzę-
nia mechaniczne, wagony itp.
dostarczyły szwajcarskie tirmy,
a budynki i obiekty na trasie

zaprojektowali i wykonali Pola
cy. Długość trasy kolejki wyno
si 1338 m przy różnicy wznie
sień 299 m.

Przejazdy kolejką na Guba
łówkę w Zakopanem cieszą się
o każdej porze roku nie słab
nącym powodzeniem wśród ty
sięcy wczasowiczów i turystów.'
Kolejka jest rekordzistką w na
szym transporcie linowym —

przewozi bowiem od kilku już
lat ponad 1800 tys. pasażerów
rocznie. Łącznie w ciągu 40 lat
„srebrne wagoniki” kolejki prze
wiozły ponad 47 min osób. .

Niezawodność i wysoka spra
wność kolejki jest w dużej mie
rze zasługą sumiennej i ofiar
nej pracy zgranej załogi zako
piańskich kolejarzy PKL, któ
rej z okazji, jubileuszu należą
się słowa uznania i życzenia
dalszych sukcesów.

(TG)

Radzieckie towary
wzbogaca nasz rynek
nasze radziecki

już pra-
miejsce

przemy-
użytku.

MOSKWA
W związku z podpisaniem pro

tokołu o wymianie towarowej i

płatnościach na 1979 r. między
Polską i Związkiem Radzieckim,
minister handlu zagranicznego i

gospodarki morskiej Jerzy Ol
szewski oświadczył, iż w przy
szłym roku polsko-radzieckie o-

broty handlowe osiągną
'wie 34 mld zł. Ważne

zajmą w nich wyroby
słowe powszechnego
które wzbogacą zaopatrzenie-
rynków wewnętrznych obu kra
jów.

Zakupimy w ZSRR takie, cie
szące się popytem na naszym
rynku wyroby techniczne, jak
np.: 250 tys. lodówek, 100 tys. te
lewizorów kolorowych i. 80 tys.
telewizorów przenośnych czar
no-białych. 140 tys. radioodbior
ników tranzystorowych. 4.500 sa
mochodów osobowych „łada”,
ponad 1,9 min szt. zegarków, a

ponadto pralki, odkurzacze, apa
raty fotograficzne i , amatorskie

kamery filmowe, farmaceutyki,
wyroby perfumeryjno-kosmety-
czńe, artykuły chemii gospodar
czej i ■wiele wyrobów z zakresu
„1001 drobiazgów”. Sklepy spoży
wcze otrzymają radziecką her
batę, konserwy rybne, sery
twarde, koniaki i szampany oraz

wiele innych towarów,
W polskim eksporcie artyku

łów powszechnego użytku domi
nować będą wyroby przemysłu
lekkiego — odzież, bielizna, Wy
roby dziewiarskie, tkaniny, obu
wie : galanteria skórzana oraz

przemysłu chemicznego — głów
nie leki i kosmetyki. Należy jed-

-

.

W Sylwestra
■BAWSIĘZNAMI
i Oto program estradowo-fil-
i mowy z udziałem artystów

estradowych krajowych
i zagranicznych
kinie „KIJÓW” —

godzinie 18 i 22

kinie .„UCIECHA”
godzinie 20.15

Ow
o

ow
o

oraz barwny muzyczno-
rewiowy film, pt.:

NEW YORK,
NEW YORK

z LIZĄ MINNELLI
W roli głównej

na które to imprezy serdecz
nie zaprasza Oddział Zje
dnoczonych Przedsiębiorstw
Rozrywkowych w Krakowie

Przedsprzedaż biletów w

punktach „Filmotechniki”.
K-8983

Niepotrzebne zabiegi
chirurgiczne w USA

WASZYNGTON

NiepotrzeDnic przeprowadzane zabiegi chirur
giczne stanowią poważny problem w USA, Takie
stwierdzenie padło w opublikowanym raporcie,
przygotowanym przez komisję Izby Reprezen
tantów. W 1977 r. wykonano w Stanach Zjedno
czonych 2 miliony niekoniecznych zabiegów chi
rurgicznych, których koszt przekroczył 4 miliar
dy dolarów. Spowodowały one śmierć przeszło
10 tys. ludzi. Za „niekonieczne” komisja ocenia
te zabiegi,, które zostały wykonane bez uprzed
niego wypróbow.ania innych metod leczenia.

Kraków, czwartek 28 grudnia 1978 r.

nak podkreślić, iż w naszym eks
porcie do Kraju Rad prawie 60

(Dokończenie na str. 2)

Kradzież obrazów Cezannea
WASZYNGTON
Z „Art Institute*’’ w Chicago

skradziono w środę 3 obrazy Ce-
ząnne'a z roku 1890. Ich war
tość ocenia się na 3 min dola
rów. Płótna te wyniesiono z ma
gazynów, do których dostęp ma
ją tylko niektórzy pracownicy.
A oto tytuły zabranych przez
złodziei obrazów: „Pani Cezanne
w żółtym fotelu”, „Dom nad

rzeką”, „Jabłka na obrusie”.'

Katastrofa autobusu
DELHI

43 osób utonęło w środę w wy
niku stoczenia
rzeki w stanie
łudniu Indii,
jego pomocnik
sażerów zdołało dopłynąć do brze
gu.

się autobusu do
Tamilnadu na po-
Kierowca pojazdu,
oraz 11 innych pa-

UHrozinamf
epidemia grypy ■
Epidemiolodzy obliczyli, że

wielkie epidemie grypy za
grażają przeciętnie co dzie

sięć lat. Przedostatnia epiderńia,
tzw. grypa azjatycka nawiedzi
ła świat w 1957 r., ostatnia —

tzw. grypa hong kong — w 1968
r. Na tę ostatnią zapadło ok. 50
min ludzi, zmarło zaś ok, 60 tys.
Gdyby więc wnioskować według
tego kalendarza, ten rok mógł
by okazać się bardzo ciężki dla
służb zdrowia wielu krajów.

W ciągu ostatnich kilku dzie
siątków lat człowiek uporał się
z wieloma problemami zdrowot
nymi. Chyba najbardziej spek
takularnym osiągnięciem ostat
nich lat w tej dziedzinie było
zlikwidowanie ostatnich ognisk
ospy u koczowników etiopskich

Kryształowa choinka
Ta kryształowa
choinka — wraz

z modelką w na
szywanym kry
ształkami bikini

obecnie
salonu

Virginii
projek

— jest
ozdobą
Ernsta i
Meer —

tantów żyrando
li z Los Angeles.

CAF — UPI

ANALIZA wpływu socjaliz
mu na aktualną sytuację w

świecie jest przedmiotem no
wej książki Leonida Breżnie
wa, zatytułowanej „Świat so
cjalizmu — zwycięstwo wiel
kich idei”, która ukazała się
w ZSRR.

W GENEWIE odbyło się spo
tkanie szefów delegacji ZSRR
i USA, prowadzących rozmo
wy w sprawie ograniczenia
strategicznych zbrojeń ofensy
wnych.

W IRANIE nie słabnie na
pięcie, dochodzi do licznych
zajść. W Teheranie oddziały
wojskowe usiłowały zatrzymać
pochód żałobny, zorganizowa-

ze Świata
ńy na znak protestu przeciw
ko zastrzeleniu jednego z pro
fesorów uniwersytetu. Wojsko
otworzyło ogień do uczestni
ków konduktu. 8 osób zginęło.

PREZYDENT Carter posta
nowił zwrócić się do Kongre
su o zwiększenie w 1980 roku
budżetu wojskowego o 10 mi
liardów dolarów, „żeby wy
wiązać się ze swych zobowią
zań wobec europejskich soju
szników”. W ten sposób bu
dżet na cele „obronne” wy
niósłby 122,8 mld dolarów.
Stanowi to ok, 25 proc, całego
budżetu federalnego.

KRÓL Juan Carlos podpisał
Konstytucję Hiszpanii. Przyję
ta w referendum przeprowa
dzonym 6 bm. Konstytucja
wejdzie w życie 20 grudnia.

RZECZNIK rządu egipskiego
wykluczył możliwość rychłego
spotkania ministrów spraw za
granicznych Egiptu, Izraela' i

USA.

i skreślenie jej tym samym z

rejestru chorób. Skutecznie

walczymy z malarią, trądem,
chorobami cywilizacyjnymi —

tylko nie z grypą.
Cała trudność polega na tym,

że wirus tej choroby jest praw
dziwym fenomenem. Otóż ma on

zdolność wytwaizania nowych
szczepów, które w ciągu niewie
lu miesięcy mogą rozprzestrze
nić się na wszystkich kontynen
tach i stać się nowym, dominu
jącym typem grypy. Dla ludzi,
którzy zachorowali na którąś z

odmian grypy, jest to zawsze ta

sama choroba, objawiająca się
gorączką, ogólnym osłabieniem,
bólami głowy i pleców, łama
niem w kościach. Dla naukow
ców i lekarzy jest to praktycz
nie nowa choroba, przeciw któ
rej nie ma opracowanych jeszcze

(Dokończenie na str. 2)
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sposób
jednym

ROCKY”
„Rocky” stał

swojej ojczyźnie, w

najmniej oczekiwany
z najsłynniejszych utworów e-

k runowych roku 1976, zdobyw
ca. trzech Oscarów i wielkim
sukcesem kasowym. Czy jed
nak rzeczywiście był to suk
ces nieoczekiwany? Gdy mało

znany, trzeciorzędny aktor —

Sylvester Stallone przedsta
wił producentom swój napisa
ny podobno w ciągu trzech
dni scenariusz i uparł się za
grać w nim główną rolę — ry
zyko było zapewne spore. Ale

gdv okazało się, że scenariusz

opowiadający o małym, pro
wincjonalnym bokserze, który
niemal przypadkowo zyskuje
sławę, pieniądze i miłość, jest
właściwie jeszcze jedna wersja
najbardziej ukochanego przez
kulturę amerykańską mitu o

Kopciuszku — szansa na po
wodzenie takiejro przedsię
wzięcia natychmiast wzrosła.
I rzeczywiście. „Kopciuszek”
Rocky Balboa zyskał swoje
wszystkie przewidziane scena
riuszem wartości materialne,
prestiżowe i uczuciowe, pory
wając przy okazji serca współ-
odczuwającej z nim widowni
— a „Kopciuszek” Sylvester
Stallone, świetny wykonawca
tej roli stał się z dnia na dzień

nowa gwiazdą, nową legendą,
aktorem, którego udział w fil
mie może odtąd samorzutnie

zapewnić producentom kąsę.
Jeszcze raz więc Kopciuszek
znalazł swego królewicza, a

pucybut został milionerem.
Dla nas, którzy wprawdzie

kochamy bajki również, ale

jesteśmy jednak mocno odda
leni od tego najpopularniej
szego mechanizmu sukcesu
tak bliskiego kulturze amery
kańskiej, może ten film być
bardzo ciekawym przykładem
i dziedziny psychologii. Bo

przecież od długiego już cza
su, kino amerykańskie przy
zwyczaiło swoją widownię i

krajową i zagraniczną do te
go, że potrafi być ostre, kry
tyczne, zaangażowane. Że. jak
rzadko która kinematografia, 1

jest pćwne swojej roli publi
cystycznej. Pełne goryczy i

sceptycyzmu ujawnia „grze
chy” nawet najwyższych me
chanizmów państwowych. Czu
wa i reaguje natychmiast. I

oto po tych „Rozmowach”.
„Taśmach prawdy”, „Wszyst
kich ludziach prezydenta”.
„Trzech dniach Kondora” i

tylu innych, przychodzi naj
prawdziwsza bajka o niewy
parzonym małym bokserze i

nagle ta bajka porywa i sta
je się wyrazem najaktualniej
szych niarzeń. Czyżby więc
szykowała się zmiana roli ki
na? Oczywiście nie. Można na
tomiast zaryzykować twier
dzenie, że zwycięstwo „Roc-
ky*ego” jest zwycięstwem o-

kreślonego tvpu kiną — kina

populistycznego, którego
współczesność i aktualność,'
krytyka i gorvcz tkwi w sa
mym obrazie. W owych bied
nych, odrapanych wnętrzach,
„łapanych” jakby przypadko
wo kamera, w owym okru
cieństwie. grożącym człowie
kowi ustawicznie. Nieprzypad
kowo przecież ten film koja
rzy się z dziełami amerykań
skiego ekranu sprzed lat, ale

tylko z tymi, które przeciw
stawiały się cukierkowatemu
modelowi hollywoodzkiemu,
które były zawsze ambicją ki
na amerykańskiego. A więc
zarówno z tymi z lat 40-ych,
jak „czarna” i okrutna „Run
da”, jak i z tymi z lat 50-ych,
jak chociażby z pamiętnym
„Marty m”. „Rócky” ma nie
mal identyczną z nimi scene
rię, ale co ważniejsze nią po
dobny wystrój emocjonalny
konfliktów, i podobny krój
postaci.

Reżyser tego filmu — John
G. Avildsen — zrealizował o-

powieść o bokserze według
niemal klasycznych, spraw
dzonych niejeden raz w kinie,
schematów dramaturgicznych,
obrazowych i emocjonalnych.
Te schematy są proste i nie
zawodne i właściwie od po
czątku filmu można powie
dzieć jaki będzie, bo powinien
być, jego finał. Ale w ten

schemat* który wcale ńie ehce
okazać się czym innym niż

jest, zbstały wtopione ciekawe
aktorsko indywidualności — i

zwycięstwo tego utworu, jest
takfe ich zasługą.
Stallone — zbvt duży i

ciężki, by go traktować

dziecko, a prżecież iakiś

cięcó naiwny, bezradny,
dany. I Talia «hire

k», „zahukana”, zamknięta w

sobie, która na naszych oczach

i to nie pod wpływem po pro
stu charakteryzacji, a pod
wpływem miłości odkrywą się,
staje się atrakcyjna, potrzeb-

p»ękna.v Ileż takich me
ta mor łóz potrafiło kino ame-

rv kańskie pokazać*. Była
wśród tych niezwykłych akto
rek i Betsv Blair i Katheiine

Hepburn i tyle innvch.

MARIA MALATYŃSKA

Sylvester
zbyt
j?k

dzie-
nieu-

brzyd-

na,

Polsko-radziecka
sesja gospodarcza w Moskwie

MOSKWA
Dla kończącego się roku cha

rakterystyczny był rozwój
wszechstronnej współpracy brat-
n* ch krajów oraz pogłębienie się
radziecko-polskich stosunków

gospodarczych i naukowo-tech
nicznych. — oświadczył zastępca
przewodniczącego Rady Mini
strów ZSRR, Konstantin Katu-

szew, który otworzył 27 bm. w

Moskwie XXI posiedzenie . Mię
dzyrządowej Polsko-Radzieckiej
Komisji Współpracy Gospodar
czej i Naukowo-Technicznej. Na

czele delegacji polskiej stoi za-

Zaostrzenie

walki i pijaństwem
® ada Państwa zapoznał® się z

informacją prokuratora gene
ralnego o działalności Prokura
tury w zapobieganiu i zwalcza
niu negatywnych zjawisk społe
cznych, występujących na tle

nieprzestrzegania przepisów u-

stawy <1 zwalczaniu alkoholizmu.
Rada Państwa uznała, iż w

przezwyciężeniu niekorzystnie
kształtujących się tendencji w

dziedzinie spożycia alkoholu i to
warzyszących temu ujemnych
zjawisk społecznych, ważną rolę
do spełnienia mają rady narodo
we, które powinny w szerszym
niż dotychczas zakresie podej
mować problemy walki z pijań
stwem. W związku z tym po
szczególne rady narodowe mają
przewidzieć w swoich planach
pracy' dokonanie oceny działal
ności terenowych organów ad
ministracji państwowej w za
kresie koncesjonowania obrotu

napojami alkoholowymi.
Podjęte zostaną inicjatywy

zmierzające do eliminacji lokali-'
zowania punktów sprzedaży na
pojów alkoholowych przy głów
nych arteriach komunikacyj
nych. zajmowania na te cele eks
ponowanych placówek handlo
wych, a także nadmiernego re
klamowania artykułów alkoho
lowych w sieci dystrybucji i ga
stronomii.
możliwości dodatkowych ogra
niczeń w sprzedaży
waniu alkoholu o

większej niż 18 proc.
hoty, w dni wypłat, w dni targo
we oraz w dni ustawowo wolne
od pracy.

