
Już po raz

Gratulacje i nagrody
dla „Piłkarza Krakowa 1978

Już za dwa lata

Dwa hotele i motel
nr zybędą w Krakowie

W ciągu najbliższych dwóch
lat mają powstać .w Krakowie
dwa nowe hotele Jeden z nich

wyrośnie u zbiegu ul. Skolićkie-

go i Konopnickiej, drugi w są
siedztwie istniejącego już hotelu

Holiday Inn, w rejonie ul. Ko
niewa.

Ponadto w tym samym czasie

planuje się wybudowanie mote
lu w Opatkowicach. Tutaj bo
wiem w przyszłości od autostra
dy z kierunku Katowic docho
dzić będzie droga szybkiego ru
chu i — w bezkolizyjnym wę
źle'drogowym — łączyć się bę
dzie z „zakopianką” oraz <;

szym odcinkiem autostrady,
kierunku Tarnowa.

Hotele powstaną przy udzia
le firm zagranicznych.

rekordową wzebrano

NARÓD Białoruskiej SRR
obchodzi 60. rocznicę powsta
nia Republiki i Komunistycz
nej Partii Białorusi. Z tej o-

kazji w Mińsku odbyło się u-

roczyste posiedzenie KC Par
tii i Rady Najwyższej Repu
bliki.

W ROKU 19T8 mimo trud
nych warunków atmosferycz
nych,
ZSRR ilość zbóż — 235 min ton.

Uzyskano też. zbiory 8,5 min
ton bawełny, ponad 85 min ton

ziemniaków oraż 95.96 min ton

buraków cukrowych.
FO FIASKU amerykańskiej

misji mediacyjnej w Nikara
gui, w Waszyngtonie oznajmio
no, że USA zamierzają zasto
sować wobec Nikaragui sank
cje gospodarcze i dyplomaty
czne, jeśli dyktator tego kra

nadal przeciw-ju — Somoza
stawiać się będ/ie zorganizo
waniu w Nikaragui referen
dum pod kontrolą międzyna
rodową.

W PB NOM PENH został za
strzelony profesor Uniwersyte
tu Londyńskiego — Malcolme
Caldwell, który z dwojgiem
dziennikarzy amerykańskich
odbywał podróż po Kambodży.
Caldwell, Dudman i Becker

byli pierwszymi od 1975 r. cu
dzoziemcami. którym władze
kambodżańskie umożliwiły po
dróż po kraju.

UJĘCI przez policję sprawcy
nieudanego napadu na Włodzi
mierza Luhańskieao — Werner
v?n Steen i Josef de Jonghe
zostali wstępnie przesłuchani
przez sędziego śledczego. Ter
roryści utrzymują, że nie
ćhcieli nikogo pozbawić życia.

1027 godzin przepracowali w czynie społecznym PRACOW
NICY PRZEDSIĘBIORSTWA - —- -•

.......

---

„CENTRUM" W KRAKOWIE, przekazując uzyskaną w ten

sposób kwotę — 26 tysięcy zł na konto odnowy krakowskich

zabytków.„Óld Metropolitan Band”, „Extra Bali”. „Laboratorium”,
„Beale Street Band”, „Dżamblę” - zespoły występujące pod-
czas „CHOINKI JAZZOWEJ” W KLUBIE „POD JASZCZU
RAMI”, .oraz organizatorzy imprezy przekazali kwotę 15.053

zł.
SAMORZĄD SZKOLNY TECHNIKUM ENERGETYCZNE

GO W KRAKOWIE wpłat il na konto 1000 zł.
PRACOWNICY SD1I „JUBILAT” wpłacili 4.600 zł a CZŁON

KOWIE KOŁA RENCISTÓW'1 PRZY SPÓŁDZIELNI „UNI-

TAS” — 630 zl. (es)

DOMÓW TOWAROWYCH

Policja przeszukuje dom Johna Gacy,
zwłoki 21 zamordowanych chłopców.

naszej
KA-

Dorocznym zwyczajem spot
kaliśmy się wczoraj w

redakcji z HENRYKIEM

CUŁEWICZEM — zwycięzcą
plebiscytu Czytelników „Echa
Krakowa” na najlepszego piłka
rza naszego miasta, oraz z towa
rzyszącymi mu działaczami spor
towymi.

Na zdjęciu: redaktor naczelna

„Echa” — Teresa Stanisławska,
wręcza laureatowi tradycyjny
puchar. O szczegółach tej mi
lej uroczystości, oraz o

kach losowania nagród dla
ezestnikńw plebiscytu
na stronie 6.

wyńi-
u-

piszemy
Fot. J. RUB1S

wyda-Zapowiedź, podwyżki cen ropy przez kraje OPĘC,
rżenia w Iranie spowodowały wyraźną zniżkę kursu dolara w

stosunku do wszystkich głównych walut świata. Jak zwykle za
notowano przy tym jednoczesną zwyżkę cen złota..Na zdjęciu:
giełda w Ń. Jorku po zapowiedzi podwyżki cen ropy.

WASZYNGTON

Policja prowadząca śledztwo
w sprawie zwłok znalezionych na

terenie willi w Des Pląinęs w

USA ujawniła dalsze szczegóły
potwornych zbrodni. Posługując
się mapą, sporządzoną przez
sprawcę wszystkich morderstw7,
Johna Wayne’a Gacy zdołano od
naleźć już zwłoki 21 ofiar —

chłopców i młodych mężczyzn.
Gacy przyznał się do 32 zabójstw
na tle seksualnym. Więk
szość ciał nosi ślady zgwałcenia,
a część ofiar ma zakneblowane

pogrzebąl
w piwnicach

natomiast,

usta. Zbrodniarz

większość ofiar

swego domu, kilka

jak sam przyznał, wrzucił do

I
UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie pod wpływem niżu.
Zachmurzenie duże, z prze
jaśnieniami i rozpogodze
niami. Rano miejscami
zamglenia. W ciągu dnia

okresami opady deszczu. Wia
try południowe i południowo-
zachodnie 4—8 m/sek. Tempe
ratura dniem plus 1—4, mini
malna nocą cd plus 1 do 0 st.

C. Na drogach miejscami golo-
ledź. (w)

Kfmx05sa

KRAKOM1]
ROK XXXIII PISMO POPOŁUDNIOWE Nr 292 (102Ó4)
ODZNACZONE ZŁOTĄ ODZNAKĄ M. KRAKOWA

Kroków, piątek 29 grudnia 1978 r.

Czekamy aa propozycje

Z mysią o popularyzacji wiedzy w naszym mieście, jego histo
rii, zabytkach, sztuce, ludziach ogłosiła nasza redakcja przed
pięciu z górą laty konkurs na. najlepszą książkę roku o Kra
kowie. Naszym zamiarem było również zachęcenie autorów i

wydawców do podejmowania w ich pracy tematyki krakowskiej.

Podobnie zatem, jak w., latach

poprzednich i w roku 1979 zo
stanie przyznana nagroda głó
wna (25 tys. zł), wyróżnienia i

dyplomy honorowe książkom o

Krakowie wydanym w roku
1978. Do konkursu mogą być

swe jej
autostopowi*

potem do

najbar-
przestęp-

rzeki. Gacy zwabiał ofiary ofer
tami pracy w swejej firmie.

Zabierał również

ozów, zapraszając ich
domu.

John Gacy jest
dziej morderczym z

ców pospolitych odnotowanych
w annałach amerykańskiej po
licji federalnej FBI. Kronika ta

została zapoczątkowana w czasie

wojny gangów w latach 30-ych:
1929 — 7 gangsterów z gangu

George’a Morana pada trupem
w garażu rażonych z broni ma
szynowej przez morderców nie

wykrytych po dziś dzień.

1948 — 22-letni John West, i 24-
letni Robert Daniels zabijają 7

osób, w tym 3 z tej samej rodzi
ny. Westa zastrzelili policjanci,
Daniels został stracony.

1949 — W Camden Howard
IJnruh zastrzelił na ulicy 13 o-

sób w 12 minut, przy czym uni
kał zabicia osób, które znał.

Zamknięto go w szpitalu dla u-

rr.ysłowo chorych.
1956 — W stanie Connecticut

„wściekłe psy” — Joseph Tabor-

sky i Arthur Culombe zabili 6

osób, by je okraść. Taborsky
skończył na krześle elektrycz-

(Dołtończenie na str. 2)

i

wy-
wu-

kon-

zgłaszane wszystkie cracoviana,
których wydanie pierwsze uka
zało się w roku 1978, bądź też

dzieła autorów dawnych, ale po
raz pierwszy w tym roku' ogło
szone drukiem (w takim

padku nagroda przypada
dziale wydawcy).

Zgłoszenia książek do
kursu mogą nadsyłać do redak
cji wydawnictwa, organizacje,
instytucje i osoby prywatne.
Wszystkie zgłoszone książki oce
niać będzie jury, w skład któ
rego wejdą .przedstawiciele kra
kowskiego oddziału Związku Li
teratów Polskich, krakowskich

wyższych uczelni. Urzędu m.

Krakowa i redakcji „Echa Kra
kowa”. Ogłoszenie wyników kon-

£:

jed-
W

8o-

W Tranie u-

trzymuje się po
ważne napięcie.
We wszystkich
większych mia
stach doszło w

. ciągu ostatnich
24 godzin do.
starć między po
licją i wojskiem
a demonstranta
mi. M. in. w sto
licy kraju — Te
heranie doszło
do krwawych
incydentów. Do

konduktu żałob
nego idącego za

trumnami ofiar,
które zostały za
bite poprzednie
go dnia. nieocze
kiwanie i bez o-

strzeżenia otworzyły ogień
nostki wojskowe i policja,
wyniku strzelaniny zginęło
sób. Do podobnych incydentów
doszło też w Ahwazie, Tsfahanie,
Meszhedzie oraz innych mia
stach. Według niepełnego bilan
su ofiar, zginęło prawie 200 osób,
a kilkadziesiąt zostało rannych.

W gospodarce irańskiej panu
je prawie całkowity zastój z po
wodu akcji strajkowej, do któ
rej przyłączyła się większość lu
dzi pracy tego kraju. Nadal

wstrzymany jest eksport ropy

naftowej, co dla Iranu, drugie
go po Arabii Saudyjskiej eks
portera ropy naftowej na świę
cie, jest prawdziwą katastrofą
gospodarczą. Ograniczone wydo
bycie ropy nie wystarcza też na

pokrycie zapotrzebowania kra
jowego. W związku z tym wpro
wadzono racjonowanie paliw
płynnych. Prawie w całym
kraju zamknięte są sklepy, ban
ki i większość zakładów usługo
wych. CAF — AP — telefoto

«

śt

w którym znaleziono już
CAF — UPi — telefoto

kursu nastąpi w maju 1979 ro
ku w czasie Dni Kultury, Oświa
ty, Książki i Prasy.

Ponieważ książki tematycznie
związane z Krakowem cieszą
się dużą popularnością nie tylko
wśród krakowian, liczymy

'

wiele zgłoszeń kandydatur
tytułu
kowie.

ądrfes:
30-960,

na

do

najlepszej książki o Kra-

Prosimy nadsyłać je na

redakcja „Echa Krakowa”

Kraków, ul. Wiślna 2.

Książeczki mieszkaniowe dla sierol z Domów Dziecka

Na początek 1L300 zł
enia pracowników VII Oddziału Narodowego Ban-Z ramienia pr

ku Polskiego w Krakowie, przewodnicząca Rady Zakładowej
p. Ewa Pietruszka przekazała książeczkę mieszkaniową Krysi
Czech z DD nr 1. Początkowy wkład ufundowany przez pra

cowników VII Oddziału wynosi 11.390 zł. Będzie on uzupełnio
ny do pełnej wysokości obowiązującej przy mieszkaniach M-2,
tj. do 28.350 zł. Serdecznie dziękujemy! (mar)

r?

ggtgi?

Szopki krakowskie Tajemnice
ui. Kanoniczej £3 Klęski i żywioły Ei

Mimo okresu świątecznego i

niezbyt udanej pogody,- wtorko
we spacery po starym i nowym
Krakowie zgromadziły blisko 1,5
lys. osób; nasza akcja cieszy się.
więc . nadal wielkim zaintereso
waniem krakowian. Kolejne
wycieczki w ramach akcji ZDO
BYWAMY ODZNAKĘ PRZY
JACIELA KRAKOWA odbędą
się w najbliższą niedzielę, tj. 31
bm. A oto ich program:

$ Odznaka brązowa — SZOP
KI KRAKOWSKIE — zbiórka

między godziną 10.OH a 10.45 ko
lo pomnika Mickiewicza na Ryn
ku Głównym.

0 Odznaka srebrna — TA
JEMNICE UL. KANONICZEJ —

zbiórka między godziną 11.00 a

11.30 kolo pomnika Mickiewicza
na Rynku Głównym. Podczas

wycieczek dowiemy się o histo
rii,.’ tej przepięknej ulicy kra
kowskiej, zobaczymy wiele cie
kawych dziedzińców i portali, a

także, najprawdopodobniej,,
wnętrze jednej z odremontowa
nych kamienie.

$ Odznaka złota — KLĘSKI

Dziś odbędzie się pegrzeb pre
zydenta Algierii, Huari Bumc-

diena. Zwłoki spnezna na cmen
tarzu El-Alia w Algierze, nie

opodal grobu algierskiego boha
tera narodowego emira Abdela

Kariera W uroczystości wezmą
udział liczne oficjalne delegacje
zagraniczne. Pilskiej delegacji
przewodniczy Edward Babiurh
— członek Biura Politycznego,
Sekretarz KC PZPR.

przewodniczącego Rady Pań
stwa.

W Algierii uczucie bczyeniez-
nego smutku po śmierci Bum"-
diena jest powszechnym zjawi
skiem. Telewizja algierska trans
mituje bezpośrednio «ceny pu
blicznej żałoby, która ogarnęła
cały kraj i trwać będzie 40 dni.
W czwartek od rana do nocy, w

stolicy Algierii rozbrzmiewało
hasło: „Huari Bumedien żyć bę
dzie wiecznie w naszej pamięci”.
Na zdjęciu: tysiące mieszkańców

Algieru, którzy wylegli na ulice
miasta po wiadomości o śmierci

prezydenta Huari Bumediena.
CAF — AP — telefoto

Katastrofa pasażerskiego
samolotu w USA

NOWY JORK
Dziś rano podczas przymuso

wego lądowania po awarii pod
wozia uległ katastrofie w Port-

land (USA) odrzutowy samolot

pasażerski DC-9 ze 177 osobami

na pokładzie. Maszyna spadła na

zabudowania nieopodal lotniska.
Zniszczeniu uległo kilka domów.
Z pierwszych doniesień wynika,
że większość osób przeżyła .zde
rzenie. Zginęło tylko 10 osób. Pi
lot ktążył przez pół godziny nad
lotniskiem w celu wypalenia
benzyny. Dzięki temu samolot
nie stanął w płomieniach, a z

jego wraku mogła wydostać si

większość pasażerów.
T.-

i Żywioły w Krakowie —

zbiórka między godziną 12.00 a

12.30 koło pomnika Mickiewicza
na Rynku Głównym. Podczas

spacerów przewodnicy opowia
dać będą m. in. o pożarach, po
wodziach i pomorach, jakie
miały, miejsce w podwawelskim
grodzie na przestrzeni Cieków.

0 Osoby, które ubiegają się
o odznakę złotą z pawim pió
rem, wybierają dowolną trasę.

Serdecznie zapraszamy! (kas)

Seans Sylwestrowy
w kinie „WOLNOŚĆ”

31 grudnia — godzina 22
zabawna komedia polska

z Ewą Wiśniewską
i Krzysztofem Kowalewskim

„CO Ml ZROBISZ

JAK MNIE ZŁAPIESZ”

Ceny biletów: 20 i 16 zł.

Przedsprzedaż w „Filmo-
technice”, K-9021

______________________________
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Przezwyciężenie kłopotów gospodarczych
zaleźli od wydajniejszei pracii każdego z nas

Tadeusza Rudolfa)

Premier Jaroszewicz

gościł wczoraj
w woj. gorzowskim

Regenerując oleje możemy
zaoszczędzić miliony dolarów

(Wypowiedź miwisira pracy, plac i spraw socjalnych
Wzrost wydajności pracy i szeroko rozumianej efektywności

gospodarowania jest obecnie traktowany jako jeden z najważ
niejszych celów naszej działalności społeczno-gospodarczej. Od

tego bowiem, na ile wydajna i efektywna jest praca każdego za
trudnionego, zależy nie tylko przezwyciężenie odczuwanych dziś

kłopotów gospodarczych, ale poziom i tempo wzrostu dochodu

narodowego ogóle. To zaś stanowi warunek systematycznej
poprawy warunków bytu ludności. Mówi o tym minister

płac i spraw socjalnych —

Lata charakteryzujące się
litością rąk do pracy mamy
za sobą. Przeciętne roczne

.yrosty. które w latach 1971 —

75 wynosiły ok. 350 tys. osób? w

latach 1.976—80 zmniejszają się
do 2P0 tys., axw okresie 1981— 85

wyniosą tylko 90 tys. osób rocz
nie;
nasz wysiłek sprowadza się —

przy zasadzie pełnego zatrudnie
nia — do prawidłowego sterowa
nia coraz to mniejszym przy ro
słem rak do pracy.

Największych możliwości wzro
stu efektywności i wydajności
pracy upatrujemy przede wszy
stkim w doskonaleniu szeroko

pojętej organizacji pracy. Do

pods Ławowych mankamentów
trzeba zaliczyć m. in. niewystar
czający stopień organizacji pracy
na stanowiskach produkcyjnych
czy usługowych orąz w sferze
ich bieżącej obsługi, wadliwe

funkcjonowanie służb pomocni
czych. nadmierną rozbudowę ko
mórek organizacyjnych. O tym,
jak duże; - rezerwy mamy w

TADEUSZ RUDOLF.
pracy,

ob-

już
ich

Dlatego obecnie główny

może

czasu

robotników bezpośrednio
przemyśle

dziedzinie organizacji,
świadczyć fakt, że straty
pracy
produkcyjnych w

wynoszą średnio 8—10 proc, cza
su zmiany roboczej. Straty cza
su pracy notowane w grupie
pracowników pośrednio produk
cyjnych (stanowiących ok. 45

proc. załóg robotniczych w

/przemyśle) wynoszą w przecięt
nym zakładzie ok. 20 do 30 proc,
czasu zmiany roboczej. Przykła
dy takie można odnosić i do in
nych działów, np. budownictwa.

Analiza tych zjawisk, likwida
cja błędów i doskonalenie orga
nizacji pracy, usprawnianie ko
operacji z innymi zakładami, o-

graniczani? prący w godzinach
nadliczbowych — to ważne za
danie kierownictw, organizacji
gospodarczych i przedsiębiorstw,
a także ważny obszar działania
dla Samorządów robotniczych.

Specjalna uchwała Rady Mini
strów z 1978 r. w sprawie popra
wy organizacji i normowania pra
cy zawiera bardzo istotne posta-

nowienia, których konsekwentna

realizacja może stanowić punkt
zwrotny w dotychczasowym,
często pasywnym, stosunku do

tych spraw ze strony kierow
nictw wielu zakładów. Uchwa
ła zaleca wprowadzenie okre
ślonych rozwiązań, które po
winny sprzyjać intensyfikacji
działań w tym zakresie. Chodzi
tu o działanie zmierzające do

podniesienia rangi i kadrowego
wzmocnienia służb organizator
skich, do podnoszenia kwalifika
cji w zakresie wiedzy organiza
torskiej. do stosowania zachęt
materialnych i wyróżnień za

szczególne osiągnięcia w tej
dziedzinie itp.

Równolegle z doskonaleniem

organizacji pracy konieczny jest
także w procesie inwestycyjnym
dalszy wzrost udziału przedsię
wzięć o chrakterze moderniza
cyjnym i pracooszczędnym. Jest

to również jedno z ważnych za
gadnień związanych z efekty
wnością pracy ludzkiej, jak i z

możliwościami zmniejszenia bez
pośredniego, często nieproporcjo
nalnego do wyniku — wysiłku
poszczególnych pracowników.

Członek Biura Politycznego
KC PZPR, .prezes Rady Mini
strów — PIOTR JAROSZEWICZ

przebywał 28 bm. w woj. gorzo
wskim.

W Międzychodzie, obchodzą
cym w br. swoje 600-lecie, od
było się uroczyste spotkanie
mieszkańców miasta, w czasie

którego P. Jaroszewicz udeko
rował sztandar miasta Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodze
nia Polski, przyznanym tej miej
scowości przez Radę Państwa ja
ko wyraz uznania dla patrioty
cznej postawy jej mieszkańców
w przeszłości i ich obecnego
wkładu w socjalistyczny, roz
wój regionu i kraju. Premier-

spotkał się z grupą weteranów

walk niepodległościowych, orga
nizatorów powojennego życia w

Międzychodzie, przodownikami
□racy. Szczególnie zasłużeni u-

dskorowani zostali odznaczenia
mi państwowymi.

W Gorzowie Wielkopolskim P.
Jaroszewicz zapoznał się z reali
zacją budownictwa mioszkahio-

wego, z osiągnięciami kombina
tu szklarniowego .,Różanki” oraz

odwiedził zakłady mechaniczne

„Gorzów-Urśus”, a także spot
kał się z aktywem partyjno-go-
spodasczym województwa.

Około 20 proc, importowanej
przez Polskę ropy naftowej po
chodzi z krajów zrzeszonych w

OPEC. Dlatego też, w związku z

zapowiedzianą przez nie na rok

przyszły kolejną podwyżką cen

ropy naftowej musirny liczyć się
z koniecznością znacznego zwięk
szenie nakładów dewizowych
przeznaczanych na zakup tych
surowców i materiałów. Dlatego
tak wielkiego znaczenia nabie
ra obecnie Kwestia racjonalnego
gospodarowania wszystkimi su
rowcami i materiałami naftowy
mi.

Ogromne rezerwy oszczędno
ściowe w zakupach i zużyciu ro-

Największy morderca
w historii Stanów Ziednoczonych

(Dokończenia ze str. 1)
nym. Ćulombe, pp apelacji został

skazany ną dożywocie.
1958 — 19-letni Charles Stark-

woather zabił bez powodu wraiz
7.e. swą dziewczyną, 15-letnią Ca-
rcl Ann Fugatę 11 c«ób. Stark-
weather został stracony, Carol
Ann zamknięto dożywotnio w

więzieniu.
1951 — 11 -letnia Terry Jo Dup-

p^rault, znaleziona na szczątkach
jachtu na. Morzu Karaibskim o_-

powiada historię-ho.rror: Julian

Farvey, kapitan jachtu zamor
dował swoją żonę oraz ojca Ter
ry Jo> j ’j matkę, brata i siostrę,
zniszczył jacht i zbiegł, po czym
pąnolnił se.mebójstwo.

1552—61 z— Andj Des:<lvo,
„w-mpir” z Bostonu zamordo
wał’ 13 kobiet. Przyznał się rów
nież do. 1000 gwałtów. Zginął za
sztyletowany w więzieniu w

1967.
1966

d^wał

pi alni
1966

s?s 24-letni Charles Joseph Whit-
rtfcin w napadzie szału zamordo
wał matkę i żonę, a następnie z

wieżowca

spb, ranił 32. - Zginął od kuli po-
1L >anta.

1969 — „rodzina” Charles©
Nansena zamordowała w Kali-

— Richard Speck zamor-

3 pielęgniarek w ichsy-
w Chicago.
— w Austin w stanie Tek-

zastrzelił -13 innych o-

fornii żonę Romana Polańskiego,
Sharon Tatę oraz 6 innych osób.

1973 — Juan Corona został

skazany na dożywocie za zamor
dowanie co najmniej 25 robot
ników rolnych pochodzenia
meksykańskiego. Sąd uznał w

lipcu br;, że sprawa Corony po
winna zostać

trzona.

1973_W
na 27 zwłok
chowanych w'pobliżu domu De
ana Allana Corlla. Corll wraz z

dwoma „wspólnikami” werbo
wali młodzieńców dla rozrywek
seksualnych. W czasie jednego z

„seansów” „wspólnik”
wał perl la.

1977 — W Nowym Jorku are
sztowano Davida Berk?vitza (..sy
na Sama”), który w cią^u roku
zamordował 6 dziewcząt i ranił
7 osób. Skazano go na dożywot
nie więzienie.

1978 — Patrick Kearney, ska
zany już na dożywocie za za
mordowanie 3 homoseksuali->

stów, których ciała zamknął w

torbach na śmieci i wyrzucił
wzdłuż autostrad kalifornijskich,
został oskarżony o 17 innych
przestępstw. /

1978 — Dusiciel z Los Angeles
zamordował dotychczas 14 mło
dych kobiet. Nie został jeszcze
ujęty...

ponownie rozpa-

Houston natrafiono

młodych ludzi po-

za mordo-

W Pekinie odtiyi sie wieś krvhki

przuwódcOwCzerwnuei Gwardii
as

PEKIN
W Pekinie odbył się 27 bm.

wiec krytyki byłych przywód
ców tzw. Czerwonej Gwardii z

okresu Rewolucji Kulturalnej w

Chinach (1966—69), Przebieg
wiecu był transmitowany do

wszystkich zakładów pracy, in
stytucji i placówek oświatowych
w Pekinie. Przedstawiciele wyż
szych uczelni i szkół średnich

oskarżali byłych częrwonogwar-
dzistów o „czyny kontrrewolu
cyjne”. Z podobnymi1 zarzutami

wystąpił również przewodniczą
cy Stołecznego Komitetu Rewo
lucyjnego (burmistrz), Lin Hu-

-CISI. »»

Wśród krytykowanych znala
zła się była asystentka uniwer
sytetu pekińskiego, Nie Juan-cy,
która w końcu maja .1966 r. wy
wiesiła na terenie tej uczelni

Co stijchać?
Znana z wielu filmów, -przede

wszystkim Ingmara Bergmana,
aktorka szwedzka — Bibi An
derson stanęła na ślubnym ko
biercu. Jej wybrankiem jest by
ty przywódca szwedzkiej Partii

Liberalnej, były wicepremier —

Per Ahlmark. Ślub, którego
świadkiem był właśnie Ingmar
Bergman, zaś wśród gości znaj
dował się m. in. premier Szwe
cji — Ola Ullsteń, odbył się w

całkowitej tajemnicy przed pa
ru dniami, ale jak widać, uda
ło się ją utrzymać tylko przez
paręyiaście godzin. Przypomnij-
my, że popularność Bibi Ander
son sięga roku 1957, kiedy to

luystepowała w „Siódmej pie
częci”.

pierwszą gazetkę v/ielkich hie
roglifów, zawierającą ostrą kry
tykę pod adresem kierownictwa

uniwersytetu. Ówczesny prze-

wodniczący/KC KPCh, Mao Tse-

tńng uznał to tacypao „za wzo
rowe”, rozpoczynając w ten spo
sób faktycznie Rewolucję Kul
turalną.

W Pekinie zauważa się, że or
ganizowanie wieców krytyki by
ło metodą rozprawiania się z

przeciwnikami politycznymi, sto
sowaną w okresie Rewolucji
Kulturalnej właśnie przez Czer
wona Gwardię i tzw. frakcję ra
dykalną. Krytykowano wówczas

tych działaczy partyjnych i pań
stwowych których obecnie — po,

. ŚJ,£ywraca się do łask.
Jak poinformował pekiński

korespondent Agencji Reutera,
grupa młodzieży przybyłej do

stolicy z prowincji Junan zorga
nizowała demonstrację na cen
tralnym placu Tien An Men. żą
dając zniesienia przymusowej
pracy na wsi. Ulotki roznow-

szechniane przez uczestników

demonstracji informują, że mło
dzi ludzi? przybyli pieszo z Ju-

nanu (zajęło im to 10 dni), by wy
stąpić w imieniu 50-tysięcznej
rzeszy młodzieży, którą przymu
sowo zesłano do pracy na wsi, o-

derwano od rodzin, pozbawiono
perspektywy dalszego kształce
nia się.

Według oficjalnych danych, w

ciągu ostatnich 10 lat wysłano
do przymusowej pracy na wsi
ok. 17 min młodzieży, która uzy
skała średnie bądź niepełne
średnie wykształcenie.

Z KRAJU
W CAŁYM kraju trwają se

sje Konferencji Samorządu
Robotniczego. Podczas tej o-

gólnospołecznej debaty uchwa
lane są zadania społeczno-go
spodarcze przedsiębiorstw na

1979 r. i wytyczane są kierun
ki działania, zmierzające do

poprawy sytuacji socjalno-by
towej załóg.

TRWAJĄ obchody 60-lecia

Powstania Wielkopolskiego —

wolnościowego zrywu, który
ostatecznie zadecydował o

przyłączeniu ziem zaboru pru
skiego do Polski. Większość u-

roczystości odbywa się na te
renie woj. poznańskiego.

W ZAMOŚCIU odbyły sięy 28

bm. obchody 60. rocznicy z po
wstania zamojskiego, które po
łączone zostały z obchodami
60-l .ecia powstania KPP i 30-
lecia zjednoczenia ruchu ro
botniczego.

ROK przyszły będzie okre
sem dalszej wytężonej działal
ności Związku Nauczycielstwa
Polskiego, koncentrującej się
wokół najważniejszych zagad
nień szkoły, uczelni i placó
wek badawczych oraz warun
ków socjalno-bytowych środo
wiska nauczycielskiego. Pro
gram działania ZNP był 28 bm.
w Warszawie przedmiotem po
siedzenia Zarządu Głównego
Związku.

W KOLEJNĄ podróż zagra
niczną udało się 28 bm. „Ma
zowsze”, które do 7 stycznia
1979 r. występować będzie we

Włoszech,

py naftowej tkwią m. in. w re
generacji olejów silnikowych i

maszynowych. Od kilkunastu lat

specjalizuje się w tej dziedzinie
Rafineria Nafty w Jedłiczu (woj.
krośnieńskie), która przetworzy
ła już ponad 1 min ton zużytych
olejów na pełnosprawne. W tej
dziedzinie praktycznie wykorzy
stujemy jednak zaledwie część
oszczędnościowej szansy. Pro
blem sprowadza się w zasadzie
do organizacji skupu zużytych
olejów od użytkowników — co

powierzono placówkom tereno
wym CPN oraz rafineryjnego
przetwórstwa.