Zbadane mają być

i poda-
zbwartości

np. w so-

uee'
>jów

Co słychać?
Naukowcy z uniwersytetu

w Pittsburghu (USA) stwier
dzili, że spożywanie napo,
alkoholowych ;r większych
da tokach powoduje impoten
cję i bezpłodność. W grupie
każdych czterech chronicz-

■nych alkoholików przebada
nych przez zespól lekarzy,
trzech nie mogło już utrzy
mywać normalnych stosun
ków płciowych. Badaniami

objęto także ludzi pijących
„w granicach rozsądku”, u

których również zaobserwo
wano mniejsze wydzielanie
hormonów męskich.
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PAN w Warszawie,
na określeniu me-

przepływu płynu
i limfy w naczy-

Cennego odkrycia, o donio
słym znaczeniu medycz
nym dokonał prof. Walde

mar Olszewski z Zakładu Chi
rurgii Transplantacyjnej Cen-

• trum Medycyny Doświadczalnej
i Klinicznej

“

Polega ono

chanizmu

tkankowego
niach limfatycznych człowieka.

, Odkrycie to będzie miało istotne
znaczenie praktyczne w diagno
styce i leczenia różnego rodzaju
obrzęków — opuchnięć, których
przyczyny nie były dotychczas
dostatecznie znane.

Trudno przewidzieć, jak rozle
głe będą dalsze konsekwencje
praktyczne tego Ądkrycia, które
ma duże znaczenie dla poznania
mechanizmu działania układu

limfstycznego, spełniającego do
niosłą rolę w ustroju ludzkim,
regulującego wiele podstawo
wych funkcji życiowych.

Krew wydostającą się tętnica
mi z serca przesącza się do tka
nek całego organizmu i odżywia
je, następnie przechodzi do na
czyń limfatycznych, za pośred
nictwem których ponownie wra
ca do serca. Część krwi wraca

- dp serca żyłami. I właśnie ten

moment — mechanizm przepły
wu limfy naczyniami limfątycz-
nymi z tkanek do sercą — sta
nowił zagadkę. Istniały na ten

^■E.EHO KRAKOWA
■"■ ' 'I ■■■■■■ —.. ...... >
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stępca członka Biura Polityczne
go KC PZPR, przewodniczący
Komisji Planowania, wicepre
mier Tadeusz Wrzaszczyk.

Na posiedzeniu rozpatrywane
są problemy związane z dalszym
rozwojem owocnych stosunków
obu krajów w różnych dziedzi
nach. Tematem obrad jest m. in.

przebieg dostaw do ZSRR kom
pletnych urządzeń do budowy o-

biektów a także posunięcia ma
jące na celu zwiększenie efekty
wności współpracy naukowo-te
chnicznej. Szczególną uwagę ko
misja poświęca sprawom dalsze
go pogłębienia specjalizacji i

kooperacji produkcji między
najważniejszymi gałęziami go
spodarki narodowej obu krajów.
Ną konieczność tę zwrócili uwa
gę podczas spotkania na Kry
mie w sierpniu br. Leonid Breż
niew i Edward Gierek. Na sesji
omówiono m. in. perspektywy
współpracy w produkcji osprzę
tu elektrycznego dla wywrotek,
młynów, technicznego sprzętu
górniczego, zespołów wirniko
wych, suwnic mostowych i okrę
towych silników wysokopręż
nych.

Radzieckie towary

wzbogacą nasz rynek
(Dokończenie ze itr. 1)

proc, stanowi.} maszyny i urzą
dzenia produkcyjne oraz środki

transportu, natomiast w impor
cie podstawową grupą towarową
są surowce i materiały , do pro
dukcji.

Na radzieckim rynku liczymy
się jako poważny dostawcą ta
boru pływającego, wyposażenia
elektrotechnicznego, urządzeń do

produkcji kwasu siarkowego i w

wielu innych branżach. Z kolei

korzystając z radzieckich dostaw

paliw, surowców i materiałów

do produkcji rozwijamy m. in.

transport samochodowy, hutnic
two, produkcję tkanin, mebli.

wyr<rbów>s't-papierniczych
'

oraz

wielu wyrobów chemii i petro
chemii.

Duży wpływ na Wzrost wza
jemnych obrotów mają dostawy
radzieckie realizowane w efekcie
udziału Polski w rozwoju bazy
surowcowej. W przyszłym roku

otrzymamy dzięki temu m. in.
dodatkowe ilości ropy naftowej,
rudy żelaza i surowców żelazo-

riośnych, oraz gazu ziemnego.
W dziedzinie kooperacji i spe

cjalizacji produkcji nastąpi w

przyszłym roku dalsze pogłębia
nie procesów integracyjnych na
szych krajów. Udział produkcji
specjalizowanej i powstającej w

kooperacji wre wzajemnej wy
mianie maszyn i urządzeń wy
niesie już ponad 50 procent.
Szczególnie intensywnie' rozwi
jają się te związki w przemyśle
lotniczym, samochodowym i e-

lektronicznej technice oblicze
niowej. Będą się one także za
cieśniać w przemysłach: obra
biarkowym, maszyn włókienni
czych, budówlano-drogowych i

rolniczych.'

temat różne teorie i poglądy, nie

tłumaczyły one jednak istoty
sprawy.

Dziełem polskiego uczonego
jest wyjaśnienie tego zjawiska.
Okazało się, iż naczynia limfaty-
czne u człowieka podzielone są
na rodzaj segmentów działają--
cych kolejno, na zasadzie samo
istnych rytmicznych skurczów

przepompowujących płyn jed-

Polski uczony
odkrył mechanizm

przepływu limfy
negp ogniwa do następnego. Im

tego płynu jest więcej, tym tern-

_po przepływu jest szybsze. Mogż’
zaistnieć również sytuacje, gdy
płynu jest za dużo i system
przepływu staje się niewydolny.
Powstają wtedy obrzęki, któ
rych przyczyny na tym tle stają
się zrozumiałe.

Wraz z częścią kijwi, zwaną o-

soc2em. przenikają db syste
mu limfstycznego raźnego ro
dzaju „zużyte” elementy komór
kowe, jak też np. bakterie, wi
rusy. Wszystkie te niepożądane

Premier Jaroszewicz
na zebraniu partyjnym
wr FSO na Żeraniu

wręczył
znaczek
obecnie
o stażu

zjednoczenia polskiego

Na wydziale mechanizmów „pol
skiego fiata” w FSO na Żera

niu odbyło się wczoraj uroczy
ste zebranie podstawowej orga
nizacji PZPR. W zebraniu ucze
stniczył członek Biura Politycz
nego KC PZPR, premier Piotr

Jaroszewicz, który należy do tej
organizacji partyjnej. Omówiono

genezę zjednoczenia polskiego
ruchu robotniczego, zd szczegól
ną satysfakcją witając 255 pra
cujących w FSO towarzyszy,
którzy są członkami partii od

przeszło 30 lat. Wręczona została
4500 w FSO legitymacja PZPR.

I sekretarz KF PZPR

P. Jaroszewiczowi

PZPR, otrzymywany
przez członków partii
sprzed
ruchu robotniczego.

Załoga zameldowała o uzyska
niu w bieżącym roku 330 mltrrił

oszczędności, dzięki racjonalnej
gospodarce materiałami i paliwa
mi.

P. Jaroszewicz w. imieniu Biu
ra Politycznego KC PZPR, rzą
du i osobiście Edwarda Gierka
— serdecznie podziękował praco
wnikom FSO za ich zaangażo
waną postawę zawodową i spo
łeczna., składając zarazem naj
lepsze życzenia z okazji zbliża
jącego się nowego 1979 roku.

W.vanSteeni1deMe
oddali się w ręce policji
bruksela

Sprawcy nieudanego napadu
(1 •< om.) na Włodzimierza Lu
bawskiego w Lokeren, członko
wie ekstremistycznej organizacji
flamandzkiej. VM0, Werner van

Steen i Josef de Jonghe zostali
aresztowani w nocy z 26 na 27

bm.
Jak informowaliśmy, w ub.

tygodniu terroryści spotkali się
z dwoma funkcjonariuszami
specjalnych brygad śledczych
(BSR), którzy nie zdołali jednak
ich ująć. We wtorek, wieczorem
komenda BSR w St. Ńiklaas ko
ło Antwerpii otrzymała telefon
od „pośrednika”, który zapro
ponował nowe spotkanie z van

Steenem i de Jong-he’em w wy-

Pirat drogowy
surowo ukarany

Sąd Wojewódzki w Częstocho
wie rozpatrzył sprawę 19-letniego
Jerzego Karola Koryckiego, któ
ry we wrześniu br. nie posiada
jąc uprawnień do prowadzenia
pojazdów mechanicznych, będąc
w stanie nietrzeźwym, wyprowa
dzi! z bazy samochód ciężarowy
i doprowadzi! do zderzenia z tak
sówką i samochodem „nysa”. W

■wyniku wypadku trzy osoby po
niosły śmierć. Sprawca usiłował

zbiec z miejsca katastrofy, lecz
został zatrzymany przez przechod
niów. Sąd skazał .1. Koryckiego
na karę 12 lat pozbawienia wol
ności.

elementy płyną naczyniami lim-

fatycznymi do gruczołów chłon
nych niszczących wrogie sub
stancje. W tej sytuacji staje się
jasne, iż tempo przepływu w

naczyniach limfatycznych i za
burzenia w tym procesie mogą
mieć decydujące znaczenie dla

zdrowia człowieka. Poznanie
mechanizmu przepływu w na
czyniach limfatycznych może

więc być istotne zarówno dla

diagnostyki, jak i leczenia wielu
schorzeń.

Nad mechanizmem przepływu
limfy w naczyniach limfatycz-
nych człowieka pracowano od

wykrycia układu chłonnego w

1632 roku. Doświadczenia na

prymitywnych zwierzętach
wskazały na możliwość istnienia

stałych rytmicznych skurczów

naczyń limfatycznych u innych
zwierząt. Potrzebne były jednak
badania na człowieku. Były to

nie zagrażające zdrowiu obser
wacje, prowadzone na ochotni
kach.

O skali trudności tych prac
świadczyć może fakt, iż naczynie
limfatyczńe jest grubości włosa,
ą trzeba było doń wprowadzać
jipeęjalne czujniki, zastosować

odpowiednio czulę urządzenia
rejestrujące: badania prowadzo- i

no perl specjaln””" — !kroskopem szonych możliwości jej szerszego
operacyjnym. I występowania.

Oszczędność paliw
i pduktów Raftowych
zadana uieraszoalaiwwam
Państwa eksportujące ropę naftową zrzeszone w organizacji

OPEC zapowiedziały kolejną podwyżkę cen ropy naftowej. Od
powiednio do tego wzrosną również ceny produktów naftowych,
a także wielu materiałów i artykułów chemicznych, które w

znaczym zakresie importujemy. W tej sytuacji inushny jeszcze
oszczędniej i racjonalniej gospodarować wszystkimi paliwami, a

ropą naftową i jej produktami

O tym, jak znacznymi rezer
wami dysponujemy w tej dzie
dzinie. świadczy chociażby przy
kład Huty Im. Lenina w Krako
wie. W br. zużyto tu ogółem o

180 tys. ton paliwa umownego
mniej niż w 1975 r. Było to mo
żliwe m. in. dzięki znacznemu

zmniejszeniu zużycia paliw w

t!(ansporcie. Na terenie kombi
natu zbudowano własną stację
CPN, co pozwoliło zmniejszyć
zużycie benzyny i oleju, opałowe
go. Obecnie podejmuje się także
działania w

’ celu oszczędniejsze
go zużycia mazutu oraz gazu
ziemnego.

Dużym odbiorcą produktów
pochodzenia naftowego są Za
kłady Azotowe w Tarnowie. Tu
również wiele uwagi, poświęca
się sprawie racjonalizacji zuży
cia tych produktów. Tylko w br.

łączna wartość zaoszczędzonych

znaczonym miejscu. Ną miejsce
to udał się zastępcą komendan
ta, Geerinckx. Dwaj terroryści
przybyli po pewnym czasie, lecz
w ostatniej chwili powstała
komplikacja: nieobecny był „po
średnik”, bez którego van

Steen i de Jonghe nie chcieli od
dać się w ręce Geerinckxą. Za
proponowali z kolei udanie się
do kawiarni „Odal” w Antwer
pii — lokalu będącego własnoś-:

cią przywódcy VMO, Armanda
Erikssona. Geerinckx. zgodził się.

W kawiarni, która jest miej
scem zebrań VMO, toczono dłu
gotrwałe „negocjacje”. Jak in
formuje agencja Belga, Gee-

rinckx i kierownictwo VMO u-

siłowali nakłonić van Steena i

de Jonghe’a do dobrowolnego
poddania się. Kiedy namowy nie

odniosły skutku, do akcji przy
stąpiła policja. Terroryści nie^

stawiali oporu. Zostali przekaza
ni do dyspozycji sędziego śled
czego w Ternemonde.

Podczas „negocjacji”
wiarni, van^Słę.eń i

oddali Geerinckxowii
— Sztuczny granat i

larmowy... Policja
karabinu,, z którego strzelano w

drzwi dawnego mieszkania Wło
dzimierza Lubańskiego w Lo
keren.

Obecnie wypada poczekać na

sądowy epilog afery, której w

żadnym razie nie można uwa
żać za zakończoną. Między in
nymi wymaga wyjaśnienia ro
la „prywatnej milicji" VMO.

Belgijskie prawo zabrania dzia
łalności tego rodzaju paramili
tarnych formacji.

w ka
cie Jonghe
swą ..broń”

pistolet a-

poszukuje

Czy grozi nam

epidemia grypy?
in-

(Dokończenie ze str„ 1)
skutecznych szczepionek i

nych środków zaradczych.
Lekarze oczywiście nie rezyg

nują z walki. W Londynie zor
ganizowano np. specjalną pla
cówkę pod auspicjami świato
wej Organizacji Zdrowia (WIIO1,
gdzie bada się i konserwuje set
ki nowych szckepów grypy. Po
ważne osiągnięcia w walce z tą
chorobą ma służba zdrowia Kra
ju Rad; gdzie opracowuje się no
we skuteczno szczepionki prze-
ciwgrypoWe. Szczególnie duże

znaczenie przywiązuje się w tym
kraju do masowej profilaktyki.

Co prawda prasa doniosła już
w br.

zasięgu
grzech,
jest to

jąća co dekadę świat fala gry
py. Nie oznacza to oczywiście,
że można tę chorobę lekcewa
żyć. Jęst oną zawsze groźna —

nawet w tych latgeh, kiedy sta
tystyką nie potwierdza zwięk-

o stosunkowo szerszym
tej choroby na Wę-

ale nie należy sądzić, że

już ta wielka nawiedza-
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— w szczególności.
surowców naftopocłlodnych, a

zwłaszcza fenolu i benzenu, uży
wanych przy produkcji kapro- ?•

laktamu oraz acetonu wyniosła
’

ponad 42,5 min zł. Efekty te u-

zyskano dzięki kolejnym moder
nizacjom instalacji produkcyj
nych, wykonaniu dodatkowych
układów do wyłapywania ga
zów, itp. Udoskonalenia te po
zwoliły na obniżenie jednostko
wych norm zużycia surowców

naftowych. M. in. zużycie feno
lu do produkcji 1 tony kapró-
laktamu zmniejszono o 85,5 kg;
benzenu — o 5 kg, a acetonu —

o 24,5 kg. W przeliczeniu na ro
pę naftową pozwoliło to zaosz
czędzić ok. 150 tys. ton tego su
rowca potrzebnego do wyprodur
kowania fenolu, benzenu i ace
tonu.