Nie. wykorzystanym całkowi
cie źródłem zbiórki zużytych
lejów są właściciele prywatnych
samochodów, w tym także tak
sówek. Z zakupywanych prze**
nich ilości olejów i to najwyż
szych gatunków tylko ułamk?

procentu trafiają z powrotem do

stacji CPN. Mamy w kraju w

prywatnym użytkowaniu około

1,5 min samochodów osobowych,
z których każdy zużywa rocznie

tylko na zmiany oleju w silniku
co najmniej 6—10 litrów. Gdyby
przynajmniej połowa z tych za
kupów trafiała do CPN można

by zrezygnować z importu kil
kunastu tysięcy ton najdroż
szych olejów. Czy w tej.sytuacji
nie należałoby zastosować jakie
goś rozwiązania, np. w postaci
„bonu”
śniejsze
byłby
nowych
dy pełnej dyscypliny gospodarki
zużytymi olejami może zape
wnić cc/ najmniej 50 proc, ich
zwrotu — nie jest to więc ilość

bagatelna dla gospodarki.

potwierdzającego wcze-

odstąpienie oleju, który
odbierany przy zakupie
itd. Wprowadzenie za$a-

Na warsztacie

polskich twórców
Na pytanie — nad czym pracu

ją, odpowiedzieli dziennikarzom:
EDWARD LUBASZENKO: Ucze

stniczę w próbach do spektaklu
pt. „Sen o bezgrzesznej” w reż.

Jerzego Jarockiego w Teatrze

Starym. Przygotowuję się do mo
jej inscenizacji „Egzaminu” Jana
Pawła Gawlika na tej samej sce
nie. Zagram kilka ról w TV: u Jo
lanty Słobodzian — komisarza po
licji w „Żegnaj Judaszu”, u An
drzeja Maja — radcę w „Marchoł
cie grubym a sprośnym”, a u Ire
ny Wollen — majora w „Ludziach
bez winy”.

JADWIGA ZAJlCEK: Mój kolej
ny film poświęcam prof. Włady
sławowi Tatarkiewiczowi. Boha
terką następnego — będzie Irena
Szewińska.

TOMASZ STRZEMBOSZ: Wkrót
ce ukaże się moja monografia pn.

„Oddziały szturmowe konspira
cyjnej Warszawy 1939—1944”.

W

ja (to zna-

iichodzi za

(?). A za

skoro tra-

oryginale bułgarskim
ta najnowsza wypowiedź
iiryezno-sceniczna Jor da

na Radiczkowa nazywa się le
piej: „Łaząrniea”, czyli taniec

tańczony po łazarzowsku, jak
Łazarz, a nie tańczony przez
Łazarza. Bo nie ewangeliczny
Łazarz jest bohaterem tego mo
nologu, ale człowiek,
czy — ty).

Jordan Ra (liczko w

pisarza „ludowego”
jakiego ma uchodzić,
dycja jego narodu jest albo lu
dowa, albo antyczna, albo za
pożyczona. Jeżeli ehee być — a

jest — artystą autentycznym,
to musi być w swojej sy
tuacji — ludowy. Jednak poję
ci p „ludowy” jest u nas obcią
żone treściami całkowicie wypa
rzającymi s-ens jaki można od
szukać w „Tańcu Łazarza” i w

twórczości Radiczkowa.' Bo Ra-
diczkow jest odważnym poetą
i doskonałym intelektualistą.-
Wskazuje na to jego sztuka/ Bo
hater wielkiego monologu swoje
go życia, który występuje na

scenie swojego życia i którego
gra Jerzy Koprzewski. jest co

prwvu a eh lopkiem-roztropki e m,
takim sobie ludzikiem z obycza
jowej farsy ludowej, ale zara
zem jest i czym innym.

Jordan Radiczkow każę swo
jemu bohaterowi siedzieć na

Z tieatfru

spra-

z nas, gdy siedzi

śpiewa kolędę,
co do czasu: Otóż

siedzi
- jak

kowiedrzewie (gruszy) i żyć na tej ,

gruszy całe życie. Ale czas tego i

życia jest zarazem czasem jed- [
nego roku. Ponieważ autor

„Traktatu o historii religii” na
zywa się Mircęa Eliade i jest
z pochodzenia Rumunem, a Ru
munia leży niedaleko Bułgarii,
więc zajrzałem do tego wielkie
go dzieła pod hasło
hasło
nania

złem:

żywy
się odradza. Niewyczerpane ży
cic jest równoznaczne z nie
śmiertelnością i dlatego drzewo-
- kosmos może na innej płasz
czyźnie stać się drzewem »ży-
wota bez śmierci«. A ponieważ
według archaicznej ontologii
niewyczerpane życie oznacza po
prostu pojęcie absolutnej rze
czywistości, drzewo staje się
symbolem tej właśnie rzeczy
wistości
właśnie.

diczkowa
istnienia
na szczycie naszej choinki albo

„Drzewo” i

„mit wiecznego rozpoczy
na nowo” i oto co znała-

drzewo przedstawia (...)
kosmos, który nieustannie

drzewo

tej właśnie
centrum świata". No

Ten przy głupek Ra-

Siedzi sobie w centrum

zupełnie jak\ świeczka

jak każdy
choinką i

A teraz

hater Radiczkowa

drzewie, to znaczy
okazuje — w centrum prawdy
przez całe życie, albo przez rok.
W każdym razie jakiś czas. Ale
to nie jest zwykły czas, bo:

„Stwierdzamy więc u człowieka,
na każdej płaszczyźnie, pragnie
nie zniesienia czasu świeckiego
i spędzenia życia w ramach cza
su świętego. Co więcej, jesteśmy
świadkami pragnienia i nadziei

całkowitej regeneracji czasu, to

znaczy nadziei, że będzie można

żyć — „żyć w sposób ludzki”,
„historycznie” — w wieczności

dzięki przekształceniu trwania

w wieczną chwilę. Ta tęsknota
za wiecznością rozwija się w

pewnym stopniu symetrycznie
do tęsknoty za rajem...” Ba...
Nawet jeżeli to jest całkowicie

niezrozumiałe, jest to prawdzi
we, na co mogę się przysiąc.
A ponieważ postanowiłem pisać
tu Państwu prawdę, więc jeże
li takie historie w tym Radicz-

!

to nie będę
przed nikim ukrywał.

Te wszystkie dziwaczne

wy (które jednak są całkiem
naturalne dla każdej wsiowej
staruszki, która umie zamawiać

chorobę albo odczyniać uroki)
łączą się u Radiczkowa z cał
kiem potocznym językiem,
śmiesznym, satyrycznym, ludo
wym i całkiem „niepoetyc-
kim”. Tutaj trochę się Kop
czewski złapał we

Podobnie zresztą
przedstawienia. Bo

stwu z pewnością
Jerzy Kopczewski
stą od monodramów w stylu lu
dowym. I tutaj jakby powtórzył
swoją postać
dziarza. Ale

całkiem, tylko
dzo to trudne
diczkow. Nie

ugryźć. Bo jak się go odczyta
po wierzchu, to wyjdzie z tego
„Tato, tato, sprawa się rypią”
Łatki albo w najlepszym razie

„Konopielka” Redlińskiego, a

znów jak się to wszystko zacz-

własne sidła,
jak reżyser
— jak Pań-

, wiadomo —

jest specjali-

ludowego gawę-
na szczęście nie

trochę. No i bar-
zadanie ten Ra-

wiadomo jak go

nie przymierzać do tych mitów
i środków kosmosu, to można

popaść w t? same trudności, w

jakie popada się wystawiając
współcześnie tragedię antyczną
a przy okazji zgubić humor i

autentyczna, rubaszną ludowość,
która przecież u Radiczkowa

jest obecna.’ Więc jak to grać?
Znam tylko jednego reżysera i

jedną artystkę, którzy takie

rzeczy potrafili zrobić bezbłęd
nie. Reżyser nazywał się Pier
Paolo Pasolini, a artystka —

Maria Callas (oboje w filmie

„Medea”). No właśnie, w Ra-
diczkowie jest to, a jeszcze do
datkowo ta -prostacka
bułgarska ludowość. I

wszystkim trzeba przy
prawdziwych czarów

nych bardzo do tych jakie od
bywają się w II cz. „Dziadów”
Mickiewicza) odnajdować mi
styczną prawdę o ludzkim by
cie, o jego pięknie i celu. Ale
czasami to się Kopczewskiemu
udaje przekazać i to już jest
sporo. /

Krakowski „Mostostal”
wykonał zadania

28 bm. krakowski „Mostostal"
wykonał roczne . zadania rzeczn;
we i finansowe. Wartość wyko
nanej produkcji wynosi 1650 min

zł, do końca roku przedsiębior
stwo wykona ponadplanową pro
dukcję wartości 8 min zł. Zada
nia inwestycyjne na terenie wo
jewództwa miejskiego krakow
skiego zostały wykonane w 100.4

procentach, wartości 261 miń zł.

Podstawowymi kompleksami
przemysłowymi, na których kra
kowski „Mostostal” .wykonuje
swoje zadania to Huty: im. Le
nina, „Katowice” i Nowotki w

Ostrowcu Świętokrzyskim. Na

terenie Krakowa do najważniej
szych zadań należą m. in. zakoń
czenie montażu konstrukcji Do
mu Technika i oddanie wiaduk
tu na al. 29 Listopada.

Nagrody
dla organizatorów
życia kulturalnego

Halina . Lisicka — działaczka
ruchu amatorskiego z Krakowa
oraz Roman Morańda — orga
nizator konfrontacji ruchu arty
stycznego młodych z woj. nowo
sądeckiego, znaleźli się wśród 38
laureatów nagród Centralnej
Komisji Koordynacyjnej ds. U-

powszechnienia Kultury przy
znanych zasłużonym organizato
rom życia kulturalnego w śro
dowiskach młodzieżowych. Na
grody zostały wręczone wczoraj
w. Ministerstwie Kultury i Sztu
ki.

otoczka,
w tym
pomocy
(poflob-

MACIEJ SZYBIST

..Miniatura”. Jordan Raclicz-
*kow „Taniec Łazarza”. Przekład

Dimitrina Bukowska. Reżyseria
— Ewa Kurtyś Scenografia —

.Grażyna Żubrowska. Muzyka —

Adam Kaczyński. Aktor — Je
rzy Kopczewski.

Pogrzeb S. Skrzeszewskiego
Na cmentarzu na Powązkach w

Warszawie odbył się 28 hm. po
grzeb zmarłego w wieku 11 łat
Stanisława Skrzeszewskiego, we
terana ruchu robotniczego, zasłu
żonego działacza politycznego i

państwowego. Był on członkiem

KZMP, KPP, PPR; po wyzwole
niu pełnił kolejno funkcje mini
stra oświaty, ministra spraw za
granicznych, sekretarza Rady
Państwa oraz szefa kancelarii Sej
mu. W latach 1948—59 był człon
kiem KC rZPR, a w okresie 1959—
St członkiem CKR PZPR. Za za
sługi w pracy społeczno-politycz
nej i zawodowej S. Skrzeszewski

odznaczony był Orderem Sztanda
ru Pracy 1 klasy, Krzyżem Ko
mandorskim z Gwiazdą OOP oraz

innymi odznaczeniami polskimi i

zagranicznymi.

Kronika wypadków
• Wczoraj w Krakowie wyda

rzyło się 7 wypadków drogowych,
w których obrażenia ciała odnio
sło 7 osób. Służba Drogowa MO
interweniowała w 11 kolizjach
drogowych.
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Polską urzeczony
W Galerii Sztuki Współczes-
W nej „ART” przy ul. Flo

riańskiej oglądać można wy
stawę malarstwa i grafiki ka-

talońskiego artysty Armando
Cardona Torrandelł. Przybył
także do Krakowa jej autor,

hiszpański malarz i scenograf.
Jego pobyt w Polsce to nie kur
tuazyjna wizyta artysty, lecz

kolejny pobyt wielkiego przy
jaciela naszego kraju.

Fascynacja Polską katalońskie-

go malarza datuje się od kwie
tnia ubiegłego roku, gdy to na

. zaproszenie Ministerstwa Kul
tury i Sztuki wraz ze znanym
'hiszpańskim krytykiem Josepem
Valles Rovirą gościli w Warsza
wie, a Torrandelł wystawiał swe

prace w Galerii Teatru Studio
u Józefa Szajny.

Efektem tego pobytu w Pol
sce była otwarta w Galerii Dau

al Set w Barcelonie wystawa
Cardona Torrandelł zatytułowa
na „Polska”. Było na niej oko
ło 80 prac plastycznych inspiro
wanych kontaktem artysty z na
szym krajem, ludźmi, których
spotkał i sztuką polską. Znalazł

się też cykl grafik „Numancia —

Varsovia”, jako paralela dzie
jów stolicy Polski i kataloń-

skiej
której
przed
przez
.Rzymian woleli zginąć z gło
du niz poddać miasto. Współau-

miejscowości Numancia,
mieszkańcy w IV wieku

naszą erą opierając się
cztery lata najazdowi

torami katalogu owej wystawy
był Józef Szajna i J. Valles Ro-
vira. Trwałym śladem, który
pozostanie w Barcelonie są wy
konane przez Cardona Torran-

dell dwa freski w Galerii Dau
al Set o wymownych tytułach
„Mur oświęcimski” i „Mur Bir
kenau”.

Tak jak wystawa artysty w

Barcelonie. tematycznie związa
na była z Polską i traktowana

jako hołd złożony Polsce, obe
cna wystawa artysty w Krako
wie ma w zamierzeniu autora

przybliżyć Polakom problemy
Hiszpanii.1

Cardona Torrandelł uprawia
sztukę, która jest swego rodza
ju artystycznym przetworze
niem rzeczywistości, aktualnych
wydarzeń, które poruszyły arty
stę i znalazły odzwierciedlenie |

w jego płótnach. Jego dzieła

noszą na sobie piętno sztuki ibe
ryjskiej — charakterystyczny
lęk przed wolną przestrzenią i

niezwykłą narracyjność. Zyska
ły też nową cechę — ślad fas
cynacji sztuką polską, np. pol
skim portretem trumiennym.

Kieszonkowe EKG

W sztuce hiszpańskiego artysty widać fascynację sztuką
polską, tu — polskim portretem trumiennym.

Fot. JADWIGA RUBlS

Tego rodzaju przyrząd
wyprodukowano ostatnio w

RFN. Urządzenie charaktery
zuje się małymi wymiarami,
dzięky temu łatwo mieści się
w torbie lekarskiej razem z

fonendoskopem — słuchawką
lekarską do osłuchiwania
serca i płuc. Przyspiesza się
w ten sposób badania, co

może mieć decydujące zna
czenie do postawienia wła
ściwej diagnozy.

Cardona Torrandelł na wernisażu
z obandażowaną głową, gdyż w drodze do Krakowa artysta

uległ wypadkowi samochodowemu.

Dwa kółka
zdrowsze niż cztery

POPYT NA ROWERY wzra
sta w wielu krajach równie

szybko, jak na samochody,, a

często szybciej niż na motocy
kle. Tegoroczna światowa pro
dukcja rowerów: wszelkich ty
pów wniesie, według najnow
szych szacunków. 40 min sztuk,
z czego 13 milionów wytwarza
Europa Zachodnia, 9 min —

USA, 6,5 min — Japonia, ponad
6 min — kraje socjalistyczne.
Dużym producentem (i ekspor
terem) rowerów jest Polska: w

tym roku naśze fabryki, głów
nie bydgoskie zakłady „Romet”
wypuszczą ogółem 1,2 min sztuk

tych pojazdów.
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Rozmowo „Echn“

n

IPOLSKA ORKIESTRA KAMERALNA z solistą KRZY
SZTOFEM JAKOWICZEM wystąpiła w londyńskim Guil-
dhallu z utworem „Pory roku” Vivaldiego. Po występie ze
społowi i K. Jakowiczowi zaproponowano nagranie „Pór ro
ku” dla brytyjskiej wytwórni płytowej „EMI”. \

— Proszę Pana, to, co wy
darzyło
historią
oto sam

wał się

się w Londynie, jest
bez precedensu: bo
szef „EMI” zdecydo-
na utrwalenie na
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Rajd „Echa" po hotelach robotniczych

Walka z pijaństwem i brakiem kultury
musi przybierać różnorodne formy

taka

się
Ci

Bl Potrzebne mądre rozbudzanie zainteresowań

Przemysł potrzebuje ciągle rąk do pracy. Ludzie przyby
wający nieraz z bardzo odległych miejscowości zamieszkują
na ogół w hotelach robotniczych. W Krakowie najwięcej
przyjezdnych zatrudnia Huta im. Lenina, która posiada rów
nież najwięcej placówek hotelowych w naszym mieście. Wa
runki mieszkaniowe są różne — poprawa nie wszędzie wi
doczna...

— poprawa nie wszędzie wi-

p
ISZĄ DO NAS Czytelnicy
z hotelu robotniczego nr 5
na osiedlu Młodości: —

„Sytuacja w naszym ho
telu nie jest najlepsza.

Istnieje wiele problemów utrud
niających nam życie. Nieraz są
to drobiazgi, których wyelimino
wanie' leży na pewno w mocy
takiego potentata jakim jest Hu
ta. Ostatnio na przykład, mały
przeciek z rur kanalizacyjnych
pomimo natychmiastowego zgło
szenia, naprawiano ponad dwa

tygodnie! W tym czasie zdąży
ły zamoknąć sufity i ściany w

pokojach i na korytarzu".

Konkurenci majonezu
Nowe rzeczy z mleka

Majone? cieszący Się na na
szych stołach nie słabnącym
powodzeniem będzie miał juz
zapewne niedługo poważne
go konkurenta. Ostatnio do
prowadzono do skali labora
toryjnej i ćwierćtechnicznej
technologię produkcji no
wych sosów, sałatek i past.
Sosy i sałatki produkowane
będą na bazie jogurtu, nato
miast pasty — na bazie mie
szaniny wysokoprocentowej
śmietany w połączeniu z

twarogiem, twardym serem

oraz mieszaniną masła z

twarogiem. Wszystkie wyro
by produkowano z dodatka
mi smakowymi (np. rokpol,
przecier pomidorowy, ket
chup, suszone warzywa,
świeży koperek, musztarda

itp.). Nowe propozycje prze
mysłu mleczarskiego wyka
zują dobre walory smakowe
oraz kilkutygodniową trwa
łość w temperaturze lodówki.

Nierzetelność, nieterminowość

administrujących hotelem, to

jedna strona medalu — ale jest
i druga; brak elementarnych
zasad kultury współżycia sa
mych mieszkańców hotelu.

Kiedy wraz z autorami listu

weszliśmy np. do pomieszczeń
sanitarnych, na każdym piętrze
z pięciu kabin toaletowych dwie,
trzy były nieczynne. W pozosta
łych, pozatykane były
walki, pourywane
rozbijane i brudne

py bez żarówek...

Bodaj największy
teli, w tym także
to pijaństwo. W dniach wypłat
pijani awanturują się w poko
jach, na korytarzach, na traw
nikach otaczających 1.

Przechodnie narażeni są na or
dynarne zaczepki.

Jagiellońskim,
już
na-

’

umy-
kurki, po-
lustra, lam-

problem ho-
hotelu nr 5,

budynek.

Ciemności

wokół hotelu sprzyjają awan
turnikom. Patrole milicyjne go
szczą tu rzadko, a telefoniczne
ich wezwanie jest prawie, nie
możliwe. Dzwonić z hotelu mo
żna tylko przed .południem, po
tem telefony są wyłączone...

W DNIACH WYPŁATY robię
rajd po hotelach. Wzgórza Krze-
sławickie —- na niewielkiej
przestrzeni usytuowano kilka
naście hoteli HiL i OHP, Oto
czenie budynków — ponure. Z

okien dolatują dźwięki muzyki,
śpiewy oraz donośne rozmowy
przeplatane wulgarnymi słowa
mi. Gdzieniegdzie grupki nie
trzeźwych młodych ludzi licytu
jących się gromko, gdzie, ile i

z kim wypili i jak mimo tego
dobrze się trzymają! Najwięk
sze zagęszczenie _ „chwiejnych”
spotykam na drodze wiodącej do

restauracji „Nowoczesna”.
Siedzący tu pija'piwo, niektó

rzy, sądząc z wyglądu, raczą

się nim już od dłuższego czasu.

Cały lokal przesiąknięty jest dy
mem, zapachem piwa i odorem

z pootwieranych na oścież toa
let. Odór jest nie do wytrzyma
nia. Jak tu wytrzymują klien
ci i personel?

Kolejny etap — osiedle Zło
tej Jesieni — hotele przedsię
biorstw budowlanych. Zadziwia

panująca tu cisza. Tylko z jed
nego czy dwóch okien dolatu
je soczysta wiązanka, ale w

sumie jest lepiej niż w hote
lach poprzednich.

Na osiedlu

przed blokiem 21, dobrze

pijany młody mężczyzna
mawia trzech innych na piwo
w „Orionie”. Bar „Orion” oka
zuje się okropną spelunką. W

kolejce po piwo ze 30 osób. Przy
stolikach, w większości, nie
trzeźwi' już klienci, jeden śpi pod
ścianą. Co chwilę wybuchają a-

wantury. Dwie ściany „Oriona”
zbudowane z płyt szklanych są
w opłakanym stanie. Naliczyłem
osiem olbrzymich łat z pilśni w

miejsce porozbijanego przez a-

wanturników szkła!
Jeszcze podróż na Podgórze,

Tym razem chodzi o hotel bu
dowlanych nr 5 w Prokocimiu

Nowym. Okoliczni mieszkańcy
skarżą się, że-codziennie wieczo
rem i nocą słychać krzyki, od
głosy tłukących się butelek po
wódce, bijatyki i przekleństwa,
Magnetofony i radia grają na

pełny regulator. Jak długo mo
żna żyć w tym piekle? — py
tają Czytelnicy.

PO RAJDZIE ROZMAWIAM

na temat hoteli z władzami:
Mówi kierownik zakładu

sług socjalno-bytowych HiL mgr
Tadeusz Stanieć. — Nasze ho
tele istotnie stanowią problem.
Mamy blisko 30 placówek, nie

możemy pozwolić sobie

szczegółowe rozpatrywanie
trzeb poszczególnych z

Wielki kłopot sprawia nam od
powiednie wyposażenie tych o-

biektów. Pieniądze mamy —• są
trudności z zakupami. Jeśli na
tomiast chodzi o instruktorów
k. o. — powiem otwarcie, nie
stać nas na zatriidnienie kilku
nastu ludzi, którzy zajmowali
by się wyłącznie organizacją
życia kulturalnego. Ostatecznie,
każdy hotel ma kierownika i

u-

na

por
nich.

____

dbać

o potrzeby mieszkańców. Mamy
też sieć domów kultury. Gdyby
więc mieszkańcy hoteli sami
chcieli znaleźć jakieś interesd-

jące zajęcie nie mieliby z tym
większego problemu. Tytułem
eksperymentu z dniem 1 listo
pada br. utworzyliśmy etat ko
ordynatora kulturalnego i spor
towego. Jego zadaniem jest
organizacja imprez kulturalno-

oświatowych i sportowych
mieszkańców.

Mówi

samorząd, które powinny

dla

Cen-

Jan

pijań-

przewodniczący
tralnego Samorządu HiL,
Kłos: — Moim zdanieni,
stwo nie stanowi wielkiego pro-

►blemu, biorąc pod uwagę ilość
mieszkańców. 200 wniosków ro
cznie jakie trafiają do komisji
dyscyplinarnej, to nie jest zno
wu tak dużo. Oczywiście stara
my się wszelkimi sposobami od
ciągnąć naszych mieszkańców od
kieliszka. Służą temu wszelkie
go rodzaju spartakiady hoteli

HiL, turnieje kulturalne, kon
kursy. Prganizują je członkowie

samorządów.
, .

*

Naszym zdaniem, 200 wniosków
o ukaranie za pijaństwo, to o 200.
wniosków za dużo. Zwłaszcza, że

wiele spraw nie trafia do ko
misji w ogóle i suche liczby nie

obrazują w pełni istniejącej sy
tuacji? Pozostawianie zaś orga
nizacji życia kulturalnego
morządom i kierownictwu
teli przynosi rezultaty, jakie
obserwowaliśmy w czasie

szego rajdu.
MARIAN SATAŁA

płytach — przez Pana i Or
kiestrę Maksymiuka — „Pór
roku”,' które „EMI” dotąd
już wielokroć wydała w

różnych wykonaniach. Rów
nocześnie podkreślono, ze

mające się ukazać nagrania
Polskiej Orkiestry Kameral
nej — „Koncerty Branden
burskie” Bacha i owe „Pory
roku” — zajmują szczególną
pozycję w dorobku „EMI”.
Są jakby ponad tysiącami
płyt, które ta firma wypro
dukowała. Co się stało?

—. W studio „EMI” była
cudowna atmosfera, jaka
prawie nigdy nie zdarza,
gromne zaintersowanie i życzli
wość ludzi, techników, którzy
tam z nami pracowali. A to

jest bardzo potrzebne. Ponadto...
ich fachowość. Mieliśmy do nich
absolutne zaufanie, ponieważ
często dawali nam rady i uwa
gi, które trafiały po prostu w

dziesiątkę. I to właśnie oni po
wiedzieli, że nasze, płyty są je
dyne i niepowtarzalne. A trze
ba pamiętać, że Anglicy to nie
Słowianie. Nie są wylewni, rzad
ko pokazują się „od środka”,
dlatego jest mało prawdopodob
ne, by mówili to z kurtuazji.
Myślę, że właściwie zrozumieli

Jerzego i jego Orkiestrę, że po
jęli, iż nie grają po to, żeby
zarobić na.życie. Lecz po to, by
— dając z siebie najwięcej —

grać najpiękniej. A takie
mowanie zawodu muzyka
ewenementem w świecie.

— Skoro już. o graniu
wa... Czy może Pań wyjaśnić,
dlaczego czasem dzieje
tak, że skrzypek
sta dający recital

porywa,
w partii
orkiestrą

— To jest
się różnych osobowości i, co za

tym idzie, braku zrozumienia

pomiędzy solistą a dyrygentem,
alboi pomiędzy solistą i orkie
strą. Grając solo, gra się tak,
jak' się człowiek tego nauczył,
w sposób zaplanowany i niekie
dy — na bazie tego, co się umie
— można zagrać — w sposób
bardziej „uduchowiony”. A ma
jąc do czynienia z orkiestrą, z

tak wielkim aparatem wyko
nawczym, trzeba się niekiedy
podporządkować koncepcji ka
pelmistrza. Niektórym to prze
szkadza. bo mają bardzo określo
ny obraz utworu z orkiestrą i

myślą „całą partyturą”. Ale

poj-
jest

mo-

a jago
solowej
wypada
wynik

się
czy piani-
fascynuje,
występ —

— z dużą
blado?

zetknięcia

generalnie rzecz ujmując, w tej
chwili obowiązuje w naszym za
wodzie wszechstronność i więk
szość z nas gra zarówno solo,
jak i w zespołach symfonicz
nych i kameralnych. Wymagania
też są niesłychanie wielkie. Nie

wystarczy grać szybko i spraw
nie, lecz trzeba mieć w swej
grze coś1 interesującego do za
oferowania. To zaś osiąga się
poprzez muzykowanie w różnych
konfiguracjach..

— A jakie panują tenden
cje we współczesnej wiolini-

styce?
— Niedawno była fascynacja

techniką i dochodziło do niemal

akrobatycznych wyczynów. Ta
ka fascynacja skrzypcami. Ale
teraz najważniejszy jest wy
raz, barwa, dźwięk. U jednego
będą tylko dwa kolory, a inny,
np. Gimpel, ma barwy jak im
presjonista i wszystko się mie
ni. Isaac Stern też ma olbrzy
mią skalę- barw. A z naszych
skrzypków Wanda Wiłkomirska

mająca niesłychanie wiele do po
wiedzenia poprzez wyobraźnię
dźwięku i . wyjątkową inteligen
cję.

— U nas wciąż jeszcze jest
kwestią granie z nut. Gdyby
Pan grał „Pory roku” z

nut, to powiedziano by, że

Jakowicz się nie nauczył...
— U nas pokutuje pojęcie wy

czynu, który zawsze imponuje.
Ale przecież najważniejszy jest
efekt dźwiękowy. To, co słyszy
my. Czasem interpretacja np.
„Pór roku” przez solistę wyglą
da tak,, że wyprzedza’orkiestrę,
gra inną artykulacją, głośniej gra
i dłużej wygryjya niektóre nu
ty. Ale wtedy gubi się sens

muzyczny, nie ma jedności, o

którą przecież chodzi.

— Dziękuję za rozmowę.

EWA BARRET

sa-

ho-
za-

na-

Kup psa — dłużej pożyjesz
Na konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Kardiolo

gów w Dallas dr Erika Friedmann — biolog z Uninersity of
Pennsyluania oświadczyła, iż posiadanie zwierzęcia domowe
go zwiększa szanse trwałego powrotu do zdrowia po zawale
serca. Na taką zależność statystyczną wskazują wyniki prze
prowadzonych wśród rekonwalescentów badań. Na 92 objęte
badaniem osoby, spośród 53 posiadaczy psów, kotów itd. prze
żyło 50, natomiast 39 rekonwalescentów nie trzymających
czworonożnych pupilów — 11 zmarło w ciągu roku od powro
tu ze szpitala. Zdaniem dr Friedmann, związek ten ma cha
rakter psychologiczny — posiadanie zwierzęcia domowego
rozprasza poczucie osamotnienia.

Nakładem Wydawnictwa
rackiego w Krakowie ukazały się
następujące pozycje:

Kazimierz Wyka. Praca zbiór.
Str. 578. Ilustr; 53. Cena 120.—

Charakterystyki, wspomnienia,
bibliografia poświęcone życiu i
dziełu wielkiego uczonego, profe
sora literatury polskiej UJ. Jan
Błoński. Odmarsz. Str. 298. Cena
60.— Praca poświęcona charakte
rystyce, polskiego, ży.cia literackie
go ostatnich lat dwudziestu; za
łożenia programowe “poszczegól
nych kierunków i grup literac
kich, przegląd najbardziej typo
wych i znamiennych utworów li
terackich.

Rok 1923 w Krakowie. Praca
zbiór. Str. 318. Cena 55.— Zbiór

rozpraw i studiów krakowskich

historyków, poświęcony walkom

strajkujących robotników w li
stopadzie 1923 r. w Krakowie'.
Kurt Schuschnigg. W zmaganiu z

Hitlerem. Tłum. M. Osterwina.
Str. 493. Cena 80.— Książka, której,
autorem jest były kanclerz
Austrii, więzień obozów hitlerow
skich, łączy elementy pamiętni
karskie i publicystyczne, jest
cennym elementem do poznania
dziejów Europy środkowej przed
II wojną światową.