Znacznych oszczędności powin
niśmy oczekiwać także od trans
portu samochodowego. Przykła
dem może być lubelskie Przed
siębiorstwo Komunikacji Samo
chodowej, obejmujące swym za
sięgiem województwa: bialsko
podlaskie, chełmskie, lubelskie i-

zamojskie. Tylko w ciągu trzech
kwartałów br. zaoszczędzono tu

750 ton oleju napędowego oraz-

40 ton benzyny. Efekty te uzy
skano m. in. dzięki zastąpieniu
oleju napędowego i nafty — sto
sowanych przy myciu części za
miennych — innymi

' środkami

chemicznymi. Do oszczędności w

zużyciu benzyny przyczyniło sięz
także szersze wykorzystywanie
przyczep autobusowych. Pozwa
la to przy minimalnym wzroście

zużycia benzyny przewieźć 2-

krotnie większą liczbę pasaże
rów. W .e wszystkich oddziałach
PKS-u prowadzona' jest obecnie

bieżąca analiza norm -zużycia^,,-'
paliw przez poszczególne pojaż4v
dy. Zdecydowanie zwiększono'
też dyscyplinę i kontrolę zużycia,
benzyny.

Z KRAJU
Z OKAZJI święta narodowe

go Królestwa Nepalu (28 bm.),
przewodniczący Rady Państwa
— H. Jabłoński wystosował
depeszę gratulacyjną do króla

Birendry.
27 BM., w 60. rocznicę Po

wstania Wielkopolskiego, na

dźwięk syrerj fabrycznych o

godz. 12 .00 mieszkańcy Pozna
nia i miast woj. poznańskiego
chwilą milczenia uczcili pa
mięć bohaterów' walk o wol
ność. Podniosła uroczystość
odbyła się przed Pomnikiem
Powstańców Wielkopolskich w

Poznaniu.
W 25. ROCZNICĘ śmierci Ju

liana Tuwima — jego grób w

Alei Zasłużonych na cmentą,-
rzu Powązkowskim pokryły 27

bm. wiązanki kwiatów. Wień
ce złożyli m. in. przedstawi
ciele Ministerstwa Kultury i ;

Sztuki i ZLP.
JURY pod przewodnictwem

Krzysztofa Pendereckiego, roz
strzygnęło konkurs kompozy
torski, rozpisany7 przez festi
wal „Młodzi muzycy młodemu
miastu” w Stalowej Woli. I

nagrodę otrzymał Eugeniusz.
Knapik.

DOBIEGAJĄ końca prace
nad utworzeniem ogólnopol
skiej sieci emisji stereofonicz
nych Polskiego Radia. 1 stycz
nia bezpośrednie połączenie z

Warszawą otrzyma 6 tereno
wych rozgłośni, zaś pozostałe
— w ciągu najbliższych mie
sięcy. W tej wersji dźwięko-,
wej emitowane będą audycję
IV programu PR.

W WARSZAWIE podpisani
został protokół o wymianie
handlowej między Polską i Ru
munia na rok 1979. Wartość rw

b rot ów handlowych ulegnie,
dalszemu wzrostowi i osiągnie,
około 550 min rubli. Wzrosto
wi wymiany. handlowej towa
rzyszyć będzie rozwój współ
pracy kooperacyjnej i specja
lizacyjnej.

kroci

® W ciągu ostatniej doby na li
ii, ach i drogach Krakowa i wo- ~

jewództwa miejskiego krako w. -.,

skiego wrdarzyło się 12 kolizji po
jazdów, 11 osób zostało rannych.
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TARGI POZNAŃSKIE DAŁY POCZĄTEK

Od 100 do 10 milionów
pasażerów LOT-u

1
STYCZNIA 1929 ROKU

powołano do życia spółkę
* państwowo - samorządową

pn. Polskie Linie Lotnicze LOT.
Jest to oficjalna data powstania
w' Polsce lotnictwa pasażerskie
go. które właśnie teraz obcho
dzi złoty jubileusz 50-lecia.

. Tradycje polskiej komunika
cji lotniczej sięgają jednak za
rania naszej niepodległości. Już
10 maja 1921 r. utworzono bo
wiem Towarzystwo Lotnicze
AEROTARG, które zawdzięcza
swe powstanie Targom Poz-
znańskim. Na trasie Warszawa
— Poznań i Warszawa. — Gdańsk
dokonano w tymże roku 58 prze
lotów z ok. ...100 pasażerami.
W rok później utworzono Pol
skie Linie Lotnicze AEROL-
LOYD, a w 1925 r. uruchomiono

jeszcze jedną linię krajową na

trasie Kraków — Lwów oraz

pierwszą linię zagraniczną: Kra
ków — Wiedeń. Było to na owe

czasy wielkie osiągnięcie sta
wiające Polskę w światowej
czołówce komunikacji lotniczej.

O dynamicznym rozwoju po
wietrznej komunikacji pasażer
skiej dobitnie świadczy fakt, że

już w pierwszym roku oficjal
nego powstania, tj. w 1929 r. —

PLL LOT uruchomiły 2 regular
ne linie łączące stolicę z Kato
wicami i Bydgoszczą, a w la

tach 1930—31 trasy zagranicz
ne do Bukaresztu, Sofii, Salonik,
Rygi i Tallina.

Samolotami używanymi w ko
munikacji pasażerskiej były
wówczas popularne „Fokkery”.
których produkcję (na podsta
wie licencji) rozwinięto również
w Polsce podejmując równocze
śnie konstrukcję własnych sa
molotów: 4-osobowych PWS-24
oraz 2-silnikowych PZL-44
„Wicher”.

W 1937 r. polskie samoloty
pasażerskie po raz pierwszy wy
leciały poza kontynent europej
ski przez Rodos do Lyddy w

Palestynie. . W planach LOT-u

było również otwarcie linii przez
Atlantyk. Próbny rejs polskiej
załogi odbył się w 1938 r. na

trasie: Los. Angeles — Warsza
wa przez M.exico City, Santia
go de Chile, Buenos Aires i Da-
kar — łącznie 25 tys. km! Tym
zamierzeniom przeszkodziła nie
stety wojna.

DZIŚ MAŁO KTO pamięta, że

pierwsza komunikacja lotnicza
odrodziła się na nowo jeszcze
przed zakończeniem działali wo
jennych. Otóż w 1944 r. pod
jęto loty łącznikowe i pasażer
skie na terenach wyzwolonych,
tj. z Lublina do Białegostoku,
Rzeszowa, Jarosławia i Przemy

śla. W centralnym archiwum
LOT-u zuajduje się bilet nr

000001 „na jednorazowy przelot
■samolotem PLL” dla ob. inż.
Romana Dudy na trasie'Lublin
— Rzeszów z datą 21 sierpnia
1944 r.

i
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ZARAZ PO WOJNIE, dzięki
pomocy Związku . Radzieckiego
PLL LOT uruchomiły pierw
sze linie krajowe. W maju 1946
roku (a więc równo w rok po
kapitulacji faszystowskich Nie
miec) otwarto pierwszą linię za
graniczną: Warszawa — Berlin,
a w latach 1947—49 połączenia
pasażerskie z Paryżem. Pragą.
Sztokholmem, Bukaresztem. Bu
dapesztem, Belgradem. Kopen
hagą i Brukselą. W 1963 r. wy
startował z Okęcia pierwszy sa
molot pasażerski do Kairu o-

twierając tym samym nową —

regularną linię pozaeuropejską.
I tak już z każdym rokiem

przybywały nowe linie, wzras
tała liczba przewożonych pasa
żerów. i

Do 15 czerwca 1973. r . PLL

LOT przewiozły (po wojnie) 10
min osób, a nie tak dawno żeg
naliśmy na Okęciu milionową
w tym roku pasażerkę w ko
munikacji międzynarodowej. Sa
moloty LOT wykonują obecnie

już ponad 600 rejsów tygodnio
wo na wszystkie kontynenty. W

ub. roku otwarto bowiem nową

polską placówkę lotniczą, tak
że w Sydney w Australii.

Wydłuża się też lista powietrz
nych milionerów, wśród których
przoduje pilot kpt Damian Zu-
chowski. W lutym 1978 r. po
raz pierwszy przekroczył on 10
min km przebytych w powie
trzu.

rowerze. Taką podróż odbył głucho-W 7 łat dookoła świata na

niemy Japończyk Kojirio Hiragama ze 199 (!) kilogramowym
bagażem. CAF — Photopress

Sposób na pogodę?

Międzynarodowy eksfierymei
meteorologiczny

Coraz większa dokładność po
trzebna jest przy ustalaniu dłu
goterminowych prognoz pogo
dy. Dlatego też postanowiono
przeprowadzić międzynarodowi
eksperyment mający na celu
zbadanie różnych procesów za
chodzących w atmosferze.

0 zniesienie wspólnoty
Czytelniczka. Jestem 3 lata

po ślubie. Mąż wynosi z cl.omu
i śprzedaje wszystkie cenne

rzeczy, nie daje na utrzyma
nie rodziny. Czy mogę się ja
koś przed tym zabezpieczyć bez

występowania o rozwód?

istnieje możliwość wystąpie
nia do Sądu Rejonowego z

prawem o zniesienie tzw.

wspólnoty małżeńskiej mająt
kowej. Sąd — o ile uzna waż
ne przyczyny — może orzec

zniesienie wspólnoty i każdy
z małżonków będzie mógł wy
stąpić o podział dotychczaso
wego wspólnego majątku: po
podziale każdy z małżonków

będzie miał odrębny majątek
własny, podlegający prawnej
ochronie. (JP)

domu przy ul. Mazowiec- mu, gdzie mieszkał i gdzie u-

j 64 przed 39 laty w I tworzona została organizacja
'’'

„Polska Ludowa”, umieszczono
w 20-lecie powstania PPR —

pamiątkową tablicę.
Podjęty przed kilku laty re

mont dosyć już zniszczonego do
mu, został przerwany. Jak nas

poinformowali lokatorzy 5 mie
szkań, po wykwaterowaniu z

nich rodzin na czas robót, od 2
lat stoi pustką. Od zewnątrz, w

korytarzu, klatkach schodo
wych — ściany koszmarnie bru
dne, lecą tynki, nie zabezpieczo
ne instalacje, przeciekają rury
wodne. Wśród nowej zabudowy,
która wyrosła dokoła, dom

sprawia niezwykle ponure, przy
kre •wrażenie zaniedbania. Ko
nieczne jest kontynuowanie re
montu, doprowadzenia domu, w

którym tyle się działo ważnego
dla naszej historii, do godnego
wyglądu, (bp)

Wdomkiej (
ostatni, grudniowy dzień

pierwszego okupacyjnego roku,
w mieszkaniu komunistycznego
działacza Mieczysława Lewiń
skiego, zebrało się grono ko
munistów zakładając konspira
cyjną organizację: Mieczysław
Lewiński i jego żona Pelagia,
Ignacy Fik z żoną Heleną oraz

Tadeusz Pile. W miesiąc później,
w lutym 1940 r., wydano pierw
szy numer . powielanego mie
sięcznika zatytułowanego kryp
tonimem „R” (Rewolucja), któ
ry następnie przekształcono w

pismo „Polska Ludowa”, od któ
rego nazwę wzięła organizacja.
Po utworzeniu PPR weszła w

jej skład. Do powołanego 8 lu
tego 1942 r. Komitetu Okręgo
wego PPR w Krakowie wybra
no: Ignacego Fika, Mieczysła
wa Lewińskiego i Juliana Topol-
nickiego, do 4-osobowego sekre
tariatu, jako sekretarzy: Fika i

Lewińskiego.
Mieczysław Lewiński był wie

loletnim nauczycielem i kierow
nikiem, jednej z najstarszych
w naszym mieście, szkoły po
wszechnej na Krowodrzy, mie
szczącej się wówczas w budyn
ku przy ul. Mazowieckiej 43 —

tu, gdzie dziś mieszkają stu
denci. Lewiński serdeczny, uro
czy człowiek był wielkim przy
jacielem młodzieży, świetnym
wychowawcą. W czasie okupa
cji stał się jednym z twórców,
a zarazem członkiem powoła
nej w lutym 1941 r. przez Okrę
gowe Biuro Szkolne Tajnej Miej
skiej Komisji Oświaty i Kul
tury w Krakowie. Jeszcze wcze
śniej, 12 lutego 1940 r. wszedł,
podczas pierwszego członkow
skiego

ADAM SARNOWSKI

Kurz w... konserwie
Czego to człowiek nie wy

myśli! Obecnie konserwuje
się nie tylko produkty żyw
nościowe, tłuszcze,, wodę, po
wietrze, zapachy, ale na
wet... kurz. Autorzy pomysłu
wykorzystali słabość
cuskich
wina i

którzy
wość.

gazety
śli
zobaczycie przed sobą butel
ki pokryte kurzem, nie wy
rażajcie zanadto zachwytu —

kurz z konserwy może nie

wytrzymać i cały wysiłek
gospodarza uleci... z wia
trem.

fran-
amatorów starego

starych obyczajów,
zaaprobowali tę no-

Obecnie francuskie

piszą żartobliwie: je-
będziecie w gościach i

Nowości wydawnicze
Gustaw Flaubert. Salambo.

Tłum. W . Rogowicz. PIW. Str. 327.
Cena 50.— Powieść historyczna,
której akcja toczy się w ostat
nich latach starożytnej Kartagi
ny. Józef Hen. Ja, Michał z Mon-

taigne... Czyt. Str. 438. Cena 65.—

Dzieje życia i myśli wielkiego hu
manisty francuskiego. Paweł Du
biel. Chłopy i panki. LSW. Str.
176. Cena 25.— Zbeletryzowane
wspomnienia rolnika z wojewódz
twa krośnieńskiego z czasów

sprzed I wojny światowej, wojny
i dwudziestolecia międzywojenne
go. Longin Jan Okoń. Niezwykłe
dzieje pięknej Anny. WLub. Str.
176. Cena 17.— Opowiadania histo
ryczne z przeszłości Lubelszczy
zny. Jean Racine. Fedra. Tłum. A.

Międzyrzecki. PIW. Str. 72 . Cena
20.— Tragedia w pięciu aktach.
Jan Górec-Rosiński. Ulica Sokra
tesa. PIW. Str. 75. Cena 20.—
Wiersze. Próba wyobraźni. WPozn.
Str. 167. Cena 25.— Almanach mło
dej poezji szczecińskiej.

Karol Dideńko. Wojska Inżynie
ryjno-saperskie LWP 1943—1945.
MON. Str. 368. Cena 70.— Jerzy
Domański. 1000 słów o samolocie i
lotnictwie. MON. Str. 422 . Cena
70.— Słownik zawiera terminy fa
chowe i historyczne, biografie, da
ty.

Obecnie przyszli uczestnicy
eksperymentu kończą opraco
wywanie systemu obserwacji.
Jego podstawę stanowić ma sy
stem światowej służby pogody.
Skupia cna około 2650 naziem
nych stacji meteorologicznych
(z czego około 500 w ZSRR) i

ponad 700 stacji aerologicznych
(powyżej 200 w ZSRR). Ważną
rolę w badaniach tych procesów
odegrają radzieckie i amery
kańskie sputniki meteorologicz
ne oraz statki, które mają być
skierowane do różnych części
oceanu.

Obserwacje obejmą prawie
całą powierzchnię naszej plane
ty. Np. około 50 statków’ będzie
prowadzić pomiary wiatru i ba
dania oceanograficzne w strefie
tropikalnej. Ponadto na oceanie,
na trasach rzadko uczęszcza
nych przez statki, zainstalowano

prawdę 300 dryfujących, automa
tycznych stacji meteo, dzięki
którym’ uzyska się wiele intere
sujących danych.