Helena Blum. Jonasz Stern. Str.
70. Ceną 50.— Monografia twór
czości wybitnego malarza, pro
fesora Akademii • -Sztuk- Pięknych
w Krakowie, bogato ilustrowana

reprodukcjami dzieł artysty.

\
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Perła uzdrowisk nie może

stracić swego blasku
Na duńskich plażach pojawili się... poławiacze skarbów. Po i'l>

sezonie przeczesują plaże wykrywaczami min w poszuki
waniu zgubionych przez turystów monet. CAF — Politikens

Jeszcze
niedawno na pierw

szym piętrze nowoczesnego
domu przy ul. Woroszyłowa 23
w Kijowie znajdowała się zwy
czajna jadłodajnia. A teraz tu
taj osiedliła się „Bajka”. Ka
wiarnia dla dzieci; szósta w Ki
jowie. Z wyborem lodów, z pie
czonymi jabłuszkami i cukier
kami, herbatą i sokami, z fir
mowymi „kuleczkami ze śmie
tanką”, z owocową galaretką...
Desery — palce lizać.

Nie tylko lody i ciastka przy
ciągają tutaj maluchów. ale

głównie panująca tu odświętna
atmosfera. Wystarczy tylko prze
stąpić próg sali — i już jesteś
w bajce. To bajka śpiewa gło
sem Ałły Pugaczowcj. błyszczy
wszystkimi kolorami tęczy w za
palonych latarkach... I co naj
ważniejsze. jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki, mały
człowiek staje' się dorosłym. Jak

równy z równym siedzi przy
stoliku, razem z mamą albo ta
tą. I do niego zwraca się u-

przejmie Czerwony Kapturek
pytając: „Co państwo zamawia
cie?”’

Niezwykłe w książce życzeń
l zażaleń jest to, że goście ka
wiarni wpisują tylko podzięko
wania. Przyjrzyjmy się im: „O-
gżómne dzięki za opiekę nad na
szymi dziećmi”, „Bardzo orygi
nała'- wystrój, ^listownie dobra
na muzyka”, ..Dzieci czują się
dorosłymi i gospodarzami”... Ani

jednej uwagi. Chociaż od ot
warcia kawiarni odwiedziło ją
ok. 2 tys. gości

Ma także „Bajka” swoich sta
łych bywalców. Już niejedna
babcia przybiegała tutaj w po
szukiwaniu swoich wnuków. I

ui-jod^n raz pracownicy ka
wiarni muśieli odprawiać stąd
Uczniów: „Idźcie lekcję odra
biać. Jak zauważymy, że otrzy

mujecie dwójki, na oczy się tu

nie pokazujcie”.
Kawiarnia — i wychowawcze

cole. Dziwne połączenie? Nie.

„Bajka” -- to także swego ro
dzaju szkoła: dobrego smaku,
manier, zachowania się. Szko
ła, w której lekcją dobrego wy
chowania niekiedy dają dzieci
rodzicom.

S. SłNIAKOWA

Fot. JACEK BALCEWICZ

W
roku 1920 — po uzyska
niu niepodległości, Ko
misja Rządowa ustaliła

program inwestycji dla

Krynicy, w wyniku którego poy
wstało wiele obiektów służą
cych do dzisiaj: Stary Dom

Zdrojowy, Nowe Łazienki Mine
ralne, Sanatorium „Lwigród”,
liczne urządzenia sportowo-re
kreacyjne: kolejka na Górę Par
kową, tor saneczkowy, skocznia

narciarska, pływalnia, a już po
wojnie sztuczne lodowisko; w

1971 roku oddano do użytku
przestronną, mogącą pomieścić
jednocześnie 5000 osób pijalnię
wód i wiele innych obiektów.

DREWNO I BETON

«

Dzisiejsza Krynica jest nadal
kurortem modnym, zjeżdżają się
doń zarówno ći, którzy muszą,

jak i ci, którzy kierują się sno
bizmem. Z drugiej strony Kry
nica — mimo niewątpliwych u-

roków — urbanistycznie rzecz

biorąc jest „brzydkim miastem”.

Tutaj splatają się ze sobą w

chaotycznej zabudowie różne

style, budulce i gusty, nie zaw
sze harmonizujące z otoczeniem

pięknych gór. Na oczach wszyst
kich giną resztki zachowanego
jeszcze starego budownictwa

krynickiego, w „Witoldówce” —

bodaj najokazalszej z drewnia
nych willi straszą wieczorami
czarne oczodoły okien z poroz
bijanymi szybami, a po opusto
szałych wnętrzach hula tylko

Pierwsze wzmianki o wodach krynickich i ich leczniczym
działaniu znaleźć można w ogłoszonej już w 1721 roku „Hi
storii naturalnej osobliwości Królestwa Polskiego”, księdza
Gabriela Rzączyńskiego. Po rozbiorach Polski komisarz są
decki Stix V Sannbcrgen kupił w roku 1793 źródło krynic
kie (zapewne dzisiejszy Zdrój Główny) i trochę gruntu od

miejscowych chłopów. Na początku dziewiętnastego stulecia
zbudowano pierwsze prymitywne łazienki i w ten sposób
narodziła się obecna „perła uzdrowisk polskich”.

Wiatr, W podobnym stanie znaj
duje się też „Romanówka” i kil
ka innych obiektów. A miasto
i okolica posiada 57 zabytko
wych budowli. Są to wille, pom
niki, urocze altanki. Zgodnie z

ekspertyzą, wykonaną przez
Politechnikę Krakowską wszyst
kie obiekty tzw. ciągu deptako
wego (z wyjątkiem „Białej
Róży”) nadają się do odnowy.
Oczywiście koszty późniejszego
remontu nie zabezpieczonych
choćby w najprostszy sposób
domów będą rosły z upływem
czasu w postępie geometrycz
nym. W Krynicy, gdzie odczu
walny jest 'dotkliwy brak mie
szkań i zakładów usługowych,
sprawy szybkiego odzyskania
budynków muszą nabrać dodat
kowego wymiaru.

Wiele dyskusji budzi też no
we krynickie budownictwo —

potężne obiekty sanatoryjno-wy
poczynkowe możnych branżo
wych inwestorów, aluminium,
beton, stal, drewniane boazerie,
granitowe płyty wykładzinowe i
złotawe szkło okienne typu „an-
tisol”. Wszystko to zawarte w

niezgrabnych, ciężkich bryłach
niemal wiszących na stromych
zboczach. Dominują płaskie da
chy, które przy dużych dobo
wych wahaniach temperatury,
właściwych dla tutejszego . mi
kroklimatu, i nie najlepszej ja
kości materiałów budowlanych
już PO upływie ok. dwóch lat

zaczynają przeciekać. Podobnie z

budownictwem indywidualnym.

GRANICE MOŻLIWOŚCI

Uzdrowisko cały czas rozbu
dowuje się. Codziennie przeby
wa w Krynicy blisko 8 tysięcy
kuracjuszy, a po wybudowaniu
wszystkich zaplanowanych sa
natoriów liczba ta powiększy się
jeszcze o połowę. Zaniechano na

szczęście zabudowy Góry Par

kowej (decyzja wojewody nowo
sądeckiego z dnia 15. XII. 1975),
gdzie według planów miało po
wstać aż 15 obiektów sanato
ryjnych o 2200 łóżkach, ale i
tak docelowa „pojemność” u-

zdrowiska wydaje się być licz
bą w tych warunkach astrono
miczną. Postępująca zabudowa,
nowe połacie asfaltu i betonu

zmniejszające powierzchnię in
filtracji mają, jak wykazały
blisko dziesięcioletnie obserwa
cje, negatywny wpływ na wy
dajność i stan wód mineralnych,
bowiem w większości wody tfe
zasilane są (^padami atmosfery
cznymi. Wyniki nie śą jeszcze
alarmujące, ale już za kilka lat

Zmiany mogą okazać się nie
odwracalne.

Oprócz barier psychologicz
nych istnieją jeszcze problemy
związane z systematycznym roz
wojem niezbędnej infrastruktu
ry. Dodatkowe zapotrzebowania
na wodę pitną, kłopoty z pozby
ciem się nadmiernej ilości ście
ków-komunalnych, pralnie, zao
patrzenie w energię cieplną —

wszystko to ma również prze
możny wpływ na naturalne śro
dowisko.

Ograniczone też są zasoby su
rowców balneologicznych —

Krynica znalazła się na granicy
swoich możliwości. Ale przecież
Krynica nie jest jednym, jedy
nym miejscem, gdzie występują
wody mineralne bogate w dwu
tlenek węgla. Wystarczy prze
jechać kilka kilometrów do Ty
licza czy Powroźnika, by napot
kać niemal dziewicze obszary z

odwiertami zasobnymi w duże
ilości wody, wcale nie gorszej
od krynickiej. Tylko projekto
wać mądrze i budować wspa
niałe sanatoria.

Inaczej perlą polskich uzdro
wisk straci swój blask!

■TACEK BALCEWICZ

Cukier i kukurydzy
WĘGRY ZAKUPIŁY OSTAT-"

NIO oryginalną licencję. Jest to

licencja na technologię produk
cji cukru z kukurydzy., Związa
na z tym inwestycja — budowa

kukurydzianej cukrowni — rea
lizowana będzie z udziałem kil
ku krajów.

Praca

EMERYTKA — poszukuje
pomocy domowej. Proko-
cim, ul. Fącimiech 16, m.

50, rano i po południu.
g-73239

POTRZEBNA dochodząca
rencistka na przedpołud
nia do opieki nad starą
osobą. Referencje konie
czne. Oferty 73185 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

Nauko

CHEMIA Korepetycje. —

Męria Dudka, teł. 225-01.
g-73207

KURSY
TAŃCA

TOWARZYSKIEGO

1, U, III stopnia
organizuje

WUSP „Gromada”
ODDZIAŁ „UNIWERSAŁ”

Informacje, zapisy:
Ul. JANA 16,

w godzinach 8—18
w soboty 8—16.

K-8903

KURSY
kreśleń technicznych bu
dowlanych, maszynowych

oraz

kosztorysowania robót
budowlano - montażowych

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego

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

telefon 639-41, 652-98, co
dziennie w godzinach 8—17

K-8688

Studium
MISTRZA

dyplomowanego
organizuje Zakład Do

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

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

K-8681

Matrymonialne

SPÓŁDZIELCZE — Biuro
Matrymonialne „Uniwer
sał” w Krakowie przy ul.
Krowoderskiej 74 (par
ter), czynne w godzinach
od11do19,wsobotyod
11 do 18, poleca swoje
usługi, zapewniając pełną
dyskrecję i anonimowość.

K-8543

PANNA lat 25 — dobrego
charakteru, reprezenta
cyjna, kończąca studia —

pozna w cćlu matrymo
nialnym wartościowego —

przystojnego kawalera. —

Oferty 73233 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

WDOWA, miła, niezależ
na — pozna w celu ma
trymonialnym kulturalne
go solidnego pana, 47—50
lat. Rozwieszeni wyklu
czeni. Oferty 73075 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

Kupno

1600 BONÓW PekaÓ ku-

pię. Teł. 294-51. g-73091

PIANINO „Lindbergh” —

mało używane — kupie.
Nowa Huta, oś. Strusra
14 18. g-73229

TAKSOMETR kupię. —

Oferty 73231 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

TAKSOMETR kupię. —

Tel. 104-23, gpdz. 18—20.
g-73068

SŁOWNIK techniczny an
gielski kupię. Tel. 258-73.

g-73241

Sprzedaż

SYRENĘ 105, fabrycznie
nową — sprzedam. Wia
domość: Kraków — tel.
205-45. g-73204

KOŻUCH damski nowy —

sprzedam. Tel. 467-75.
g-72787

FIAT 127 p, stan dobry —

sprzedam. Kraków, Na
Lotnisku 17, m. 96, wie
czorem. g-73221

ZEGAREK elektronowy
— sprzedam. Tel. 411-78.

g-73246

SYRENĘ 102, w dobrym
stanie, na chodzie, sprze
dam. — Nowa Huta, os.

Strusia 14/18.

73228-g

KOŻUCH damski 3/4, pię
kny, duży rozmiar, sprze
dam. Telefon 104-76.

g-73210

ŁADĘ fabrycznie nową,
zamienię na Wołgę fa
brycznie nową, z dopła
tą. Oferty 73196 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

KOŻUCH damski, sżczu-

ply, sprzedam. Telefon
846-39 .

KOLUMNY estradowe 60
W, wzmacniacz — sprze
dam. Kraków, ul. Mogil
ska 11,8. g-73208

FUTRO damskie z nutrii
sprzedam. Kraków, tel.
110-28, wićcżorerh.

g-73202

KOŻUSZEK włoski, dam
ski, krótki, na-'' szczupłą
osobę — sprzedam. Oferty
73184 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

OPONY 185X13 D 124 z fel
gami poszerzanymi, sprze
dam. Tel. 181-91.

g-73070

WARTBURG 353 — pilnie
— sprzedam. Nowa Huta,
os. Na Stoku 13/34.

zg-73067

RADIOMAGNETOFON —

Grundig MK 2500, nowy,
sprzedam. — Oferty 73092
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

OPONY Łada — sprze
dam. Tel. 128-55.

g-73098

SYRENĘ R20• — sprze
dam'. Andrzej Bochenek,
ul. Kosocicka 91. 73373-g

FIATA 126 p, drzwi do
Seata 850 — sprzedam. —

Kraków, Różyckiego 7 85.

g-73083

NUTRIE hodowlane —

szafiry i srebrzyste —

sprzedam. — Zgłoszenia:
Tadeusz Żurek, Nowa
Huta, os. Kolorowe 43/4.

g-73072

Lokale

NIEPALĄCY poszukuje
w Krakowie pokoju lub
garsoniery. Oferty 73248
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

M-4 superkomfprtowe na
c£. Wola Duehacks, za
mienię ńą rewiiórzędńe w

Nowej Hucie, Mistrzejo-
wieach, chętnie Bieńczy-
each. Oferty 73223 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

ItATOWlCE! M-4 zamie-

nie na Kraków lub Nową
Hutę. Kraków, tel. 857-0(1.

g-73094

POSZUKUJĘ garsoniery
lub pokoju z kuchnią. —

Czynsz miesięcznie. Ofer
ty 73194 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

e——----------------------

GARSONIERĘ superkom-
fortową, 20 m2 (plac Wol
ności) — zamienię na wię
kszą lub pokój z kuch
nią, tylko dzielnica Kro
wodrza. Oferty 73182 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

POKÓJ komfortowy wy
najmą studentce. Oferty
73181 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

SPRZEDAM garsonierę
własnościową na Dąbiu.
Oferty 73065 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MŁODE, bezdzietne mał
żeństwo, poszukuję poko
ju. Oferty 73062 „Prasa”
Kraków. Wiślna .2 .