W eksperymencie zgłosiło ,u-
dział ponad 50 państw. Uzyska
ne informacje będą przekazy
wane kanałami systemu łączno
ść) do 4 krajów — ZSRR, USA,
Wielkiej Brytanii i Japonii. Stąd
zaś 'wszystkie wiadomości po
trzebne do niezwłocznego opra
cowania i wykorzystania przez
synoptyków będą odsyłane do
światowych centrów meteorolo
gicznych, mających swe siedzi
by w Moskwie, Waszyngtonie,
Melbourne.
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skiego zebrania Spółdzielni
Pracy i Użytkowników „Czy
telnik”, do jej rady nadzorczej
wraz m. in. z Ignacym Fikiem,
Tadeuszem Pilcem i Józefem

Cyrankiewiczem.
22 października 1942 r. do do
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wtargnęło gestapo, aresztując
Lewińskiego, który po 12 dniach

okrutnych tortur, zginął w wię-
zięniu Montelupich.

Dziś znajdująca się już od lat
w nowym gmachu przy ul. Ma
zowieckiej Szkoła Podstawowa
nr 36 nosi imię. założyciela kra
kowskiej organizacji PPR, któ
ry za sprawę polską i robotni-

ezą oddał życie. Na fasadzie do-

OTYM,
ZE NIE JESTEŚ

MY narodem szczególnie
muzykalnym mówi się'

od dawna, trochę ze smutkiem,
trochę ze wstydem. Co prawda
dziwi ten fakt gdy przypom
nieć, iż właśnie muzyka jest
dziś największym atutem kultu
ry polskiej —niemniej nikt nie

podejmie dyskusji ze stwierdze
niem przypomnianym na wstę
pie. Jeśliby zaś próbował — ry
chło sprowadzi go na ziemię
odrażający ryk imieninowych
gości zza ściany...

Długo' by szukać przyczyn stę
pienia wrażliwości polskiego
społeczeństwa względem muzy
ki. Nie o przyczynach będzie
wszakże mowa, jeno o skutku.
Co prawda ów skutek — niernu-

zykalność, w myśl reguł sprzę
żenia zwrotnego sarn jest też

przyczyną niemuzykalności (w
równym stopniu co brak trady
cji, brak szkolnictwa itp.); inte
resują nas wszakże tu przede
wszystkim inicjatywy zmierza
jące do zmiany stanu rzeczy.

Piosenka — owszem, mogła-
swoistym zastępem do kultury
muzycznej jest piosenka. Sądzi
się też, że najpoważniejszym o-

siągnięciem w bitwie o kształto
wanie muzycznych zaintereso
wań (i zainteresowania muzyko.)
jest amatorskie muzykowanie.

Piosenka — owszem, mogła
by (i powinna) stanowić podsta
wowy instrument kształtowania
gustów muzycznych społeczeń-

wła-
wraź

me-

mas

stwa, Nie zatracając swych
ściwych cech — piosenka.,
z przybudowanym do niej
chanizmem docierania do
— jest przecież najprostszym
dziełkiem muzycznym, opartym
na sprawdzonych regułach i tra-

dycjnych, łatwo przyswajalnych
składnikach. A jednak — mimo
istnienia bujnego życia piosen
karskiego, mimo wszystko' —

szansy tej, jak na, razie nie uda
ło się wykorzystać. Po prostu
nie myśli się na ogół o piosen
ce w, kategoriach, społecznego e-

muzyków -amat o-tościowszych
rów.

Tymczasem
mianoiaicie

względem poziomu konkurs a-

matorów, jaki w tym roku wi
działem (a widziałem przeszło
dwadzieścia). Praktycznie nikt
z uczestników nie powinien je
szcze występoioać publicznie,
tak niewielka jest ich artystycz
na świadomość. Cóż, że Małgo
rzata Wilk z Nowej I-Iuty, Mi
chał Boczkowski z grupy mogi-
lańskiej „Tetyda”, wreszcie Bo-

klops. Był to

najgorszy pod

Rozśpiewać i
dokowania, nie traktuje się po
ważnie uczonych wywodów o

potrzebie widzenia z estrady
piosenkarskiej — rzesz muzycz
nych analfabetów.

PISZE TE UWAGI na margi
nesie zakończonego właśnie w

klubie „Forum” kolejnego prze
glądu amatorskich zespołów mu
zycznych (oraz amatorów-pio-
senkarzy) województwa miej
skiego krakowskiego. Tym ra
zem przegląd stanowił elimina
cję do III Festiwalu Piosenki

Młodzieżowej w Toruniu, festi
walu dość popularnego i atrak
cyjnego. Zdawać więc by się
mogło, że tak atrakcyjny kon
kurs winien zgromadzić najwar-

żena Jasak i Teresa Sobeńko

(podopieczne p. Celiny Kreyczi
z Domu Kultury spółdzielni
„Krakus”) — to niewątpliioe ta
lenty? Ileż pracy je czeka, nim

osiągną jakikolwiek profesjonal
ny standard?

Może więc konkurs (jako
przykład innych konkursów,
podstawowego narzędzia stero
wania amatorskim ruchem e-

stradowym) osiągnął przynaj
mniej cel główny: nie „wyczyn
artystyczny”, lecz spontaniczne,
amatorskie muzykowanie? O-
tóż nie. Mimo starannej rekla
my i informacji (ZK ZSMP) —

uczestników imprezy było mało.
Niemal wszyscy natomiast, na-

wet ci skandalicznie źli — we
wnętrznie nastawieni byli
perspektywę zawodowego zaj
mowania się rozrywkową estra
dą. Niekoniecznie na wielkich

festiwalach czy w telewizji: wy
starczy,' że we własnym klubie,
tylko z poczuciem idolskiej wyż
szości. Groźna choroba kanonu

chałtury opanowała amatorski
ruch muzyczny: prawdziwych
hobbystów, którzy gotowi są swą
miłość sublimować bezintere
sownie do ideału — znaleźć już
prawie nie można. Jeszcze cza
sem w ruchu studenckim...

Statystyki rozmaitych placó
wek, domów kultury, klubów
etc. — podają zazwyczaj wiele
ładnie brzmiących na papierze
nazw' i liczb. Po krakowskim
konkursie (i nie tylko) podejrze
wam coraz silniej, że zespoły te
— to przysłowiowe króliki Lej
zorka Rojsztwanca. No. bo jeśli
istnieją — to po coś: dla rozwi
nięcia przyrodzonych talentów
i dla rozbudzenia' najbliższego o-

toczeńia. A rozbudzonych ta
lentów — brak, a otoczenie śpie
wać nadal potrafi tylko „sto
lat”, w stanie wskazującym na

spożycie, zresztą.

Może, więc mydlimy sobie o-

czy? Może droga do wzbudzenia
muzykalności polskiego społe
czeństwa leży gdzie indziej? Coś
mi się wydoje, że czas na tera
pię wstrząsową.

JAN JAKI

na

Zezwolenie na wjazd?
XV. K. Jestem inwalidą wo

jennym I grupy. Po mieście

poruszam się tylko taksówka
mi. Do kogo należy się zwró
cić, aby uzyskać zezwolenie na

wjazd do Rynku Głównego po
jego wyłączeniu z ruchu ko
łowego?

Ogólne zasady poruszania się
samochodów w obrębie Ryn
ku Głównego oraz sąsiadują
cych z nim ulic podawaliśmy
w „Echu” 14 grudnia. Ną ja
kiekolwiek szczegóły jeszcze
za wcześnie, tak że trudno
nam powiedzieć czy w przy
padku Pana lub jemu podob
nych zezwolenia będą wyda
wane. Do sprawy powrócimy
już po 4 stycznia 1979 r. czyli
po wyłączeniu Rynku z ruchu,

(mar)

Podział doinkn
T. R. Jestem współwłaściciel

ką w tzw. idealnej połowie
domku, który powinien być u-

znany za dwurodzinny. Czy w

porozumieniu z drugim współ
właścicielem możemy dom po
dzielić na dwa odrębne loka
le (mieszkania). Jak się to za
łatwia?

O ile dom kwalifikuje się do

podziału ha dwa odrębne lo
kale (o czym orzekna organa
budowlane) — zniesienia do
tychczasowej współwłasności i
ustanowienia odrębnej własno
ści lokali można dokonać na

drodze sądowej. (JP)

Do5lal
A. K . ze Słomnik. Przepra

cowałam 25 lat, obecnie prze
bywam na urlopie bezpłatnym.
Czy mogę już obecnie zwolnić

się z pracy pozostając na u-

trzymaniu męża, a po ukoń
czeniu wieku emerytalnego
starać się o emeryturę?

O ile ukończy Pani wiek e-

merytalny (czyli 60 lat) do 5 lat
może Pani już obecnie zrezy
gnować z zatrudnienia, aby
we właściwym terminie czynić
starania o świadczenie, (mar)

Wszywanie zamków
Czytelnik. Czy istnieje w

Krakowie jakiś punkt'usługo
wy krawiecki, gdzie można

wszyć zamki błyskawiczne do

garderoby?
W informacji o usługach po

wiedziano nam, że punkt taki

znajduje się przy al. Mar
chlewskiego 61 i czynny jest
Od godz. 10—18. (Iw)

Karate dla dziewcząt
E.P. Czy w Krakowie dziew

częta mogą uprawiać karate?

Jeśli tak, to gdzie?
Jak nas poinformowano w

Zarządzie Wojewódzkim
TKKF, karate dla dziewcząt
w grupach rekreacyjnych
prowadzi Ognisko Specjali
styczne TKKF Karate Kyoku-
shinkaizw Krakowie. Infor
macje szczegółowe uzyskać
można w siedzibie ogniska
ul. Sobieskiego 10, tel. 360-54.

(ms)

Naprawa
butów narciarskich

A.K . Kto w Krakowie na
prawia skórzane obuwie nar
ciarskie?

Jak nas poinformowano w

dyrekcji WUSP „Gromada'’
buty takie naprawiają wszyst
kie zakłady „Gromady”. Od
mówić wykonania usługi mo
gą jedynie w przypadku, gdy
buty wyposażone są w spec
jalne okucia, których zakład
nie posiada, a które — przy
naprawie — trzeba wymie
nić. (ms)



Sądecczyzna czeka na zimowych gości

■ Telefoniczna rezerwacja wczasów

■ Nowe obiekty ■ Atrakcyjne programy
■ Narciarskie wędrówki

Z listów do redakcji

„Wszystko gra"

Województwo nowosądeckie
to pierwsze w kraju _turystycz
ne zagłębje, obszar niezwykło
bogato wyposażony przez natu
rę w tereny -ó szczególnych wa
lorach dla mieszkańców miast,
którzy tu mogą znaleźć na do
brą sprawę przez cały rok zna
komite warunki do wypoczyn
ku, tereny atrakcyjne tak la
tem jak i zimą..

.Tak przygotowała się Sądec
czyzna na przyjęcie zimowych
gości?. Krótko by można «dpo-
wiedzićć — że najlepiej jak
mogła. Ale takie stwierdzenie z

pewnością nie usatysfakcjonuje
Czytelników, którzy jeszcze nie

zdecydowali się gdzie i jak spę
dzić zimowy urlop (jeśli taki

zaplanowali). Z myślą więc o

nich kilka informacji uzyska
nych podczas niedawnej kon
ferencji prasowej urządzonej
przez nowosądeckich gospoda
rzy.

Rueh turystyczny w woje-

Nowe planetoidy
Astronomowie radzieccy

ddkryli ostatnio kilka no
wych planetoid — niewiel
kich ciał niebieskich zbliża
jących się okresowo do Słoń-

i ca. Jedna z nowo odkrytych
l planetoid otrzymała, nazwę

, „Konstytucja”, inną nazwano

„BAM” dla upamiętnienia
budowy Bajkalsko-Amur-
skiej Magistrali Kolejowej.

1 Liczbą rozpoznanych i zare-

i jestrówanych planetoid prze
kroczyła już 40 tys.

wództwie był w tym roku zna
cznie mniejszy aniżeli w latach

ubiegłych. Główną przyczynę
tego zjawiska upatruje się w

dwóch czynnikach — po pier
wsze — zmniejszeniu wydatków
pieniężnych przeznaczanych z

funduszy socjalnych na organi
zowanie wczasów w kwaterach

prywatnych i podwyższeniu o-

płat za wczasy oraz —• z dru
giej strony — we wzroście za
sobności budżetów rodzinnych i

liczby samochodów prywatnyęh,
co powoduje poważne zmiany w

strukturze ruchu turystycznego.
Maleje bowiem ruch tzw. poby
towy (w Sądeckiem aż o 30

procent), rośnie natomiast bar
dzo poważnie ruch weekendo
wy. Przeprowadzone pomiary
natężenia ruchu samochodowe
go wykazały wzrost o 60 pro
cent ilości samochodów (w po
równaniu z 1977 r.) przyjeżdża
jących na teren województwa,
co przy wspomnianym wyżej
zmniejszeniu ilości wczasowi
czów przebywających na dłuż
szych- urlopach, prowadzi do
wniosku, iż ludzie coraz częściej
spędzają wakacje przenosząc się
z miejsca na miejsce, ^malały
zatem możliwości- korzystania
ze zorganizowanych form wy
poczynku. natomiast nastąpił
wzrost, zainteresowania turysty
ką indywidualną o charakterze

wędrownym, z Ograniczonym
popytem na noclegi w hotelach

czy pensjonatach lub prywa
tnych kwaterach, a zwiększe
niem zapotrzebowania na miej
sca w campingach i na polach
namiotowych.

Prognozy na sezon zimowy
przedstawiają się także nie naj

korzystniej. Co prawda, jak
stwierdził dyrektor WPGT —

mgr Józef Wojnarowski — w o-

kreśie ferii szkolnych w zasa
dzie wszystkie, miejsca są już
zajęte, ale w innych terminach

jest sporo wolnych pokoi i mo
żna wybierać miejscowości,
standard, okres, słowem najdo
godniejszy czas i sposób spędze
nia zimowego urlopu. Nowosą
deczanie przygotowali się na

przyjęcie gości, jak zwykle zre
sztą, starannie, uruchomili w

Nowym Sączu pogotowie tele
foniczne pod numerem 20-000

gdzie można przez całą dobę za
sięgać wszelkiego rodzaju in
formacji turystycznych, a także
zarezerwować sobie tą drogą
wybrany rodzaj urlopu w wy
branej miejscowości, bez konie
czności uciążliwych wcześniej
szych dojazdów, zbędnych for
malności itp. utrudnień.

Możliwości istnieje sporo, wy
mieńmy tylko kilka przykłado
wych propozycji:

♦ wczasy dla narciarzy-zjaz-
dowców w Szczawie, Lubomie
rzu, Kamienicy. Poręb!e Wiel
kiej, Dobrej (możliwość korzy
stania z porad instruktorów
PZN, otrzymania karnetów na

wyciągi);
♦ wczasy na nartach ślado

wych- w Ptaszkowej (4 godziny
dziennie nauki jazdy na nar
tach, abonament na wyciąg,
możliwość wypożyczenia sprzę
tu. urządzenia kuligu itp. a-

trakcji);
♦ wczasy wędrowne na nar

tach śladowych szlakami Beski
du Sądeckiego (z Grybowa przez
Kamionkę, Rytro do Piwnicz
nej), Beskidu Wyspowego (z

Męciny przez Limanową, Tym
bark do Dobrej), po Podtatrzu
(ż Bukowiny przez Ząb, Koście
liska do .Zakopanego), po Gor
cach i Pieninach, po Jaworzy
nie Krynickiej (możliwość wy
pożyczenia sprzętu narciarskie
go, przewożenie rzeczy osobis
tych z jednego miejsca postoju
do drugiego, kuligi, wycieczki):

♦ wczasy za kierownicą (w
czasie turnusów prowadzone są
kursy nauki jazdy, kuligi z po
chodniami, wycieczki do CSRS)
i wczasy rajdowe (na trasie z

Gorlic przez Magurę, Wysową,
Grybów, Krynicę, Muszynę, Że
giestów, Suchą Dolinę, Rytro,
Stary Sącz, Łącko, Limanową
do Nowego Sącza). -

„Z nadzieją i z pewnym nie
pokojem oczekujemy zimowego
sezonu — stwierdził dyrektor
WKFiT Urzędu Wojewódzkiego
mgr Andrzej Wargowski, Przy
gotowaliśmy się jak najle
piej potrafiliśmy, oddaliśmy do

użytku turystów' nowe pawilo
ny noclegowe w Suchej Dolinie,
karczmę ,.Pod smrekami” w Ko-

sarzyskach. niedługo przekaże-
my do eksploatacji wyciąg or
czykowy w Kasinie Wielkiej.
Zakopanego, Krynicy czy Rabki
nie trzeba . oczywiście • reklamo
wać. zachęcałbym jednak ludzi

wybierających się zimą na ur
lop by skorzystali z naszego te
lefonu 20-000 i spróbowali ru
szyć w mniej znane, a dopraw
dy piękne i dobrze zagospoda
rowane tereny województwa,
gdzie można spokojniej niż w

sławnych kurortach, i chyba
lepiej aniżeli w nich, spędzić
zimowe wakacje”.

JERZY LANGIER

Drogie „Echo”!
Prosimy Cię o pomoc i ra

dę w sprawie, której nie je
steśmy w stanie zrozumieć.
Jesteśmy pracownikami Kab-
bla, staramy się o mieszka
nia. W lipcu br. Kabel prze
jął budynek na. Osiedlu w

Bieżanowie od Krakowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Budynek był w stanie suro
wym i ci, którzy się o mie
szkania starają — około 40 o-1
sób — zostali zobowiązani do

przepracowania pewnej ilości
dni, aby je wykończyć.
Wszyscy się zgodzili, fachow
ców wśród nas niemało. Pra
cowaliśmy około miesiąca
tylko, że przy naszym bu
dynku raczej niewiele. Ka
czej przy wykańczaniu in
nych. Nasz budynek nad.al
nie jest wykończony, robotni
ków przy nim prawie nie wi
dać. Jeśli wprowadzimy się
w kwietniu przyszłego roku

3 POKOJE z kuchnią, su-

perkomfortowe w centrum

Nowej Huty — zamienię
na dwa mieszkania po po
koju z kuchnią. — Oferty
73175 „Prasa” Kraków,
Wiślna J

Holandią. Ilamiriowane świąteczne mosty na amaterdamskieh
kanałach. CAF — ANP

będzie dobrze. No i teraz

sprawa dla nas całkiem nie
zrozumiała: otóż kazano nam

płacić czynsz od lipca br., tj.
od przekazania- Kablowj. bu
dynku przez KSM. Wynosi
to. zależnie od struktury
mieszkania, kilkaset do tysią
ca złotych miesięcznie. Za
co? Mieszkamy w starych
mieszkaniach i za nie płaci
my czynsz. Ale tamten budy
nek stoi pusty! Jak się do
wiedzieliśmy w Spółdzielni
budynek figuruje jako odda
ny do użytku. Przedsiębior
stwo, które go budowało

•wzięło premię (??!), a my nie

tylko, że nadal jesteśmy na

lodzie, ale jeszcze mamy pła
cić za coś, czego nie uży
wamy! W imię czego? Żeby
się nazywało, że plan wyko
nano i wszystko gra? Naszym
kosztem?

(NAZWISKA ZNANE

REDAKCJI)

Proca

LEKARKA przyjmle ucz
ciwą panią dochodzącą do
21-miesięcznego dziecka.
Os. Bohaterów Września
17,39. g-73019

POMOC domową dó dzie
cka, w godz. 9—15, przyj-
mę. Telefon 709-05.

g-72775
POSZUKIWANA opiekun
ka do dziecka — emeryt
ka, nauczycielka lub pie
lęgniarka, dochodząca —

' liii. na stałe, z możliwo
ścią mieszkania, (odrąb-
ny pokój). Wynagrodze
nie do ustalenia. — Ul.

Topolnickiego 14. g-72884

POMOC do półtorarocz
nego dziecka — dochodzą
ca lub na stałe — po
trzebna. — Ul. Słomiana
21/52. g-73148

Komunikat PZU w sprawie
ubezpieczenia dzieci

WWIEKUOD1DO7LAT.
/

Państwowy Zakład Ubezpieczeń informuje,
że w tym roku były zgłaszane postulaty, aby
dzieci w wieku od 1 roku do 7 lat, nie

uczęszczające do żłobka lub przedszkola,
mogły być ubezpieczane nie tylko, jak do
tychczas, na warunkach NW ogólnego, lecz

także na warunkach NW młodzieży szkolnej,
których zakres świadczeń jest znacznie szer

szy. r

Wzglądy społeczne przemawiają za tym, aby grupa
tych dzieci byłą traktowani na równi z dziećmi uczęsz
czającymi do przedszkoli i żłobków.

Uwzględniając powyższe postulaty, Państwowy Za
kład Ubezpieczeń wprowadził indywidualne ubezpie
czenie dzieci w wieku od 1 roku życia do 7 lat, na wa
runkach ubezpieczenia NW młodzieży szkolnej.

PZU zachęca Rodziców i Opiekunów do korzystania
z tego ubezpieczenia, które przy niskiej składce za
pewnią wysokie świadczenia. na wypadek trwałego
kalectwa i na wypadek śmierci wskutek, nieszczęśli
wego wypadku.

Ubezpieczenie to można zawierać tylko w inspektor
ratach PZU.

K-8929

Nauko

STUDENCI AGH udzielą
korepetycji — matema
tyka, fizyka, chemia. —

Barański, teł. 731-21, po
17. £-73029

KROJU, szycia metodą
nową uczy Hordyńska —

Kraków, Garbarska 5 5.

g-73132

KURSY
dziewiaTstyą śąasżyńewe-
ge, manicure, pedicure,
dziewiarstwą ręcanśga i
szydełkowania draż haf-

ciarstwa

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego
w Krakowie. — Wpisy:

Kraków, ul. DIETLA 3S
telefon 639-41, 652-98, co
dziennie w godzinach 1—17

TRź*:3*5” '-T'

KURSY
ZAOCZNE

(nauka w niedziele)
przygotowujące
do egzaminów

CZELADNICZYCH
i MISTRZOWSKICH

zawodach: — kucharza,w

kelnera, garmażera, kraw
ca, szewca, kuśnierza, b?e-
liźniarza. introligatora, fo
tografa, złotnika, szklarza,
młynarza —. oraz obsługi
wózków z woda gazowaną

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-8700

MHMHMMHt
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KURSY
radiowo-telewizyjne

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

MATEMATYKA — kore
petycje — mgr Zapała —

tel. 458-17.
g-69980

Matrymonialne

UCZCIWA dobrego cha-
rakteru, posiadająca mie
szkanie, pozna pana lat
50—55 . Cel matrymonialny.
Oferty 73031 .,Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

WDOWA, kulturalna, pra
cująca, posiadająca mie
szkanie, pozna pana z

wyższym wykształceniem,
najchętniej lekarza — w

wieku 50—56 lat. Cel ma
trymonialny. Oferty 73200
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

SAMOTNI! Ciekawe ofer
ty proponuje Biuro Ma
trymonialne „Rodzina”,
skrytka pocztowa 55, 71-141
Szczecin 6. A-130

Kupno

FIATA 126 p nowego lub
mało używanego kupię. —

Oferty 73162 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

SAMOCHÓD po wypadku
lub do remontu — ku
pię. Oferty 73010 „Prasa”
Kraków,. Wiślna 2.

FIATA 127 p — kupię. —

Kraków, tel. 145-32 — po
godz. 18. g-72906

FIATA 126 p, fabrycznie
nowego — kupię. Oferty
72997 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

DO Wartburga 353 tylne
prawe drzwi i podnośnik
szyby do przednich le
wych drzwi — kupię.
Kraków, telefon 333-83 .

g-72778

PRZEGUB kulkowy do
przedniego koła — oraz

inne części dę> Volkswa-
gena K-70 L — kupię. Tel.
637-20, wewn. 526, po 20.

g-72994

BONÓW TeKaO —

kupię. Oferty 73142 „Prą-
«’•’ Kraków, Wiślna L

Sprzedaż
............... -■■"“V-"''

PAWILON „kwiaty —

owoce” murowany, 5X5 m
— Nowa Huta, os. Na
Skarpie, k. kina „Świa
towid” — sprzedam. —

Oferty 72990 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PEUGEOT 204 po wypad
ku — sprzedam. — Wł.
Wiśniewski, Gdów, Wy
gon 138. £- .73016

SYRENA 104, rok 1968 —

tanio sprzedam. - — Kra
ków. tel. 717 -76 — wie
czorem. g-72951

SYRENĘ 105 wylosowa
ną— .sprzedam. — Tel.
704-15. £-73045

OBRAZ Kossaka, sprze
dam. Oferty 73039 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

SAMOWAR, bursztyny,
robot kuchenny, karnisz.
gitarę klasyczną — ta
nio sprzedam. — Kra
ków, ul. Brodo wieża 6 30.

g-73034

POWIĘKSZALNIK czeski
— sprzedam. Tel. 20’3-53.

ą-73174

SYRENA — wylosowany
— sprzedam. Oferty 73170
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2,

BAJKI — 8 mm — kolor.
Tek 458-17*

£•73042

CASTROŁ — sprzedam, —

Tel. 277-31.

g-71316
KOŻUCH damski nowy —

na szczupłą — sprzedam.
Solskiego 26/11, tel. 288-02.
_ g-72839

OKAZJA! Meble kuchen
ne, ławę, .materace, gąb
kowe, nowe — sprzedam.
Tel. 307-12 .

£-7311'3

FIATA 126 p 856, nowego
— sprzedam. Oferty 72873
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

RONY Pel^aO — sprze
dam. Ul. Cegielniana 33 a.

_ _______________

6-72824

FIAT 1500 MB, rok. 1973
— sprzedam. Nowa Huta,
os. Krakowiaków 31, m.

1, po godz. 14.

g-73150

STEREOFONICZNY mag
netofon M 2405 s — oraz

radio Elizabeth — nowe,
z gwar&nęją — sprzedam.
Tel. 193-27, w godz. 19—
21.- g-73152

Lokal*

kupię mieszkanie włas
nościowa. Tel. M7-77 .

£-72195

M-3 własnościowe — Bie-
żanoWska oraz międzywo
jenne, 65 mt, centrum —

zamienię na 3—4-pokojo-
we,tf własnościowe, 'mię
dzywojenne. Tel. 294-52.

g-72983

MIESZKANIE superkom-
fortowe — 2 pokoje, ku
chnia, słoneczne, loggia,
spółdzielcze, 56 mi, przy
ul. Wrocławskiej — za
mienię na 3-pokojowe w

tej okolicy. Oferty 73021
„Prasa”, Kraków, Wiśl
na 2.

POKÓJ komfortowy —

umeblowany, wynajmę je
dnej osobie. Ul . Płaszow-
ska 71. g-73012

SUPERKOMFORTOWE, 3-
pokojowe, spółdzielcze (z
telefonem), w Tarnowie
— zamienię na mniejsze
w Krakowie. Oferty 73015
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

POSZUKUJĘ pokoju ume
blowanego, czystego — z

używalnością łazienki, na

rok. Zapewniam ład, po
rządek oraz uczciwość. —

Oferty 72803 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MIESZKANIE '

dwupoko-
jowe komfortowe, kwate
runkowe — zamienię na

dozorcówkę. Oferty 72882
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

MAŁŻEŃSTWO bezdziet
ne poszukuje garsoniery
lub pokoju, w pobliżu
trasy tramwajowej 22>. —

Os. Szkolne 2,71. g-72922

POSZUKUJĘ garsoniery.
Czynsz płatny miesięcz
nie. Oferty 73178 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

DWA mieszkania — M-2
i M-3 — zamienię na mie
szkanie trzypokojowe. —

Oferty 73035 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

STUDENTCE — wynajmę
pokój. Curie - Skłodow
skiej 5/1. g-73033

M-2 superkomtortowe —

Bytom — zamienię na ró
wnorzędne luh większe w

Okolicy podgórskiej, koło
Krakowa Kraków, tel.
220-11, wewn. 60.

g-73033

POSZUKUJĘ niekrępują-
cego pokoju. Może być
bez wygód Czynsz do
uzgodnienia. Oferty 73047
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2. /

EMERYl samotny poszu
kuje mieszkania, bez me
bli. Oferty 73189 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

MIESZKANIE ezteropoko-
jowe w centrum, rozkła
dowe, 130 mi, zamienimy
na trzypokojowe w cen
trum i jednopokojowe. —

Oferty 72914 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

WROCŁAW! — Superkom-
fortowe M-4 (3 pokoje,
łazienka i ubikacja od
dzielne, balkon), zamie
nię na równorzędne lub
mniejsze w Krakowie —

albo Nowej Hucie. Ofer
ty 72927 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

2 POKOJE, kuchnia, koło
Szpitala Narutowicza —

zamienię na dwić garso
niery lub równorzędne W
innej dzielnicy. — Oferty
73101 „Prasa” , Kraków,
Wiślna 2.

MIESZKANIE M-4 super-
komfortowe na os. Ko
złówek — zamienię na

dwa mniejsze — dzielni
ca, obojętna. Oferty 73023

„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

Nieruchomości

SPRZEDAM działkę bu-
do wlaną w Niepołomi
cach. Wiadomość: Legni
ca. tel. 278-34 — wieczo
rem. . g-72842

WCZASY ZIMOWE

DLA DOROSŁYCH
x językiem angielskim

w BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ
w teKminach:

O od 21 stycznia do 3 lutego
Ood5do13lutego-
O od 20 lutego do 5 marca i?\
Ood7do20marca
ó od 22 marca do 4 kwietnia '

ORGANIZUJE „Lingwista — Oświata” —

w Krakowie, ul. MAZOWIECKA S — teł.:
334-72 lub 394-23. K-3898

14-dniowe
obozy młodzieżowe

z językiem angielskim
w MSZANIE DOLNEJ

w terminach:
od 21 stycznia dę> 3 lutego 1979 roku
oraz od 5 do 18 lutego 1979 roku

ORGANIZUJE „Lingwista — Oświata” —

w Krakowie, ul. MAZOWIECKA 8 — teł.:
334-72 lub 394-23.

K-89M

s

Zguby

KARPIEL Agnieszką —

Kraków, Piastowska 47 —

zgubiła legitymację stu
dencką, wydaną przez
Uniwersytet Jagiellofiski.

g-73159
PARTYKA Witold, zam.

Kraków, ul. Makowskiego
20/118, zgubił legitymację
szkolną, wydaną przez
Zespół Szkół Mechanicz
nych nr 1. g-7313S
RYŁKO Stanisław, zamie
szkały Kraków, ul. To
karskiego 6, zgubił legi
tymację studencką, wy
daną przez WSP. g-72844

Różne

DRZWI harmonijkowe —

rozsuwane, skóropodobne
— poleca firma .Yaha” —

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

\________________ ^-68355

ZESPÓŁ zagra na wese
lach. Tel. 7o7-08 . g-72721
WYSOKA nagroda"

‘‘

<i,9.
wskazanie miejsca p.ósto^-
ju Fiata 126 659 I (inwa
lidzkiego), koloru żółte
go, próbny numer reje
stracyjny XKR-0200. —

Zgłoszenia: tel. 320-85.
wewn. 41, lub 234-56,
wewn. 458.
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W przyszłym roku najważniejsze
mieszkania, sklepy i szpitale

Weeoraj n» forum Komisji
Rozwoju Społecznego, Gospodar
czego, Zagospodarowania Frze-
gtrzennego i Ochreny Środowis
ka RN m. Krakowa — pod prze
wodnictwem mgr Apolinarego
Kozuba i z udziałem wiceprezy
denta Krakowa Andrzeja Żmu
dy — debatowano nad podsta
wowymi założeniami projektu
planu naszego miasta i woje
wództwa na 1979 r. Podkreślano,
iż jakkolwiek założenia projektu
opracowano na miarą możliwości
— nie zaś potrzeb — to jednak
zatwierdzony plan będzie otwar
ty. Oznacza to, że w ciągu roku
będzie można dokonać uzupeł
nień i korekt w miarę postępu
w ekonomicznym wykorzysta
niu środków oraz dodatkov,’ego
zasilania i wspomagania tych
dziedzin naszej gospodarki, któ
re tego szczególne będą wyma
gać. \
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Rozwój eko
nomiczno - s po
łeczny Rudawy
i okolicznych
wsi w XIX wie
ku i na począt
ku XX wieku

, uznać można za

specyficzny dla

miejscowości le- |

żąeych
brzeżu
liędąc

równocześnie cen-

na e-

Krako-
siedzibą

włas-
miesż-

społe-
Z

wi. Rudawa

gminy, była
tanim administracyjnym i ■kul
turalnym dla początkowo 12
wsi różniących się od siebie pod
wieloma względami, tak. z pun
ktu widzenia stosunków

nościowych, zamożności
kańców, przynależności
cznej, jak i obyczajowości,
upływem lat jedne z nich zni
kały a drugie jeszcze się po
głębiały, co było także następ
stwem rozwoju ośrodka prze
mysłowego Chrzanowsko-jawo-
rzniąkiego.