GARSONIERĘ super-
korilfortową M-2, dużą —

dzielnica Krowodrza —

zamienię na pokój z ku
chnią. Oferty 73183 ..Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

ROZPOCZĘTĄ budowę
domku jednorodzinnego
(Prokocim Stary) i miesz
kanie 2-pokojowe na uli
cy Brodowicza —■zamie
nię. na mieszkanie 4—- 5-
pokojowe, własnościowe.
Tel. 147 -49.

g-73190

PIĘKNE pokój kuchnia,
sujberkomforiowę, okolica
Nowowiejskiej — zamie
tli ę na większe. — Oferty
73192 „Prasą” Kraków,
Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO poszuku
je pokoju z kuchnią lub
garsoniery na okres 2 lat.
Czynsz płatny z góry. —

Oferty 73222 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

DWA pokoje do wynaję
cia. Wiadomość: ul. Tu
rystyczna 3, godz. 16—18.

g-73238

Nieruchomości

DOMEK z działką blisko
Krakowa — kupię. Ofer
ty 73235 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2. »

Zguby

PIES duży — seterz ir
landzki, kasztanowaty —

zaginął. Znalazca proszo
ny jest o wiadomość za

nagrodą: ul. Contyna 8/1,
tel. 277-18.

g-73076

WYŻEłr dr.opiaty zaginął
25 grudnia. Odprowadzić
za nagrodą: Kraków, Tar-
łowska 23, tei. 295-86.

g-73189

23 XII, między godz. 17—18

ha trasie Pilotów — Za
kopiańska, w taksówce

lub przy wysiadaniu, zgu
biono pamiątkową złotą
bransoletkę. — Łaskawe
go znalazcę proszę o

zwrot za nagrodą: tel.
167-72/ od godz. 17.

g-73219

PUDEL czarny r— suczka,
z medalem Nr 542, zagi
nęła 10 grudnia, wreeżo-.

rem, w okóliey Rżąki,
urożdźówńi, Glinik, Krzy-
szkęwie. Łaskawy znala
zca proszony o wiadomość:
Prokocim, ul. Wielicka
212, tel. 632-35, za nagro
dą. g-730‘86

UNIEWAŻNIA się zagu
bioną pieczątkę o na
stępującej treści: — Rze
mieślniczy Zakład Ślusar
ski Władysław Goczół
32-041 Przebiecżańy Nr
152. g-73080

UNIEWAŻNIA się zagu
bioną pieczątkę o treści:
Zakład Usługowy posadz-
karstwo i cyklihowanie —

Zdzisław Zygmunt i Ma
rian Janeczek, ul. Skar-
bińskiego 10 110, 30-071
Kraków, tel. 613-60.

g-73243

Różna

BEZPYŁOWE eykllnowa-
nie i lakierowanie par
kietów — Zdzisław Zyg
munt, tel. 613-60, godz.
16—19. g-73244

PRZETARGI

Nadleśnictwo Niepołomice z siedziba w Stani-
siawieaeh — ogłasza, że W DRODZE PRZE
TARGI! NIEOGRANICZONEGO zleci dostawę
żużla wielkopiecowego w ilości 1(1.000 ton z

hałd Huty im. Lenina — na drogi Puszczy
Niepoiomickiej.

Okres dostawy: 1 luty — 15 grudnia 1979 r.

Załadunek na hałdzie mechaniczny, rozła^
dunek na drodze przez dostawcę.

Oferty należy składać osobiście lub listow
nie w biurze Nadleśnictwa w Stanisławicach,
w terminie do 17 stycznia 1979 roku.

Komisyjne otwarcie ofert i wybór oferenta
nastąpi w dniu 20 stycznia 1979 roku, o godz.
10. — Do powyższego .przetargu zaprasza się
przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze i
prywatnę.

Zastrzega się prawo dowolhego wyb®ru ofe
renta lub unieważnienia przetargu, bez poda
nia przyczyny i obowiązku dodatkowego po
wiadomienia oferenta.
. , K-8975.

KOMUNIKATY

Unieważnia się zagubioną pieczątkę o treści:
P.U.P.iK. — Kraków, Oddział Ż Nr 469.

K-89Ś3

DUŻY garaż z kanałem,
wynajmę. Tel. 181-91.

_____ _____________ g-73071
GARAŻ odstąpię. — Ofer
ty 73061 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

U SZ. C Z. E LNIANIE okien,
mocowanie; karniszy, sza
fek, wymiany śrub okien
nych na zaczepy — wy
konuję Koelura, tel. 370-35
— W godz. 10—14 .

g-73209

POSZUKUJĘ w Krakowie
lokalu nadającego się na

sklep. Oferty 73081 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.
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W Krakowie

swoje prawa

żem

Przed 80 laty
29 XII 1898 r.
9 Akurat skończył się hej

nał na J po pfoludniu], jak
przy Sukiennicach Przyby
szewski] padł na kolana i

kamienie, rozumiesz: bruk

całuje. Ujdzie kilka kroków,
buch na kolana i cmok,
cmok. Kompania fjego] re
chocze, że niemal nie rozpu-
kną się, a ten swoje. Leży
akurat krzyżem i kamień
cmoka, a tu od ratusza kro
czy vel stąpa Jego Magnifi
cencja. Ekscelencja no. wiesz

„wprost borki — sam hrabia
Tarnowski”. Wzrok, jaki
utkwił w Przybyszfewjkie-
go] wyrażał tak bezgraniczne
zdumienie, osłupienie,
szczerze zatroskał się o rów
nowagę profesorskiego
cha. Ale niesie nie stało. Eks
celencja przyspieszył tylko
kroku i z wyraźnym niesma
kiem odwrócił swoje dostoj
ne oblicze. Najpewniej przy
najbliższej okazji ex cathedra
urbi ęt orbi obwieści:
.błaznów w literaturze

mamy pobłażania.
Knresp. Kazimierza

Ehrenberg*. Rkns.

•) Zgodnie z przyjętym od

szeregu lat zwyczajem — roz
lepiono już w mieście ode
zwo prezydenta m. Krakowa,
w której prosi mieszkańców
o nabywanie kart uwolnie
nia od składania mu powin-
szowań Nowego Roku. Inten
cja nader szlachetna — cały
dochód z tych kart prezydent
z góry przeznaczył na pomoc
dla najbiednieiszych ludzi w

mieście. Nędzy tu nie brak —

to też prawda. Jećfno tylko
nie daje
składanie życzeń — nawet,
a może r przede wszystkim

d'u-

Z Inicjatywy Wojewódzkiego Komitetu Kontroli Społecznej
przy współudziale prezydium Komisji ds. Samorządu KK FJN

oraz Krakowskiej Rady Związków Zawodowych, w oparciu o

uwagi i opinie adresowane do władz politycznych i administra
cyjnych naszego miasta, przeprowadzono w ubiegłym miesiącu
badania skuteczności funkcjonowania kontroli społecznej samo
rządu mieszkańców. Badaniami objęto komitety osiedlowe (oko
ło 45 proc.) o:'az prawie połowę jednostek administracji komu
nalnej (przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i rejony ob
sługi mieszkańców) i spółdzielczej (rady zespołów osiedlowych).
Kontrola miała dać odpowiedź

na pytania: jaka w dniu dzi
siejszym jest skuteczność kon
troli społecznej i jaki jest sto
sunek administracji państwowej
i gospodarczej do wniosków sa
morządów oraz jak 1 funkcjono
wanie kontroli społecznej wpły
wa na doskonalenie działalnoś
ci tej administracji.

Zebrane materiały pozwalają

mapa
dla kierowców

mi spokoju: czy

— głowie
wiązki 4m

wspartą szczerymi chęciami?
Koresp. Wandy

Żeleńskiej. Rkps.

miasta jest obo-

czy dobra wolą

Otrzymaliśmy z Dyrekcji O-

kręgowej Robót Publicznych w

Krakowie bardzo pożyteczną i

interesującą mapę samochodo
wą Polski, zawierającą wykaz
sieci dróg tzw. pierwszej kolej
ności zimowego utrzymania, a

więc dróg, które w okresie opa-
dów śniegu najszybciej są od
śnieżane i zabezpieczane przed
gołoledzią.

Mapą przyda się szczególnie
kierowcom przedsiębiorstw sa
mochodowych, którzy przy jej
pomocy będą mogli, w trudnych
warunkach atmosferycznych,
wybrać bez kłopotu najłatwiej
szą do przejechania trasę.

na stwierdzenie, że w większoś
ci samorządy działają nie najgo
rzej. Obok jednak dość licznej
grupy komitetów traktujących
kontrolę społeczną jako podsta
wową formę swej pracy są tak
że i takie, które nie pracują
najlepiej. W sposób planowy i

kompleksowy funkcjonuje kon
trola społeczna w samorządzie
spółdzielczym. Wyniki kontroli
omawiane są przez władze spół
dzielcze, w efekcie czego podej
muje się odpowiednie przedsię
wzięcia mając na celu elimina
cje negatywnych zjawisk.

Do najczęściej występującyeh
ujemnych zjawisk zaliczyć na
leży przypadki braku konsulta
cji i zasięgania opinii w sprawie
rozmieszczania, korekty sieci

handlowej i usluf-wej, niedo
stosowanie do potrzeb społecz
nych czasu pracy placówek,
przewlekłych remontów i

nentów, ukrywania pod
deficytowych towarów.

Inicjatywa podjęta
WKKS bardzo zresztą potrzeb
na unaoczniła także to, że ak
tyw samorządów pracuje w bar
dzo trudnych warunkach, że
działalność spolecz.na wciąż nie

jest należycie oceniana, że bra
kuje odpowiednich lokali, sło
wom prawidłowa działalność sa
morządów wymaga jeszcze sze
regu usprawnień.

Zagadnienia skuteczności dzia
łania kontroli samorządu miesz
kańców były jednym z tematów
wczorajszego plenarnego posie
dzenia Wojewódzkiego Komitetu
Kontroli Społecznej. Posiedzenie

prowadził przewodniczący Ko
mitetu, sekretarz KK PZPR Jan
Gluza', uczestniczył w nim m. in.
wiceprezydent m. Krakowa Zyg
munt Sąkiewicz, a także na
czelnicy dzielnic krakowskich,
naczelnicy gmin i przedstawicie
le zainteresowanych instytucji.

(bog)

Wrośnięci w pejzaż

Dzwonnik „Zygmunta

rema-

ladą

przez

Z obrad Plenum KD PZPR Podgórze

Lepszy pracownik= lepsza produkcja •

Mimo iż rozbudowujemy prze
mysł. modernizujemy jego tech
nologie, a do pracy przychodzą
młodzi ludzie o wysokich
lifikacjach zawodowych,
ją dysproporcje między możli
wościami a osiąganym
mem efektywności gospodaro
wania. Konieczne jest więc pod
noszenie na wyższy poziom wy

chowawczych funkcji zakładów
pracy.

Nad tynii problemami dysku
towano na wczorajszym posie
dzeniu plenarnym KD PZPR

Podgórze. Oceniano wykonanie
wniosków uchwalonych na Ple
num KD PZPR we wrześniu
1975 r. w sprawie rozwijania
aktywności zawodowej i spo
łeczno-politycznej pracowników.

W pracy społeczno-wycho-

kwa-
istnie-

pozie-

wawczej poważną rolę odgrywa
średni dozór, ria który w za
kładach pracy zwraca się ostat
nio większą uwagę. Z pewnoś
cią rola wychowawcza mistrzów
w stosunku do podległych pra
cowników jest jeszcze mało
skuteczna, dlatego powinno się
obsadzać te stanowiska doświad
czonymi pracownikami z predy
spozycjami do kierowania ludź
mi.

Bardzo ważnym czynnikiem
w działalności wychowawczej
jest polityka kadrowa. Niestety
widoczny jest tu dość często
brak sprecyzowanych zasąd i

kryteriów awansowania pra
cowników, nie dokonuje się
również systematycznych ocen

pracy poszczególnych pracowni
ków. Widoczne są niedostatki

Można by usprawnić usługi...
BIEŻNIKOWANIE to czyn-1

ność, po której stara i zużyta
’

opona samochodowa zachowuje i

się jak nowa jeszcze na prze
strzeni co najmniej 20 tys. ki
lometrów. Koszt bieżnikowania

jest wielokroć mniejszy od ce
ny zakupu nowej opony, zaś tej
zresztą najczęściej w ogóle nie
można kupić. A nasze samocho
dy w sezonie letnim przebyły
szmat drogi i niewątpliwie wy
magają nowego ogumienia, gdyż
jazda nń gładkiej gumie bez

protektorów grozi poślizgiem i

niebezpiecznymi kolizjami.
— Bieżnikujemy opony

prawie wszystkich samochodów,
jakie jeżdżą ,po polskich dro
gach — mówi Franciszek Bą-
kowski, kierownik zakładu wul
kanizacyjnego WUSP „Groma
da” w Krakowie przy ul. Pia
stowskiej. — 3—4 lata temu

tłok był mniejszy, lecz teraz za
potrzebowanie na nasze

znacznie wzrosło. Dzisiaj
mozbyt” m. in.. sprzedaje
nie 50—100 sztuk fiatów
jeżeli z tego trafia do nas tylko

1 procent — jest to 5 dodatko
wych kć>ł każdego dnia.

Zamierzamy ponadto wprowa
dzić bieżnikowanie opon błotno-

-śnieżnych, wykonujemy też
bardzo potrzebne naprawy tury
stycznych materaców . dmucha
nych i w ogóle marzą si* nam

plany rozwojowe — ale...

do

usługi
„Pol-

dzien-
126 i

Istotnie — zakład przy
Piastowskiej pracuje tylko
godzin na dobę, gdyż hałaśliwe

kompresory nie, dałyby w nocy
spać mieszkańcom osiedla. Co
raz bardziej daje się we znaki
ciasnota. Można by też np. cał
kowicie wyeliminować czas wy
czekiwania klienta przez wpro
wadzenie zamiany opony starej
na już bieżnikowaną, leczz w

myśl nieżyciowego zarządzenia
nie byłaby to już usługa, a pro
dukcja i handel. No, a tego za
kładowi usługowemu czynić nie
wolno. W rezultacie opona cze
ka na swoją kolejkę w przepeł
nionym nad miarę magazynie,
a klient wyczekuje na wykona
nie usługi dwa tygodnie.

ul.
16

w informacji wewnątrzzakłado
wej, zbyt rzadko organizowane
są narady z udziałem całej za
łogi. Działalność wychowawczą
utrudnia bardzo często — szcze
gólnie w stosunku do młodych
pracowników — wysoki wskaź
nik fluktuacji.

We wnioskach, jakie uchwalo
no na wczorajszym Plenum po
stanowiono m. in. skoncentro
wać uwagę na pracy wycho
wawczej średniego i niższego
dozoru, prowadzonej w zespo
łach pracowniczych, wdrażać w

przedsiębiorstwach przemysło
wych system okresowych ocen

pracowników a także doskona
lić pracę z kadrą inżynierską.

W Plenum wziął udział sekre
tarz KK PZPR Jan Grzelak,
który w swym
podkreślił wagę
wychowawczej w

pracy, szczególnie
zwiększanie produkcji powinno
się odbywać tylko na drodze
zwiększania wydajności pracy.

Jednj mówią, że pięciu, inni),
że siedmiu łudzi wystarczy, by
wprawić w ruch dzwon Zyg
munta. Ale ruszyć, to za mało,
trzeba z niego, wydobyć czysty,
donośny, rytmiczny ton. FRAN
CISZEK WYRWA, który od
dwudziestu lat

dzwonienie, nic
wejść na wieżę
niejszą, niż 10

każdy z nich będzie musiał użyć
całej swej siły, by wspólnie roz
huśtać ośmiotonowego kolosa,
dzieło norymberskiego ludwisa-
rza Jaaa Behema.