W okresie od 1795 do 1846

mieszkańcy Rudawy 4-krotnie
zmieniali swą przynależność
państwową, co nie mogło pozo
stać bez wpływu tu ich stosu
nek do rozgrywających się wy
darzeń politycznych (stosunek
do ruchów niepodległościowych,
szlachty, zaborców) podobnie
jak bezpośrednia przyległość te
renów parafii rudawskiej do

granicy Królestwa Kongresowe-

DYREKCJA PAŃSTWOWEGO
TEATRU LUDOWEGO w Nowej
Hucie zawiadamia, że z powodu
choroby aktora zostają odwołane

spektakle: 21 bm. „ciężkie czasy”
i. 28 bm. „Miejsce akeji”. W za
mian grana będzie komedia H.

Cyganika pt. „Stań wyjątkowy w

Okrajnej”. Sprzedaż biletów w

organizacji widowni Teatru w

godż. 9—1S, w kasie Teatru od 1S
do 19.15.

Okres świąteczny to czas tradycyjnego zawierania małżeństw.

ślubnym, kobiercu

para. W związek małżeński

wstąpili Magdalena Kosi i Dennis Joseph V nenchak. Panna
młoda jest biologiem, pracownikiem PAN. Jej wybrany, po
chodzący z polskiej rodziny, przyjechał ze Stanów Zjednoczo
nych ze stanu New Jersey na 3-letnie stypendium doktoranc
kie. które odbywa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas po
bytu w Krakowie bronić będzie doktoratu z historii, zaś po
powrocie do Stanów Zjednoczonych przewiduje uzyskanie dok
toratu z socjologii wsi polskiej. .

Ceremonia ślubna młodej WY odbyła w pięknej Kęaęni
sali renesansowej Domu Fo-lęnii. ślubu udzielił im kierownik
USC Śródmieście. W uroczystości uczestniczyli licznie przybyli
krewni i przyjaciele młodej pary.' Były serdeczne życzenia
i gratulacje dla nowożeńców, do których i my się przyłącza
my. (j.r .)

' ®ubiś

W dniu wczorajszym w Domu Polonii na

stanęła druga w historii Domu

W przyszłym roku dopiero na
stąpi częściowe ograniczenie in
westowania przemysłowego.
Wraz z tym a jednocześnie ze

wzrastającym postępem technicz
nym nastąpi pewna zmniejszenie
zatrudnienia w przedsiębior
stwach podległych zjednocze
niom „Budcstal” i ..Południe”.

Nie zmniejszy się zatrudnienie
w przedsiębiorstwach Krak.

Zjedn. Budownictwa, bowiem
nadal naczelnym problemem bę
dzie sprawa budownictwa mie
szkaniowego. Zgodnie z zamie
rzeniami w 1979 r. mają być
wzniesione w Krakowie domy —

obrazowo mówiąc, całe nowe

miasto — dla 30 tys. mieszkań
ców.

Podczas posiedzenia podkreśla
no konieczność pełnego wykona
nia planów budowy nowych pa
wilonów handlowo-usługowych,
głównie w nowych osiedlach.

go. Obserwować także można na

przełomie XIX i XX w. proces
kształtowania się wsi rolniczo-

przemysłowych oraz formowa
nia instytucji o charakterze pu
blicznym, a także mechanizmy
rozwoju chłopskiej świadomości

klasowej. n (J. H .)
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Szampańskie ale drogie, tańsze lecz nieciekawe

W poszukiwaniu karnawałowych kreacji
Wielki bal sylwestrowy za pa

sem, w ślad za nim następne,

Zjazd absolwentów
Politechniki

Częstochowskiej
Kształcąca dziś 4200 studen

tów na 4 wydziałach Politechni
ka Częstochowska obchodzić

będzie w przyszłym roku jubi
leusz 30-lecia. Mury Wyższej
Szkoły Inżynierskiej, od. roku
1955 przemianowanej na Polite
chnikę, opuściło dotąd 7542
absolwentów a w bieżącym ro
ku dyplom otrzyma ponad 500
studentów.

Dl** uczczeni* 30-lecia uczelni
Koło Absolwentów Politechniki

Częstochowskiej organizuje <

dniach 28—30 września 1979 r.

zjazd koleżeński połączony z se
sją naukową.

DZlSĆO GODZINIE:
* 1» — DK, ul. Majakowskiego.

2 — Kawiarnia „Pod Żukami” —

drugie spotkanie „Klubu Odmień-
ców”.

JUTRO O GODZINIE:
* 1* ~ Sukiennice, kram

Ptaszkami — Kolędnicy.
* 18 - MDK, ul. Czackiego 11

— Dyskoteka dla uczestników
kursu tańca w MDK (za zaprosze
niami).

* 16.30 — Klub „Kuźnia”, bs.

Złotego Wieku 14 — Film „Awan
tura o Basię; e 18.30 — film

„Wśród nocnej ciszy”.
*17 — MDK . ul. Grunwaldzka

5 — Dyskoteka (dla uczniów szkół

średnich).
*18—r Teatr Regionalny, 'ul.

Filipa 6 — Szopka krakowska.
* 18 — KTF, ul. Boh. Stalin

gradu'13 — -Giełda Staroci Foto
graficznych; o 19 — „Wieczór De
biutantów” poprowadzi J. Sal-
wiński.

* 19 — DK, ul. Mgjako-wskiegę 2
— film gręcki „Tfigenią”.

* 19.30 — ZDK „Budostal”, os.

Złota Jesień 13 — mer L. Lijow-
ski — „Stosunki..amerykańsko-ra-
dziecko-c-nińskie”.

Zainteresowani absolwenci

proszeni są o nadsyłanie zgło
szeń pod adresem: Kolo Absol
wentów Politechniki Często
chowskiej, 42-200 Częstochowa,
ul. Deglera 31. (ag)

ul.
re-

do-
ul.

Mówiono o pilnej konieczności

dotrzymania terminów realizacji
inwestycji służby zdrowia, a

więc oddania z końcem przysz
łego roku szpitala przy ul. Skar
bowej. uruchomienia szpitalnego
oddziału w budynku przy
Siemiradzkiego, szybfciego
montu szkoły pielęgniarek,
m- spokojnej starości przy
Krakowskiej, zaawansowania

budowy pawilonu szpitalnego w

Witkowicach.

Zebrani zostali poinformowani,
iż minister zdrowia wydał decy
zję o wzniesieniu na terenie Pod
górza szpitala o 1 tys. łóżek, któ
rego realizacja rozpocznie się
wprawdzie w przyszłej 5-latce,
ale już trwa zbrojenie i przy
gotowywanie terenu.

Komisja zaproponował* dalsze

analizy i badanie możliwości
rezerw, których uruchomie
nie pozwoliłoby na szersze —

niż w założeniach projektowych
_ uwzględnienie w planie i
działaniu przedsięwzięć mających
na celu ochronę naszego środo
wiska, jak też poprawę niezwy
kle trudnej komunikacji Krako
wa. i województwa.

Założenia projektu planu,
wzbogacone x wnioskami wczoraj
obradującej Komisji oraz wszy
stkich innych, które już nad za
łożeniami debatowały, są w dniu
dzisiejszym przedmiotem obrad

Prezydium RN m. Krakowa.
(bp)

karnawałowe. Słowem, okazja do

zabawy, ale też do rewii mody
— zaprezentowania przyjaciół
kom własnej, wspaniałej krea
cji. Tym paniom,-które nie zdą
żyły uszyć toalety pozostały od
wiedziny w domach mody i

■Sklepach konfekcyjnych. .......

Co zatem krakowski handel

oferuje na jedyną W roku oka
zję? /

W salonie „Mody Pblskiej”
wybór już niewielki. Pozostało

jeszcze kilka pojedynczych kre
acji, śmiałych w kroju i zesta
wie kolorów, wykonanych z nie
pospolitych materiałów — szy
fonu, weluru, wełnianej żorże
ty. Ceny też nieprzeciętne —

mniej więcej od 3900 do 6250 zł

czyli nie na zwyczajną kieszeń.
Ńa liczniejszych klientów na

stawił się dom mody „Telime
na”. Można tam wybrać suknię
balową w granicach 900—1500
zł. Jest trochę uszytych z dzia
niny lureksowej czy też gład
kiego trykotu, trochę z niegnio-
tących się jedwabi, w różnych
fasonach, przeważnie na szczup
lejsze sylwetki.

Ożywiony ruch panował przy
stoisku z balowymi sukniami i
dodatkami w dużym sklepie
konfekcyjnym na rogu Rynku
Gł. i ul. Szewskiej. Tam moż
na kupić okolicznościowy strój
już za 600—700 zł. Wystawiono
modele przeważnie z kolorowych

Pod

WIELE ZAGUBIONYCH, BŁĄ
KAJĄCYCH SIĘ i nie ma

jących dokąd iść psów zostąje
przygarniętych przez litości
wych krakowian. Inne trafiają
do tzw. „azylu”.

Odwiedzamy to krakowskie
schronisko dla bezdomnych
zwierząt. Z oddali dolatuje gwar
i wrzawa, która potęguje się,
gdy psy wyczują kogoś obcego.
Różne są ich charaktery — je
den łasi się, merda przyjaźnie
ogonem, drugi służy, inny szcze
ka. skomli, skowyczy, a jeszcze
inny ujada ze złości i warczy.
Praca

’

pięciu ludzi stanowiących

brokatów, sztucznej czarnej taf-

ty-mory, dekoltowane i z ma
łymi bolerkami.

Nie udało się jednak zoba«

czyć mocińych i zapowiadanych
przez handel wieczorowych spo
dni' o zWężatiych ilOgAwkach ■z

błyszczącej czarnej tkaniny.
Nie było już chętnie jeszcze no
szonych spódnic długich i do

kostek, nadających się do mod
nych wizytowych marszczonych
bluzek z długimi rękawami lub
też do innych połączeń. A szko
da. bo zaletą takiego ubioru jest
możliwość różnych „ponadczaso
wych” kombinacji i to stosun
kowo niewielkim kosztem.

Krakowski handel — jak po
informowały dyrekcje WPHW i
WSS „Społem” — liczy jeszcze
na pewne dostawy karnawało
wych nowości, ale czy jeszcze
przed Sylwestrem — trudno

przewidzieć, (Z)

Seminarium

prawa budowlanego
Zarząd Wojewódzki Zrzesze

nia Prawników Polskich w War
szawie prowadzi już od 15 lat
zaoczne SeminAriurń PriWa Bu
dowlanego, którego celem jest
doskonalenie pracowników bu
downictwa i służb inwestycyj
nych w zakresie przepisów do
tyczących budownictwa i inwe
stycji. Podstawowym założeniem
Seminarium jest omawianie no
wych przepisów pod kątem pra
ktycznego ich zastosowania. Za
oczna forma rocznego Semina-

. rium nie odrywa pracowników
od zajęć zawodowych.

Przedstawianie zmian zacho
dzących w dziedzinie przepisów
normujących sprawy związane
z budownictwem i inwestycja
mi budowlanymi odbywać się
będzie poprzez: przekazywanie
uczestnikom co kwartał mate
riałów szkoleniowych, bezpośre
dnie konsultacje w ośrodkach

konsultacyjnych,
respondeneyjnej
pytania.

W materiałach
zawarte będą m. in. zagadnie
nia umów o realizację inwesty
cji, o remonty budowlane i in
westycyjne oraz wszelkie umo
wy związane z realizacją inwe
stycji budcwletiyęh.

Zgłoszenia należy nadsyłać
pod adresem: Zarząd Wojewódz
ki Zrzeszenia Prawników Pol
skich. Seminarium Prawa Bu-

• '‘owianego ul. Bracka 20 a, 00-028

udzielanie ko-

odpowiedzi na

szkoleniowych

obsługę azylu do lekkich 1 przy
jemnych nie należy. Pomimo

wszystko obsługa działa spraw
nie opiekując się gromadą 180

psów.
Opiekę nad azylem roztacza

Towarzystwo Opieki nad Zwie
rzętami. Ono też dba o ich wy
żywicie; Karmione dw-a razy
dziennie zjadają ochłapy mięsne,
kaszę, owsianką, ryby, mleko.

Przebywające w azylu zwierzę
ta są pod stałą kontrola lekarza
z lecznicy dla zwierząt.

Ponieważ w projekcie jest bu
dowa nowego schroniska,
z nas może pomóc psom
cając dowolną kwotę na

Towarzystwa Opieki ńad
rzętami PKO I OM.35510--4.457—

każdy
wpła-
konto
Zwie-

Interweniowaliśmy i...
...w związku z notatką pt. „Kro

nika piechura”, Wydział Komu
nikacji Urzędu Miasta Krakowa

informuje, że zlecił do wykona
nia Krakowskiemu Zarządowi
Dróg drogowskazy o treści-

„Dworzec PKP”, które umieszczo
ne zostaną przy ul. Wielickiej, tak

aby piesi oraz kierowcy wiedzie
li, w którym momencie trzeba

skręcić, żeby dotrzeć do dworca
PKP w Płaszowle. (Ja)

Warszawa w terminie do 15

stycznia 1979 r. Ilość miejsc
ograniczoną, (ag)

godz.
stacji

i ul.

Wąska

specjalizacja
W piątek 15 bm. około

15 ao polmozbytowskiej .

obsługi samochodów przy
Wielickiej, specjalizującej się
w naprawie „skody”, przyjechał
„syreną" klient i zapytał panią
przyjmującą zlecenia od właści
cieli samochodów', czy mogą na
prawić aparat zapłonowy przy
„syrenie”. Odpowiedziała twier
dząco, wypisała zlecenie i kazała
czekać w kolejce.

Po blisko 1,5 godzinnym ocze
kiwaniu klient dowiedział się
od fachowca, że on „syreny” nie

naprawi. Na pytanie dlaczego
dopiero teraz to mówią i czy
przyjmująca zlecenia nie wie
działa. o tym, odpowiedziano, że
skargo może sobie wpisać do
książki zażaleń. Podczas wpisy
wania swoich uwag. klient zmu
szony był do wysłuchiwania irn-

pertynenckich uwag pracowni
ków stacji. W końcu jeden z

nich powiedział: pisz pan, pin i
tak tę kartkę wyrwiemy,

Wypowiedź pozostawiamy bez
komentarza, za to z prośbą aby
całą sprawą zajął sie „Polmo-
łbyt”, (ms) ,

132 lub w innej formie np. wy,
żywienia. Pamiętajmy, że od

najdawniejszych czasów czło,
wiek przybrał sobie psa za to
warzysza. że jest to najdawniej
sze zwierzę hodowlane, a nade

wszystko, że jest przyjacielem
człowieka.

Tekst i zdjęcia
MICHAŁ KASZOWSKI

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

Inf. Kolejowa zagr. 241-82, 222-48,
kraj. 223-33, Inf. 1'uryst. „Wawpi-
Tourlst”, ul. Pawia 8, tel. 260-91

(8—18), Inf. Kult. liDK, pok. 144,
III p., tel. 244-02 (11—13), Inf. o

Usługach, Floriańska 20, tel. 271-30,
228-90 (7—18), N. Huta, os. Zgody
7. lei. 447-31 (8—13), Pomoc Dr <-

gowa PZM, ul. Kawiory 3, tel.

705-75 i 748-92 (7—22).

Apteki
Rynek Gł. 42 (tlen), Waryńskie

go 24 (tlen), Długa 88, pl. Wolno
ści 7, Rynek Podgórski 9, Pstrow
skiego 94 (tlen), N. Huta, Centrum

C, bl. 6.

Różne
ZOO (Lasek Wolski) od goclz.

S—15.

Radio
PROGRAM I

Wiadomości: 15, 19, 20, 21, 22, 23,
0,01,1,2,3,4.5.

16.00 Tu Jedynka. 17 .30 Radio-
kurier. 18.00 Tu Jedynka d. c. 18.25
Nie tylko dla kierowców. 18.33

Konc. życzeń. 19.15 Gwiazdy na
szych estrad. 19.40 Z nagr. zesp.
Weather Report. 20.05 Rep. na za
mówienie. 20.20 Wyb. sol. w rep.
popularnym. 21 .05 Kron. sport.
21.15 Kom. Totalizatora Sport. 21.13
Panorama pols. pios. 22 .20 Tu Ra
dio Kierowców. 22 .23 Kraków na

muz. antenie. 23 Wita Was Polska.
PROGRAM II

Wiadomości: 21.30, 23.30
17 Twarze jazzu. 17 .20 Malwina

— czyli, domyślność serca — fr.

pow. M. Wirtemberskiej. 17.40 A

jeszcze chodzę — rep. lit. 18 Sto
łeczne aktualności muz. 18.25 Ple
biscyt Studia Gama. 18.30 Echa
dnia. 18.40 Siadem inwestowanych
miliardów. 19 Konc. wiecz. 19.40

Dźwięk. Plakat Reklam. 19.55 Ka
talog wyd. 20 Studio ,,Relaks”.
20.20 Juilliard Quąrtet gra utw.

B$ethovenĄ. 21 .40 8. Bartok —

Suita taneczna.' 22 Książki, które
na was czekają. 22.30 Wiersze J.

Słowackiego. 22 .40 Zaproszenie do
tańca. 23.10 Hymny anglikańskie
O. Gibbonsa. 23.35 Co słychać w

świecie. 23.40 Muzyka.
PROGRAM III

Wiadomości: 17, 19.30, 22.
17.05 Muz. poczta UKF. 17 .40

Wszystkie drogi prowadzą do
Nashville. 18.10 Polit. dla wszyst
kich. 18.25 Czas relaksu. 19 Mini-
max. 19.35 Opera tyg. 19.50 Kat
czeka niecierpliwie — ode. pow.
P. Cneyneya. 20 Blues wczoraj i
dziś. 20.30 Pamiętniki — P . Gau-

guin — Noa-Noa. 20.45 Saksofon
i smyczki. 21 Reminiscencje muz.

22.08 Gwiazda siedmiu wiecz. 22 .15
Codz. pow. w wyd. dźwięk. J .

Żuławski — Laus feminae (powt.) .

22,45 Fortepian i smyczki. 23 Liry
ki -K. Iłłakowiczówny. 23.05 Mię
dzy dniem a snem.

PROGRAM IV
Wiadomości: 16.40, 22.55.
16.50 Kwadrans akademicki (Kr).

17.05 Z .twórcz. G. Gershwina —

Konc. w Krak. Filh, (Kr). 17.25 Z

płytoteki Z. Gogulskiego (Stereo)
(Kr),. 17.45 Wieś nas żywi (Kr).
18.14 Radio-reklama (Kr). 18.24

Pogoda (Kr). 18.25 Postawy i wzo
ry. 18.45 Rad. Poradnik Jęz. 19
Uczeni w anegdocie. 19.15 Lekc.

jęz. ros. 19.30 Konc. Laureatów
VI Międzynar. Konk. im. P.

Czajkowskiego. 20.55 E. Bergjnsn
— Bardo Thoedol. 21 .40 Symfonie
i fanfary na kolacje królewskie.
22.15 Ziemia — człowiek — wszech
świat. 22.35 R-Tv Szkoła Średnia
dla Pracujących — Metodyka.

A



TELEGRAFICZNIE

BUENOS AIRES. Trener Ce
sar Luis Menotti niespodziewa
nie zrezygnował z prowadzenia
piłkarskiej reprezentacji Argen
tyny.

RZYM. W ankiecie włoskiego
dziennika „Gazzetta dello

Sport” na najlepszego sportow
ca 1978 r. zwyciężył Kenijeżyk
H. Rono przed Włcszką S. Si-
meoni i Szwedem I. Stenmar-
kien*.

MELBOURNE. Podczas mię
dzynarodowych tenisowych mi
strzostw Australii W. Fibak po
konał Australijczyka D. Whi-
te’a 6:4, 6:1, 6:2.

SZTOKHOLM. W pierwszych
meczach hokejowych MŚ junio
rów, Kanada uległa Finlandii

Dziś akademia

z okazji 50-lecia KOZTS
DZI.«, w czwartek 28 grudnia,

w sali renesansowej Domu
Polonii w Krakowie mieć bę
dzie miejsce uroczysta akade
mia jubileuszowa urządzana z

okazji 50-lecia istnienia Kra
kowskiego Okręgowego Związ
ku Tenisa Stołowego. Uroczys
tości jubileuszowe krakowskich

pingpongistów odbywają się
pod protektoratem, sekretarza
KK PZPR

_

Jana Gluzy.
W trakcie dzisiejszej akade

mii wygłoszony zostanie referat

obrazujący dorobek krakow
skich tenisistów stołow*ych w

minionym półwieczu, odbędzie
się też wręczenie odznaczeń

najbardziej zasłużonym sporto
wcom i działaczom oraz część
artystyczna. Początek akademii
o godz. 17.

1:3, a Czeehosłowacy pokonali
Amerykanów 3:2.

HALLE. W międzynarodo
wym turnieju juniorek w piłce
ręcznej Polki wygrały z Cze-
chosłowaczkami 17:12 (9:3). W

turnieju seniorek Ruch Cho
rzów przegrał z SI Saporsje
11:17 i z Halloren Halle 9:12.

NOWY JORK. J. Connors

przed V. Gerulaitisem. B . Got-
tfriedem, E. Dibbsem i J.
Mac Enroe przewodzi na liście

najlepszych amerykańskich te
nisistów 1978 r.

USTI n. ŁABĄ. Olimpijska'
hokejowa reprezentacja Kanady
wygrała z miejscowym Slova-
nem 3'2.

DUESSELDORF. W między
państwowym spotkaniu hokejo
wym Finlandia pokonała RFN
8:1 (3:0, 2:0. 3:1).

DAVOS. Podczas międzynaro
dowego turnieju hokejowego o

puchar Spenglera, Spartak Mo
skwa rozgromił reprezentację
Szwajcarii 10:1, a Dukla Jihla-
va — EG Duesseldorf 9:0.

MADRYT. W klasyfikacji
gazety ■sportowej „Marca” na

najlepszych sportowców Hisz
panii zwyciężył zawodowy bok
ser, mistrz Europy R. Castallon

przed koszykarzem J. R . Her-
.nandezem i piłkarzem Juanito.

/

■JEDEN z

restaurato
rów z Texa-
su musiał na

skutek prze
granego za
kładu zafun
dować kola

cję z kurczaków z rożna dla

przeszło 9 tys. osób. Przed
miotem zakładu był mecz

koszykówki.
Na 12 minut przed końcem

spotkania profesjonalnych
zespołów „Houston Rockets”
i „New Jersey Nets” rozgry
wanego w Houston, gospoda
rze prowadzili różnicą 40 pkt.
(101:61). Zwycięstwo „Roc
kets” było już przesądzone i

publiczność zaczęła kierować
się ku wyjściu.

W tym momencie restau
rator ogłosił przez mikrofon,
że ofiarowuje każdemu z

9157 kibiców gratisową kola
cję z pieczonego kurczaka,
Jeżeli „Rockets” wygrają po
jedynek wynikiem wyższym
niż 135 pkt.

Słysząc to trener zespołu z

Houston, Nissalke, wprowa
dził na dziewięć minut przed
końcem
piątkę. Przy
dopingu publiczności
kets” zdobyli 38 pkt., zwycię
żając ostatecznie 139.87.

Zgodnie z przyrzeczeniem,
następnego . dnia restaurator

rozpoczął wydawanie gratiso
wych kurczaków... -

Słowackiego. 19.15 Damy i huza-

ry. Miniatura (pl. św. Dufchą 2)
19.15 Cudzoziemka. Modrzejew
skiej 19.15 .Wyzwolenie. Kameral
ny 19.15 Smak miodu. Bagatela
19.30 Pepsie. Ludowy 19.15 Stan

wyjątkowy w Okrajnej. Muzycz
ny (ul. Lubicz 48) 19.15 Kraina u-

śmiechu. Groteska 17.30 Alaciupek
z krainy Muminków. Kolejarza
(ul. Bocheńska 3) 13 Wesele Fon-
sia.

28
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CZWARTEK

Cezarego
Teofili

do gry najlepszą
żywiołowym

„Roc-

Nowy LZS

w Szczygłowie
W SZCZYGŁOWIE (gmina

Biskupice) powstał kolejny w

naszym województwie Ludowy
Zespół Sportowy. Grupa mło
dzieży z miejscowej wioski

(członkowie ZSMP) wykupiła
parcelę budowlaną od władz

gminnych, przystąpiła do budo
wy boiska do siatkówki i zało
żyła LZS. Na razie zrzesza on

24 członków działających w

sekcjach siatkówki oraz tury
styki rowerowej i pieszej.

iiHHiiiiiiiiiinimiiiiiiiiniiiiiiiinuiiiiiiniiHiiiniimiiniiihiHn.iuniiiiiiiiiniiiHiiniiiiHi;

Kluby piłkarskie Krakowa w latach 1906-1939 (VII)

ZARZĄD Dzielnicowy Szkol
nego Związku Sportowego w

Nowej Hucie organizuje już po
raz dziewiąty biennale fotogra
fii. Ilość nadsyłanych zdjęć jest
dowolna, a ich format winien

wynosić najmniej ■18X24 cm.

Prace konkursowe oceniane bę
dą w kategoriach: najlepszego
zdjęcia oraz najlepszego foto
reportażu. Dotychczasowe hasło
biennale: sport i turystyka zo
stało przez organizatorów po
szerzone o tematy: nasza ojczy
zna w obiektywie oraz dziecko
w naszym życiu.

Zdjęcia należy przesyłać dc

10 stycznia 1979 roku pod adre
sem: ZD SZS — Nowa Huta, o-

siedle Zgody 13.

W MAŁYM LOTKU wyloso
wano: I losowanie — 16, 22, 24,
2.7, 35; II losowanie — 2, 8, 9,
29, 32. Końcówka banderoli: 6257.

W EXPRESS LOTKU wyloso
wano: 6, 29, 32, 33, 45.

KRAKOWSKI Związek Okręgowy Piłki Nożnej „obejmował
aż do 1927 r. całe województwo krakowskie, Śląsk Cieszyński
oraz część woj. kieleckiego i lwowskiego. W roku 1927

zmniejszono Okręg do granic woj. krakowskiego (bez powia
tu Oświęcim). Tym tłumaczy się, że ilość klubów, która od
1919—1926 r. wzrosła z 18 do 123, spadła w ostatnich latach do
58 („Rocznik Jubileuszowy PZPN — 1930”)”.

W 1922 r. na jeden klub kra
kowski przypadało przeciętnie
25 graczy zgłoszonych do PZPN-
u, co i tak dawało KZOPN-owi

pierwsze miejsce W kraju (War
szawa — 20, Łódź — 19, Poznań
— 15). Kraków posiadał też w

tym czasie najwięcej czynnych
boisk piłkarskich — 4, to jest
tyle samo, co Warszawa i Lwów
razem wzięte. Jak widać, po
czątki nie były łatwe! Mimo to,
już w. 1920 r. przystąpiono do

rozgrywania pierwszych zawo
dów mistrzowskich. „Ilustrowa
ny Kurier Codzienny” z kwiet
nia tego roku donosił: Związek
krakowski przystępuje pierw
szy do gier o mistrzostwo swego
okręgu. Statutowo uznaje zwią
zek kluby klasy A, B, C. Drugie
drużyny klubów A klasy mogą
brać udział w zawodach o mis
trzostwo klasy. „B”.
tabela „A-klasy”,
szych , mistrzostw,
się następująco:
1. Cracovia

2. Wisła

3. Makkabi

4. Jutrzenka

Natomiast — zdaniem
„IKC”
mistrzostwo

Końcowa

tych pierw-
przedstawiała

10

7

6

1

tegoż
„pierwsze zawody o

w naszem pań

stwie”' rozegrały 18 kwietnia
1920 r. drużyny „B-klasowe”:
Cracovia II — Wawel (założo
ny w 1919 r., statut zarejestro
wany 21. 02. 1922 r.) z wynikiem
3:1. Sędzią głównym tego spot
kania był p. Zweig.

Atmosferę, panującą wtedy
na krakowskich boiskach, odda-

je dość wiernie poniższe „zarzą
dzenie humorystyczne policji”,
lansowane przez „Przegląd
Sportowy” z, grudnia 1922 r :

„§ 3. Jeżeli jedna z partyj po
siada większość 2/3 obecnych na

meczu, mniejszość winna na
tychmiast wynieść się bez pro
testów, gdyż za skutki pozosta
nia władze policyjne odpowia
dać nie mogą, § 4. Jeżeli nato
miast- żadna ze stron nie posiada
wymaganej przepisem większo
ści, komisarz policji ogłasza
przed zawodami mecz bokserski
z udziałem całej publiczności.
Trwa on dopóty, dopóki jedna z

partyj nie zmusi'przeciwnej do

opuszczenia terenu zawodów.
§ 5. Po takiem polubownem za
łatwieniu sprawy, komisarz ze
zwala sędziemu na rozpoczęcie
meczu, gdyż ten ostatni ma- już
wyraźny wskaźnik, jak niemi
kierować i w razie poturbowa
nia po meczu nie może się tłu-

maczyc nieświadomością nastro
jów publiczności, czyli sam so
bie będzie winien”. Żywot sę
dziego piłkarskiego nie ńależał
w dalszym ciągu do łatwych.
KZOPN, komunikatem z lutego
1923 r., „wzywał wszystkie klu
by posiadające boiska, aby do
starczały sędziom podczas pauzy
i po zawodach- miednicę z woda,

i ręcznik (o innych wygodach
nie było już mowy) oraz pole
cał „wszystkim klubom, by w

miarę, możności dostarczamy ’e-

kwipimku sędziom- prowadzą
cym zawody (sweatery, buty)”.

Różnie bywało także z mająt
kiem poszczególnych klubów.

Były bogate,, ale .większość z

trudem wiązała przysłowiowy
koniec z końcem. ■Ot chociażby
taki przykład. „Przegląd Spor
towy” z czerwca 1923 r. donosił:
„Czarni, jako, gospodarzę, nie

dostarczyli przepisowej piłki,
wobec czego sędzia odgwizdał
walkower dla Amatorów”. For
my dotacji wtedy raczej nie zna
no. Wpływy pochodziły prze
ważnie ze składek członkow
skich i sprzedaży biletów wstę
pu na zawody. Te ostatnie były
jednak dość długo obłożone

przez magistrat krakowski, po
datkiem w wysokości 40 proc,
cd ceny każdego biletu! Inter
wencje nie pomagali’. Wyraźnie
poirytowany „Przegląd Sporto
wy” z kwietnia 1924 r. tak ko
mentował tę sprawę: „KZOPN
udaje względem magistratu kra
kowskiego krowę: on ryczy, a

magistrat go doi”.
RYSZARD WASZTYL

Kina
Kijów 16.15, 19.30 O jeden most

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

'

18, 20^30 Bez znieczulenia

(poi. 4 . 18). Warszawa 15.45, 20.15
Koziorożec—1 (USA 1. 15), 18 Hallo

Szpicbródka (poi. 1 .- 15)? Wolność

16, 18, 20 Abba (szw. b.o). Sztuka
15.45, 18. 20.15 Podejrzany (wł. 1.