Raz tylko Franciszek Wyrwa
odważył się postąpić inaczej, i
zaznał wielkiego wstydu. Głos

„Zygmunta” zabrzmią! brzydko,
dzwon „chodził” źle i „kulał”.
Tak się dzieje, gdy serce ude
rza nierówno, tylko z jednej
strony, a nie z obu, jak należy.

Franciszek Wyrwa poznał
wszystkie obyczaje dzwonu i

posiadł bezbłędną umiejętność
ożywiania czcigodnego — liczą
cego 450 lat — starca. Zna każ
dą belkę, każdą deskę dzwonni
cy. W?e.' kt^-ą linę prźydzAplić
nowicjuszowi! bo bezpieczna^ a

którą doświadczonemu koledze,
bo najważniejsza. Wspinaczką,
mimo że lata dają znać o sobie,
zajmuje mu nie więcej niż 20
minut i w to wlicza także uwol
nienie dzwonu z więzów chro-

za

się
odpowiada

podejmie
z ekipą skrom-
osób. Wie, że

niących „Zygmunta” przed nie
powołanymi rękami turystów.

Fr. Wyrwa nie słucha, co o-

czywiste, dzwonu z miasta, jak
my wszyscy. Dla niego, ęiioć już
przywykłego, brzmi ogłuszająco,
debiutanci-dzwonnicy z trudem
znoszą tak duże ’-atęż nie dźwię
ku. „Zygmunta” słychać najwy
raźniej od str ny Błoń i Starego
Miasta, zwłaszcza w nocy, gdy
cichnie ruch uliczny, Do mie
szkańców Podgórza glos dociera

przytłumiony przez Wisłę.
Nie tak dawno, w tym roku

^Zygmunt” spłatał groźną nie
spodziankę. Fr. Wyrwa uważał
by ją za kompromitującą, gdyby
czuł się,winny. — Było to tak —

opowiada — tłum ludzi wcho
dził z procesją na wzgórze.
Chwyciliśmy za liny i przy

jednym z rozkołysów dwie liny
pękły, jedna strąciła z nóg mo
jego kolegą. Na szczęście skoń
czyło się tylko potłuczeniami i

utratą koszuli. Podobno ktoś,
gdzieś przepłacił życiem podob
ny przypadek.

Na co dzień Franciszek Wyr
wa jest jednym z magazynie
rów Państwowych Zbiorów
Sztuki na WawóTui Rola dzwon
nika, honorowa, dostarcza mu

sporo przyjemności i satysfakcji,
na tyle silnej, że kilkanaście ra
zy do roku wspina się na

dzwonnicę, (woj.)
Fot. JADWIGA RUBlS

kraj. 223-33, Inl > m > t-

Tourist”, ul.

(Dokończenie ze str. 6)
zaw. i i^., 254-74, 231-64, Tel. Zau
fania 371-3? (16—22), dla dzieci i

młodzieży 611-42 114— lb). .• i.cyjB,
Telef. Zaufania 216-41 (całą dobę),
luf. kolejowa zagr. 241 -82, 222-48,

Pawia 8, tel. 260-91

(8—18), luf. Kult. KDK, pok. 144,
111 p., tel. 244-02 (11-18), luf. o

Usługach, Floriańska 20, tel. 271 -30,
228-90 (7—18), N. Huta, os. Zgody
7, te). 447 -31 (8

""

gowa
755-75

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

Apteki
Waryńskiego 24 (tlen), Długa 83,

pi. Wolności 7, Rynek Podgórski
9, Pstrowskiego 94 (tlen), N. Huta,
Centrum A, bl. 3 (tlen).

Xu

. Radio
PROGRAM I

uC-,y. . ..bU .v....iio-

Tu Jedynka. 18.25 Nie
kierowców. 18.33 Konc.

PriIV

5

Nauczyciele podsumowali obecny rok

wystąpicniu
działalności

zakładach

dziś, gdy

(St. D-K)

JUsKO O GODZINIE:
★ 18 — Szkoła Muzyczna, N.

Huta — Koncert Sylwestrowy w

wyk. orkiestry Filharmonii Kra
kowskiej pod dyr. J. Salwarow-

skiego. Alfred Muller — fortepian.
W programie: Gershwin — Uwer
tura kubańska, Koncert fortepia
nowy, Amerykanin w Paryżu.

A POZA TYM: ®
* Z powodu remontu budyn

ku Miejskiej Biblioteki Publicz
nej przy ul. Franciszkańskiej 1
— czytelnie
(naukowa i

czynne do 2

14-ej.

oraz wypożyczalnie
muzyczna) są nie-

stycznia 79 do godz.

Na zakończenie roku, w

czwartek 28 bm., w VIII Li
ceum Ogólnokształcącym odbyło
się spotkanie nauczycieli i wy
chowawców placówek wycho
wania województwa miejskiego
krakowskiego z przedstawicie
lami władz politycznych i ad
ministracyjnych. Kurator o-

światy i wychowania — mgr Jan
Nowak oceniając miniony rok
wskazał najważniejsze, wykona
ne zadania. M. in. wdrażanie

reformy systemu oświaty,
wprowadzenie nowego progra
mu nauczania szkoły 10-letniej
do klasy pierwszej, powołanie
Krakowskiego Młodzieżowego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk
i Sztuk, otwarcie Szkoły Mi
strzostwa Sportowego oraz 7

nowych przedszkoli.
W nowym roku szczególny

wysiłek skoncentrowany zosta
nie na realizacji zadań reformy
przede wszystkim przez objęcie
wychowaniem przedszkolnym o-

gółu dzieci w wieku 6 lat,
wprowadzenie programu szkoły
10-letńiej do klasy drugiej, o-

pracowanie sieci szkolnictwa

zawodowego.
Na zakończenie spotkania po-

nad 100 nauczycieli i wycho
wawców otrzymało . nagrody i

dyplomy ministra oświaty i

wychowania. Przypomnieć wy
pada, iż w br. do użytku nau
czycieli krakowskich oddano
blok mieszkalny dla 45 rodzin.

(mar)

Jak niszczyć zieleń?

Kiedy podejmowano decyzję o

lokalizacji parkingu przy zatło
czonym Rynku Kleparskim, ła
two było przewidzieć, że usytuo
wanie miejsc postojowych po
między młodymi drzewkami (na
poboczu jezdni) może narazić je
na zniszczenie.

W efekcie niemal wszystkie
drzewka są już okaleczone i nie
wiele jest szans na przedłuże
nie ich' wegetacji. A może w kon
kretnej sytuacji, kiedy parking
stał się faktem — ogrodzić te drze
wka? (aż)

Z listów do redakcji

Piwo, po co ?

ló.„j
kurier. 18

tyiKO, dia

życzeń. 19.ló Warsz. Ork.

pti. ś.
20.05 1

łarnym.
ćhętnJe
spert.
Sport. :

skiego. 22 .20 Tu iT;c;io Li robi . w .

22,23 Wrocław na muz. antenie.
23 Wita Was Polska. 23.40 Konc.

życzeń ou i-ulonii uJa, . i ógz.iii w

kraju.
PROGRAM IJ

17 Spotkań.e z pios. radź. 17 .20
Malwina — czyli domyślność ser
ca — fr. pow. M . Wirtemborskiej.
17.40 Lato z kosą — rep. lit. 18

Nowiny i n.„ uinuj mu/, .b .:.

biscyt Studia „Gama”. 18.30 Echa
dnia. 18.40 Ludzie, wśród których
żyjemy. 19.05 Wiersze B. Obertyń-
skiej. 19.30 Konc. z nagr. Ork.

Symf. w Chicago. 20.05 .Dyśkusja
lit. (w przerwie;. 20.25 D.c . Kon
certu. 21.40 śpiew? J. Tourel. 22 ę
Śledztwo w sprawie Leptyncsa —

słuch, wg pow. T.. Parnickiego. 23
Granice jazzu. 23.35 Co słychać w

święcie. 23.40 Muzyka.
PROGRAM Ul

17.05 Muz. poczta UKF. 17 .40 Stu
dio nagrań. 18.10 Polit. dla wszyst
kich. 18.25 Czas relaksu. 19 Tak

było — Karnawał w Krakowie.
19.35 Opera tyg. 19.50 Kat czeka

niecierpliwie — ode. pow. P. Chey-
neya. 20 Interradio — aktualności.
20.45 O’Sullivana grają. 21 Kreis-
leriana. 21 .45 Złote przeboje Rcya
Charlesa. 22.08 Gwiazda siedmiu
wiecz. 22 .15 Trzy kwadranse jaz
zu. 23 Liryki K Iłłakowiczówny.
23.05 Między dniem a snem.

PROGRAM IV
16.50 Wydarzeń a, opinie, reflek

sje (Kr). 17.20 Po .iechrej pios. (Kr).
17.35 Rozwój terytorialny Krako
wa (Kr). 17.50 Muz. rozr. (K.r),
18 W rytmie sport. (Kr). 18.15
Muz. rozr. (Kr). 18.24 Pogoda (Kr).
18.25 Mistrzowie pióra. 19 Od kie
dy ludzie są na ziemi. 19.15 Lekc.

jęz. ang. 19.30 Philip Jones Brass
Ensemble z Londynu na między-
nar. Fest, w Bergen. 20.30 W 15
roczn. śmierci P. Hindemitha. 21.25
Laureaci chopinowscy na płytach.
22.15 Powst. Wielkopolskie. 22.35
R-TV Szkoła Średnia dla Pracują
cych — Historia.

j.: W. , . I;.C.<- .i,;i ...

Soliści i sesp w rep. popu-
2ol>u Meiodie, do których
^(■•racamy. 21.05 Kron,

21.15 Kom. Totalizatora
!1.18 Muz. K . Szymanow-
22.20 Tu iu;uio

na muz.

11

p

(/)

b

Z okazji 50-lecia
założenia War
szawskiego Ogro
du Zoologiczne
go Ministerstwo

Łączności wpro
wadziło do obie
gu emisję sied
miu znaczków

pocztowych. Na

poszczególnych
znaczkach przed
stawiono zwierzę
ta dorosłe z mło
dymi, m. in. sło
nia indyjskiego.

(TG)

Najmilsza i najlepsza
Dorocznym zwyczajem z koń

cem grudnia w Spółdzielni Rę
kodzieła Artystycznego - i Ludo
wego im. St. Wyspiańskiego, od
bywa się uroczyste ogłoszenie ple
biscytu na najmilszego pracowni
ka oraz nd najlepszego kierow
nika—w1978r.

Tym razem owe tytuły przy
padły Ewie Filipczak z działu pra
cy i płacy (najmilsza pracowni
ca spółdzielni) oraz Wh-rty sT.i wić.

Różańskiej (kierowniczka dzia
łu lalek). Laureatki otrzymały też
dziś symboliczne nagrody — me
dal pamiątkowy i kilimek nie

mówiąc już o satysfakcji i wyra
zach sympatii kolegów, (paw)

Chciałam na łamach nasze
go krakowskiego pisma za

pytać czy zawsze tak musi

być, że gdy otworzy się ma
ły, miły i potrzebny „cock-
tail-bar” jak np. przy ul.
Lubicz 3/4, to natychmiast
musi się wprowadzić do

sprzedaży piwo? „Cocktail-
ba/r” natychmiast zapełnia
się osobnikami, którzy wy
siadują całymi godzinami
zajmując kilka stojacy cli- tam

stolików, a w końcu wycho
dzą pijani powiększając gro
no pijaków w okolicy przy

dworcowej, zaczepiają prze
chodniów, zanieczyszczają
bramy sąsiednich kamienic.

Czy musi, tak być?
CZYTELNICZKA

Wyrok
dia sprawcy wj^iadku

Sad Rejonowy dla Dzielnicy
Kraków-Podgórze wydal wyrok w

sprawie 21-let niego Mieczysława
Czary, który jadać „fiatem 125p”
w stanie nietrzeźwym, potracił 17
czerwca br. w Goiuc.hav.ie idą
cych poboczem lfi-letnią Janinę
Grabińską i 18-letniego Marka

Zięcilca. W wyniku odniesionych
obrażeń ponieśli oni śmierć, na
tomiast kierowca zbiegi. Biorąc
pod uwagę dotychczasową nieka
ralność, dobrą opinię i młody
wiek
na8
zakaz

przez

dobrą opinię
oskarżonego, sąd skazał go
lat pozbawienia wolności i

prowadzenia pojazdów
10 lat,

'



Miła, doroczna uroczystość w naszej redakcji
=3E

Puchary w rękach
JUŻ dziewiąty raz z rzędu miała miejsce w naszej redak

cji miła uroczystość. Gościliśmy kolejnego laureata plebiscy
tu Czytelników na najlepszego piłkarza naszego miasta, po
dejmowaliśmy jego opiekunów, działaczy sportowych. Jak
już, informowaliśmy, palma pierwszeństwa w plebiscycie
przypadła w tym roku po raz drugi z rzędu, reprezentanto
wi Polski, znakomitemu zawodnikowi krakowskiej Wisły —

Henrykowi MACULEWJCZOWJ.
Wczoraj gościliśmy w redak

cji laureata plebiscytu oraz gru
pę działaczy sportowych: preze
sa GTS Więła, komendantś* wo
jewódzkiego Milicji Obywatel
skiej — płka mgra Zbigniewa
JABŁOŃSKIEGO, prezesa Kra
kowskiego Okręgowego Związku
Piłki Nożnej — mgra Daniela

. CZERNECKIEGO i sekretarza

tego związku — Romana RU-

FALSKIEGO, fundatora pucha
ru dla zwycięzcy, prezesa Spół
dzielni Pracy Rękodzieła Arty
stycznego „Imago-Artis” — mgra
Józefa SPISZAKA, kierownika

LAKĘ PLACID. B. repre
zentant USA w skokach nar
ciarskich, A. Devlin wybra
ny został przewodniczącym
komitetu organizacyjnego zi
mowych igrzysk olimpijskich
w 1980 r.

ZAKOPANE. J. Łuszczek,
przed J. .Staszelem (obaj
Start Zakopane) triumfował
w narciarskim Biegu Gasie-

rozegranym na dyst.
12 km.

TELEGRAFICZNIE

sekcji piłki nożnej Wisły —

płka Bronisława MICHALISZY-
NA i kierownika pierwszej dru
żyny piłkarskiej Wisły — kpt.
Józefa KRUPĘ.

Wręczając puchary najlepsze
mu piłkarzowi naszego miasta,
redaktor naczelna „Echa” — Te
resa Stanisławska złożyła Hen
rykowi Maculewiczowi najser-
deczniejsze gratulacje wyraża
jąc radość, że ten świetny pił
karz został ponownie wybrany
przez Czytelników naszej gazety
zawodnikiem numer jeden w

podwawelskim grodzie. Red.
Stanisławska podkreśliła wielkie

zasługi laureata w sukcesach

zespołu Wisły, szczególnie w

zdobyciu mistrzostwa Polski

przez tę drużynę, w znakomitych
występach w Pucharze Europy,
gratulowała mu także bardzo

dobrej gry w reprezentacji Pol
ski podczas mistrzostw świata w

Argentynie.
Życzyła też piłkarzowi, by da

lej rozwijał swój sportowy ta
lent. by swą grą w nadchodzą
cym roku znów zaskarbił sobie
uznanie i sympatię kibiców, by
w 1979 roku znów był kandyda
tem do miana „Piłkarza Krako
wa”

walczył po
własność.