15). Wanda 14.15 Cplargpl zdobywa
kosmos (poi. b .o.). 15.45, 18, 20.15

Joseph Andrews (ang. 1. 15). Ml.
Gwardia 14.45, 19.15 Skrzydełko
czy nóżka (fr. b .o.), 17 Ocli jaki pan
szalony , (ang. 1.; 15). Wrżos (Za
mojskiego 50) 15.45, 18. 20.15 Rol-
lercoaster (USA 1. 15). -Świt (os.
Teatralne 10) 15.45, 18, 20.15 Rocky
(USA l. 15). Mała sala 15, 17.30, 20
Pierwsza* spokojna noc (wł. 1. 18).
Światowid (os; Na Skarpie 7) —

nieczynne. Mała sala 15, 17.15, 19.30

Czarny korsarz (wł. 1. 15). Kul
tura (Rynek Gł. 27)’ 16.45 Bajki,
17.30, 20 Serpić^(wł. 1 ., 18). Mikro
. (Dzierżyńskiego 5) .16, 18, 20 "W u-

palńą noc (USA 1. 12). Dom
Żołnierza (ul. Lul^cz 48) 15.45
Gdziekolwiek Jesteś *Panię Prezy
dencie (poi. I . ,12). Związkowiec
(Grzegórzecka. 71). 15, 18, 20 Dziew
czyna z reklamy. (USA .1.' 12).
Dom Kultury (ul. Papiernicza .2)
18 Ludzie z pociągu; Milczenie —

filmy polskie. Wisła (Gazowa 21)
16, 18 Alicja ucieka po raz osta
tni (fr. 1 . 15), 20 Drapieżca (fr. 1.

15). Maskotka (Dzierżyńskiego 55).
15.30, 17.30, 19.30 W mroku nocy-
(USA 1. 18). Pasaż (Pasaż Bielaka)
14, 16 Wielka podróż. Bolka i Lol
ka, 18, 20 Szczęśliwego Nowego
Roku (fr, 1. 18). Ugorek (os. Ugo
rek) 15 Podróż Sindbada do zło
tej krąiny, 17 Ziudy, chłopiec z

bagien (meks. b.o.), 19 Straceńcy
(USA I. 1?)? Sfinks (Majakowskie
go 2) 16., 18, 20 Człowiek klanu
(USA 1. 18).

Telewizja
CZWARTEK I: 15.25 . Progr.

dnia., 15.30 Decyzje piętnastolat
ków. 16 Dziennik. 16.10 Obiektyw.
16.30 Dzień dobry, tu Telewizja.
16.50 “

. ■..
fab. prod. franc. pt. Zegnajcie
moje 15 lat. 18.05 10 minut — te
leturniej. 18.20 Centr. Zesp. Ant.
.WP. — rep. wojsk. 18.50 .Radzimy
rolnikom. 19 Dobranoc. 19.10 Sió
demka. 19.30 Wieczór z dzienni
kiem. 20.30 Teatr Sensacji: E, Ląn-
ham — Pamela, ode. 1. 21.45 Pe
gaz. 22.30 Potyczki ze sportem —

•progr. publ. 23.10 Dziennik.
CZWARTEK II: 16.25 Progr.

dnia. 16.30 Jęz. franci — kurs

podst. 17 Jęz. tos. — kurs podst.
17.30 Świąt na małym ekranie —

Ostatnie królestwo . Kaląshów —

film dok. prod. ang. 18.20 Pies
Kantor w akcji — ode. ost. pt.
Uprowadzenie pociągu —

. film

krym. Tv węg. 19.10 Kronika (Kr).
19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30
NURT. — Naucz.. początk. 21
NURT — Pedagogiką. 21.30 NURT
— Naucz.. popzątk. 22 24 godziny.
22.10 Czas i ludzie, — Afganistan
1357 — film dok. prod. pols. 22.55
Bez recept — rozrii. o . wycho
waniu.

I:

Czwartek TDC oraz film

■Natomiast Citto spędził bardziej pożytecznie półto
rej godziny w archiwum swojej gazety. Przejrzał dział
ślubów, narodzin, plotek towarzyskich, a następnie
przestudiował kilka książek telefonicznych. Szukał

krewnych Flavio od strony matki. Była to solidna, za
można rodzina sklepikarzy, rodem, z Kalabrii, która

rozgałęziła się na północ w stronę Neapolu już na po
czątku .stulecia.

Poprosił o pomoc jedną z sekretarek, dziewczynę
o niewinnym i słodkim glosie. Signora Consoli znała

już jego głos, który, jak Citto wiedział, nie był trudny
do rozpoznania Kazał dziewczynie powiedzieć do słu
chawki: Muszę koniecznie mówić z signorą Consoli.
Mam wiadomości od jej syna i chciałem je przekazać.

Citto dał dziewczynie listę składającą się z trzydzie
stu pięciu imion krewnych państwa Consoli. Dopiero
siedemnasty telefon uwieńczony był sukcesem Zawo
łano signorę Consoli i po chwili w słuchawce odezwał
się jej pełen niepokoju głos. Citto warował przy dru
gim aparacie. Dał znać dziewczynie ruchem ręki, że

jest dobrze Ta dusząc śmiech wyrecytowała drugą po
łowę wyuczonego tekstu: Mój brat

tej godzinie, signora. Czy zastanie
— Ależ tak. oczywiście!
— Proszę tylko nikomu . nic nie

ważne. Pani syn jest w dużym niebezpieczeństwie.
— O mój Boże!

Na tym jęku rozpaczy rozmowa się skończyła.
— To nieładnie — śmiała się sekretarka. — Jak moż

na tak postępować!
Citto podziękował jej i poszedł na Circumvallazione,

żeby poszukać swojego samochodu. Nie po raz pierwszy
w ciągu ostatnich pięciu dni nie zauważył, że jadą za

nim dwa policyjne samochody.
w pół godziny później na przystanku autobusowym

spotkał sie z Renzo. W czasie sjesty $e roje

będzie u pani o pią-
panią w domu?

mówić. To 'bardzo

John Howlett

Copyright by John Howlett 1977

Tłumaczył Stefan WILKOSZ

ne miasteczko ziało pustką. Dwaj młodzi ludzie zasiedli

przy kamiennym stoliku na wyludnionej piazzy. Citto
zamiast obiadu zamówił sobie słynne i rzeczywiście
wspaniałe lody Costarelliego, a Renzo nerwowo popijał
kawę i koniak i opowiadał mu o tym, co zlecił mu To-
macchio.

— Ile ci za to dał?
— Dwieście tysięcy.
— Dużo za to. nie zwojujesz, jeżeli masz dawać ła

pówki.
— Nie mam zamiaru nikogo przekupywać — oświad

czył Renzo. — Jeżeli nie otrzymam informacji, znajdę
inne sposoby, żeby, zmusić ludzi do mówienia.

— Nie możesz walczyć z gangsterami ich własną bro
nią. Oni cię zabiją.

— Nie mam nawet rewolweru.
— Więc chcesz się z nimi bić na gołe pięści? I je

szcze będziesz żądał, żeby stosowali się do przepisów
ringu!

Renzo roześmiał się.
— A ty? Jak dałeś sobie stłuc okulary?
Citto dotknął pociętego policzka. — To, przyjacielu,

są ślady po śrucie ze strzelby Capa,
, Renzo wciąż się uśmiechał.

— A mówiłem co, że nietęgi z niego strzelec.
— Czyli wiedziałeś, że to był on?
— Być może.
— A jednak bierzesz od niego pieniądze za znale

zienie córki?
—..Mam swoje powody.
Citto wstał. ,

— W takim razie czas zacząć zarabiać na te pienią
dze.

— Zdawało mi się, że umówiłeś, się na piątą?
.

— Czy chcesz, żeby jej dał czas na przygotowanie
zasadzki?

Citto zapłacił rachunek. Ruszyli pod górę małą ulicz
ką, obudowaną osiemnastowiecznymi pałacykami. Było
to miasto pałaców, zamieszkałych przez zubożałych'
arystokratów. Żyli z dzierżawienia chłopom swoich
ziem i nie umieli pogodzić się że zmierzchem feudal
nej gospodarki.

Kuzynowie signory mieszkali w jednym z większych
pałaców pod samym szczytem wzgórza Wielki' podwó
rzec zamknięty był bramą tak szeroką, że można by
przez nią przejechać dwoma czołgami. Część mieszkal
na mieściła się na pierwszym piętrze. Na szerokich
schodach czekała na nich służąca. Do mikrofonu przy
bramie Citto powiedział tylko jedno słowo: Polizia.

— Nie ma nikogo w domu — powiedziała służąca.
— Wiem, że signora Consoli jest. Powiedz jej, że pół

godziny temu mówiła przez telefon z dziewczyną, któ
ra zapowiedziała, że przyjdziemy,tu z wiadomościami,
od jej syna.

— A więc nie jesteście z policji?
— Nie, skarbie.

fSitttf dalszy na»ti&i)

PIĄTEK I: 6 TTR, RTSŚ — Hod.
zwierząt, 6.30 TTR, RTSŚ — Mech*

roln. 12.45 TTR, RTSŚ — Matema
tyka. 13.25 TTR, RTSŚ — Fizyką.
15.15 Red. szkolna zapowiada. 15.25

Progr. dnia. -, 15.30- NURT —

dagogika. 16 Dziennik. 16.10 O-

biektyw. 16.30 Dzień dobry, tu Te
lewizja 16.50 Dla dzieci: Piątek z

Pankracym. 17 .15 Szuflada — Ku*
stosz T. Sławski. 17.35 Zagrożenie
nuklearne — film dok. 18 Cios
film obyez. Tv ang. 18.50 Wystą
pienie ambasadora Kuby w PRL,
z okazji 20 rocz. rew. 19 Dobra
noc. 19.10 Siódemka. 19.30 Wieczór
z dziennikiem. 20.30 Teatr Sensa
cji — E. Lanham — Pamela —

ode. 2. 21 .40 Koncert WOSPRiTV.
22.20 Dziennik. 22.35 Proscenium —

mag. teatralny.
UWAGA!

Za zmiany w ostatniej chwili
wprowadzone w programie tea
trów, kin, radia i telewizji — re
dakcja nie bierze odpowiedzial
ności.

Wystawy-muzea
Wawiel-komnaty (czw< 10—15,

piat. 12—18), Wawel zaginiony
(cżw. 10—15.30, piat, niecz.), Za
mek i Muzeum wf Pieskowej Ska
le (czw. piąt. 10—16), Muzeum Le
nina, Topolowa 5: Lenin w Pol
sce; Internacjonalizm.— Rewolucja

,
— Niepodległość (czw. 9—16, piąt.
9—13 — wst. wok). w Poroninie:
Lenin na- Podhalu, (cżw. piąt. .8—

15 . wst., wol.), Muzeum Histe
ryczne, Jana 12: Militaria, Zega
ry (czw. 9—15, piąt. 9—17), Szpi
talna 21: Dzieje teatru krak. (czw.
10— 17, piąt. ’9—45). Franciszkańska
4: Szopki krakowskie (czw. 10—

17, piąt. 9—15), Muzeum Narodo
we, Sukiennice: Galeria polskiego
malarstwa i rzeźby 1764—-1900 (cżw.
niecz. piąt. 10—16), Dom Matejki,
Floriańska 41: 100-lecie namalo
wania Bitwy pod Grunwaldem,
Szkice kompozycyjne do obra
zów hist. J . Matejki (cżw. 10—16,
piąt 12—18), Dworek J. Matejki w

Krzesławicach, ul. Kruczkowskie
go 15 (9—14.30), Nowy Gmach, al.
3 Maja 1: Polskie malar. i rzeźba
od końca XIX w. do czasów

współczesnych, Ubiory w Polsce
— J. Matejki (czw. • 10—16, piąt.
niecz.), Archeologiczne, Poselska
3: Mumie egipskie w świetle pro
mieni „X”, . Starożytn. i śrędn.
Małop., Muzeum Archeologiczne
w 60-leciu niepodległości, Ikona w

ce.rkwi (czw. 14—18 — v/st. wol.,
piąt. 10—14), Etnograficzne, pi.
Wolnica. 1: Polska kultura lud.,
Zegary lud. (czw. piąt. y 10—15),
Przyrodnicze, Sławkowska 17:'
Faun'a Polski, Fauna epoki lodow
cowej (czw. piąt. 10—13 — wst.

wolny), Pawilon Wystawowy,; pl.
Szczepański 3a: Plakaty — KAW

(czw. 11 —18, piąt. 13—20), Galenie:

Arkady, pl. Szczepański 3a: Malar.
K. Mikulskiego (czw. 'U—18, piąt.
13—20), Krzysztofory, ul. Szcze
pańska .2: XV Wyst. Grupy Krak,
(czw. piąt. 11 —18), Pryzmat, Łob
zowska 3: Tkaniny U. Kołaczkow
skiej (czw. piąt. 10—18), ul. Anny
3: Zdjęcia M. Dorikensa (Belgia)
(czw. piąt. 10—18), Pałac Sztuki,
pl. Szczepański 4: Pokonkursowa

wyst. proj. malar. gobelinów dla
zamków Polski płd. (czw. 11—13,
piąt 13—20), al. Róż 3: Obrazy I.
S.alisteanu z Rumunii (czw. piąt.
U—18), Mały Rynek 4: Galeria:
Malar. P. Kmiecia (czw. piąt. 14—

20) , Czytelnia: Rzeźba St. i J. Ste-
ligowie (Zakopane) (czw. piąt. 1Ó—
21) , Rydlówka, Tetmajera 28 (czw.
15—18,. piąt. 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), ZNP,
ul. Szewska 20: Malar. I. . Mizior

wej (17—20), Jąma Michalika, ul.
Floriańska 45: /Wyst. K. Masłow
skiego (10—22).

Dyżury
Fagot. MO, tel. 97, Straż Foż. M,

Pogot. Ratunk. Łazarza 14: wy
padki tel, 99, zachorowania i prze
wozy 238-33, porady stomatolog, w

przypadkach nagłych (20—7), .am
bulatorium okulistyczne (całą do
bę), Rynek Podgórski 2 : 625-50,
657-57,’ N. Huta 422-22, Lotnisko

Balice 190-29, Dyżuży szpitali;
Chir. Chin dziec. Urolog. Laryng.
Okulist.; os. Na Skarpie (Neurol.
oraz inne oddz. szpitali wg rejoni
zacji). Dyżurni poradnie: inter-

nist., pediatr., gabinet zabiegowy
(18—21), zgłoszenia wizyt domo
wych (18—20), wizyty domowe (8—
13), dla Śródmieścia: al. Pokoju 4,
tel. 181-80, 183-96, dla N. Huty, os.

Jagiellońskie bl. 1, tel. 856-26, dla

Krowodrzy, ul. Galla 24, tel. 721-35,
dla Podgórza, ul. Krasickiego Bo
czna 3. tel. 613-55. 650-99, Inf. Służ
by Zdrowia: tel 205-11 (całą dobę),
Punkt. Inf. Aptecznej 107-65 (8—15),
Inf. Toksyk., Kopernika 26. tel.

199-99, Inf akcji „W”, tel. 606-80

(8—17). Lek. Spółdz. Pracy — wi
zyty domowe lekarzy chorób dzie^
ci oraz lekarzy kardiologów (16—
23,30). tel. 295-78. 225-66, Ośrodek
Inf. dla inwalidów, ul. 1 Maja 5:
tel. 228-11 (pon.. śr i piat. 16—18),
Krak. Tow. Świadomego
rzyństwa, Młodz. Poradnia Lekar
ska, ul. Boh. Stalingradu 13, tel.
278-08 (9—18). Poradnia Przedmał
żeńska i Rodzinna, pl. Wiosny Lu
dów 6 (śr! i piąt, 16—19), Inf. o po
radnictwie prawno-społ., wych.-
zaw. i in„ 254-74, 231-64, Tel. Zau
fania 371-37 (16—22), dla dzieci i

młodzieży 611-42 (14—18). Milicyjny
Telef. Zaufania 216-41 (całą dobę),

(Dokończenie na str. 5)
łfumer indeksu: 3&M

Macie-