Redaktor
ee płka Z.

wyrazy
świetne yyystępy, zdobycie
strzostwa Folski, efektowne
w Pucharze Europy, życzyła
śle dalszych sukcesów, tak

futbolu, jak i w innych dziedzi
nach sportu.

Gratulacje „Piłkarzowi Krako-

wa 1978 roku” przekazał także

prezes KOZPN — mgr Daniel

Czernecki, podkreślając walory
sportowe i moralne zawodnika,
wyrażając równocześnie prze
konanie, że i w przyszłym roku

będzie on głównym kandydatem
do tego zaszczytnego miana.

Płk Jabłoński mówiąc o radoś
ci z faktu, że kolejny zawodnik

Wisły został zwycięzcą plebiscy
tu, .wyraził nadzieję, że i w la
tach następnych piłkarze klubu,
któremu prezesuje, będą odgry
wali wiodącą rolę w krakow
skim futbolu i będą głównymi
kandydatami do zwycięstwa .w

następnych plebiscytach.
Dziękując za wyróżnienie Hen

ryk Maculewicz stwierdził, iż

jest wzruszony i zaszczycony
tym, że właśnie jemu przypadła

TOZ-

Ka-

SZTOKHOLM. Podczas ho
kejowych MS juniorów
Szwedzi pokonali zespól RFN

5:2, drużyna radziecka

gromiła Norwegie 17:0.

nada wygrała z RFN 6:2, a

CSRS z Norwegia 6:4.
MOSKWA. Szachowy mistrz

świata A. Karpow zwyciężył
w plebiscycie na najlepszego
sportowca ZSRR w 1978 r.

OBERWIESFNTHAL. 'A.

Majerów (ZSRR) przed W,
Ottem i U. Wehlingiem (obaj
NR.D) wygrał konkurs sko
ków podczas czwórmeczu
dwnhoistów Polski, ZSRR,
CSRS i NRD.

ZURYCH. Niespodzianka
spotkań o hokejowy puchar
Snenglera była porażka Spar-
taka Moskwa z ATK .Stok-
holm 2:3. Ponadto Dukla
Jihlava wygrała z reprezen
tacja Szwajcarii 3:1.

i przechodni puchar
raz trzeci — ;

Stanisławska

Jabłońskiego
uznania

wy-
już na

na rę-

złożyła
klubowi za

mi-

gry
Wi-

w

( Kpt J. Kruna, pik- £?. Micha-

( lisz^n, K. Rupalśki, mgr D.
/ Czernecki, płk Z. Jabłoński,
/ Henryk Maculew-cz oraz mgr

f J. Spiszak w trakcie losó-

) wanta nagród dla ucż"stni-

j ków TX plebiscytu „Echa”
„Piłkarza, - Krakowa 1978

roku.”

Fot. J . RUBIS

Zaproszono ich do wielkiego eleganckiego salonu.

Wytarte dywany, stare gobeliny, popękane freski
i sztywne meble, jednym słowem muzeum, a nie mie
szkanie. Ani Citto ani Renzo nie mieli odwagi usiąść.
Stali więc na środku pokoju, przyglądając się gołym
aniołkom na suficie.

Oczy signory Consoli wyglądały jak gdy.by wyszła
z ciemnego pokoju. Na pewno modliła się w kaplicy,
pomyślał Renzo. Cały ten dom pachniał święconą wodą.

— Pańska siostra powiedziała, że będzie za półtorej
godziny. — Signora Consoli patrzyła to na jednego,
to na drugiego z nich, nie wiedząc do którego powinna
mówić. <

— Im wcześniej porozmawiamy, tym lepiej — zaczął
Renzo. — Tym wcześniej odn.ajdziemy pani syna.

Niepokój i lęk przeniósł się z oczu -starszej pani
całą twarz.

— Co się z nim stało?
— Został porwany.
— Signora zakryła ręką usta i opadła na fotel.
— Nie rozumiem. Myślałam, że to on kogoś porwał.
Renzo skinął głową.
— Tak on zabrał dziewczynę,

porwał jego.
Sekretarka byłaby zgorszona

stwem, ale odniosło ono skutek.
— Czy mój mąż o tym wie?
Teraz nadeszła kolej na Citta.
— Pani na pewno wie, że mąż

kłopotów, zęby zajmować się sprawami syna — powie
dział. jąkając się jak zwykle.

— Nie wiem, kim panowie są. — Signora przypom
niała sobie ten głos z telefonu.

— Dziewczyna została porwana razem z pani synem.
Nas interesuje tylko ona.

A co będzie z moim synem?

na

ale potem ktoś inny

tym drugim kłara-

nia teraz zbyt wiele

I t« drugi rag b rzędu palma
pierwszeństwa, te kibice tak

gremialnie na niego głosowali.

Tradycyjną lampką szampana
wypili zebrani zdrowie laurea
ta, wymieniając przy tym, jak
zwykle, uwagi na temat sportu
krakowskiego, szczególnie pił
karskiego, omawiając szanse

Wisły w dalszych rozgrywkach
Pucharu Europy i plany tej
drużyny w przyszłym roku. To
warzyszyli jeszcze uczestnicy
spotkania „Piłkarzowi Krakowa
1978 r.” w tradycyjnym losowa
niu nagród dla uczestników ple
biscytu, tworząc jury, po czym
pożegnaliśmy gości, zapraszając
na spotkanie za rok, kiedy na
gradzać będziemy, już po raz

dziesiąty, kolejnego „Piłkarza
Krakowa”. .

PIĄTEK

Tomasza

DominikaGRUDNIA

Teatry
Słowackiego 19.15 Hamlet. Minia

tura (pl. św. Ducha 2) 19.15 Ta
niec Łazarza. Modrzejewskiej 19.15

Wyzwolenie. Kameralny 19.15
Smak miodu. Bagatela 19.30 Pep-
sie. Ludowy 19.15 Stan wyjątkowy
w Okrajnej. Muzyczny (ul. Lubicz

43) 19.15 Kraina uśmiechu. Grote
ska 17.30 Maciupek z Krainy Mu-
minków. Jama Michalika 22.15
Kabaret — Diabli nadali... Filhar
monia Krakowska 19.30 Kóńcert

sylwestrowy, J. Salwarowski —

dyrygent.

ZGODNIE t tradycją plebiscytową, po wręczeniu Henrykowi
Maculewiczowi nagród za zwycięstwo w plebiscycie na „Piłka
rza Krakowa 1978 roku”, dokonał on losowania nagród dla u-

czestników głosowania.

Przypomnijmy, że fundatora
mi nagród są kluby krakowskie
— Wisła, Cracovia i Hutnik,
które ufundowały po 5 kar*,
(plus proporczyki) wolnego wstę
pu na mecze swych drużyn pił
karskich w 1979 roku, krakowski
oddział „Totalizatora”, fundator

torby turystycznej, KOZPN, któ
ry- przeznaczył nagrodę — kartę
wolnego wstępu na mecze wszy
stkich drużyn krakowskich w

1979 r. — oraz nasza redakcja,
która ufundowała piłkę futbolo
wą.

A oto lista tych, którzy wy
losowali nagrody:

torba turystyczna — Robert
OSTRYGA A- Kraków — os .

Strusia 6/345.
piłka nożna -— Robert HUMJ.Ń-

SKI — Kraków — ul. Jaracza

4/10
karta KOZPN — Jerzy PIĄ

TEK — Kraków — os. Stalowe

11/20

karty i proporczyki Wisły:
Dominik GŁOWACKI - Tar

nów' — ul. Dzierżyńskiego 48/55
Jan GOS — Kraków — os.

Centrum D 9/54

Mieczysław KOS
— ul. Spadzista 21

Mieczysław ZAK — Krzeszo
wice — ul. Targowa 37/6

Stefan MAŚLANKA — Kra
ków — ul. Szybisko 19

karty i proporczyki Cracovii:
Roman MAZUR — Kraków —

ul. Krupnicza 10/7 f
Stefan PÓŁTORAK — Kra

ków — ul. Topolowa 23/12

Jerzy PŁACZEK — Kraków —

ul. Celarowska 16/89

Jerzy GROSIAK — KA.-ków ■—
■ul. Mogilska 77

Janusz Antkiewicz — Kraków

os. XX-lecia 30/24

karty i proporce Hutnika:
Helena BUDYS — Bochnia —

Sądecką 9/14

BĘDKOWSKA
■s. Teatralne 6/29

Jan MOKRZYCKI —♦raków
ul. B. Prusa 17/13

Anna KOPEĆ — Kraków —

ul. Halicka 14/6

Jerzy JAWORSKI — Kraków
— os. Piastów 47/8.

Po nagrody rzeczowe — torbę
turystyczną i piłkę bardzo pro
simy o zgłoszenie się do naszej
redakcji (ul. Wiślna 2) w poko
ju nr 29, natomiast karty wolne
go wstępu i proporce zostaną
przesłane pocztą w terminie
nieco późniejszym, kiedy kluby
odbiorą z drukarni blankiety
kart. Wswystkim nagrodzonym
gratulujemy i zapraszamy
rok do kolejnego głosowania
„Piłkarza Krakowa”, tym
zem roku 1979.

Z kroniki żałobnej

za

na

ra-

Kraków

W KRAKOWIE zmarł w

wieku 56 lat jeden z najlep
szych w latach powojennych
piłkarzy naszego miasta,
bramkarz Cracovii —, Hen
ryk Rybicki. Obdarzony
świetnym refleksem, . skocz
ny, sprawny, był ulubieńcem
kibiców za swą ambicję, ser
ce do gry i wielki talent.

Występował parokrotnie w

reprezentacji Polski, bronił
bramki w drużynie repre
zentującej Kraków no i oczy
wiście przez długie lata był
goal-keeperem nr 1 swego
klubu. Bronił nie tylko w

drużynie piłkarskiej, z powo
dzeniem występował też w

bramce, pierwszoligowej
wówczas, drużyny szczypior-
nistów Cracorii.

Kina
Kijów 16.15, 19.30 O jeden most

za daleko (ang. 1. 15). Uciecha

15.30, 13, 20.30 Bez znieczulenia

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

Szpic bródka (poi. 1. 15). Wolność

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

15). Wanda 15.45, 18, 20.15 Za
sady domina (USA 1. 15). Mł.
Gwardia 14.45, 19.15 Skrzydełko
czy nóżka (fr. b.o .), 17 Och jaki pan
szalony (ang. 1. 15). Wrzos (Za
mojskiego 50) 15.45, 18, 2045 Rol-
lercoaster (USA 1. 15). Świt (os.
Teatralne 10) 15.45, 18, 20.15'Rocky
(USA 1. 15). Mała sala 15, 17.30, 20
PierWsza spokojna noc (wł. 1. 18).
Światowid — Duża sala — (os.
Na Skarpie 7) — nieczynne. Mała
sala 15, •'-> ......

korsarz

(Rynek
17.30
20
(Dzierżyńskiego 5)
palną noc (USA
Żołnierza (ul. Lubicz 48) 15.45
Gdziekolwiek jesteś Panie Prezy
dencie (poi. 1. 12). Związkowiec
(Grzegórzecka 71) — nieczynne.
Maskotka (Dzierżyńskiego 55) 15.30

Akcja pod Arsenałem (poi. 1. 12),
17.30, 19.30 W mroku nocy (USA
1. 13). 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 krainy, 17. Ziudy, chłopiec z

bagien (meks. b.o.), 19 Straceńcy
(USA 1. 18). Wisła (Gazowa

’

21)
16, 18 Alicja ucieka po raz

ni (fr. 1. 15), 20 Drapieżca
15). Sfinks (Majakowskiego
18, 20 Człowiek klanu (USA

Telewizja

17.15,
(wł. 1.
Gł. 27)

Brzezina

Serpico (wl.

19.30

15).
16.45

(poi.
1. 18).
16,13,20WU-

1. 12). lJ..

1

Kraków

i

Czarny
Kultura

Bajki,
15),

Mikro
1.

Dom

ostat-

(fr. 1.

2) 1«,
1. 18).

PIĄTEK I. 15.25 Progr. dnia. 15.30
NURT — Pedagogika. 16 Dziennik.
16.10 Obiektyw. 16.30 Dzień dobry,
tu Telewizja — Sylwestrowe pre
ludium. 16.50 Dla dzieci: Piątek z

Pankracym. L7.15 Szuilada — Ku
stosz T. Sławski. 17.35 Zagrożenie
nuklearne — film dok. 18 Cios —

film obycz. TV ang. 1 .8.50 Wystą
pienie ambasadora Kuby w PRL
z ok. 20 rocz. rew. 19 Dobranoc.
19.10 Siódemka. 19.30 Wieczór z

dziennikiem. 20.30 Teatr sensacji
ode. 2.

WOSPRiTV, 22.20
Proscenium — mag.

Wesoły, koleżeński, uczyn
ny, był powszechnie łubiany,
cieszył się uznaniem i sza
cunkiem kolegów i zwolen
ników sportu w naszym mie
ście. Jego śmierć jest bolesną
stratą dla krakowskiego fut
bolu.

Pogrzeb Henryka Rybic
kiego odbędzie się we wto
rek, 2 stycznia, na cmentarzu

Rakowickim.

7
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Tłumaczył Stefan WILKOSZ
— Jeżeli znajdziemy ją, to uwolnimy jednocześnie

pani syna. Ale nam chodzi głównie o nią.
— Ale to przecież on porwał dziewczynę.
— Nas obchodzi życie tej dziewczyny a nie jej

Wictwo.

Signora pokiwała głową.
— Nie rozumiem czego wy ode mnie chcecie.
— Myślimy, że może pani wiedzieć, dokąd Flavio

mógł z nią pojechać.
— Ależ skąd! Nikt mi' nigdy nic nie mówi.
— Czy dzisiaj prócz mojej siostry nikt do pani nie

telefonował? — zapytał Citto.
— Nie wiem. Nic nie wiem. — Signora była wyraź

nie* zdezorientowana. — Wyjechaliśmy bardzo wcześnie.

Mąż wysłał mnie tutaj. Sam pojechał na lotnisko.
— Pani syn odjechał wieczorem samochodem?

Signora przytaknęła.
— Marki dino? -

.

— Tak.
— To samochód, który rzuca się w oczy. Na pewno

przesiadł się potem na inny.
— Na jaki?
— Na pomarańczowo-zielony wóz sportowy. W dino

dzie-

16.40 Progr. ,dnia.
kurs podst.

17,20

— E. Lanham — Pamela
21.40 Koncert
Dziennik. 22.35
teatr.

PIĄTEK II:
16.45 Jęz. franc.
1.7 .15’ Dzień kubański w TP.

Huragan nad cukrem — film dok.
17.40 Kuba po 20 latach. Rozm. K.

Bieleckiego oraz korespondenta
PAP w Hawanie — R. Rymaszew
skiego. 17.50 Młoda generącja —

film fab.
stiwalowe
stiwalu —

•to-bialym
muz. 19.10 Kronika (Kr). 19.30 Wie-

18.15 Reminiscencją: fe-
18.30 Rąz jeszcze o fe-

film dok. 18.50 W czar-

i w kolorze — progr.

czór z dziennikiem. 2#.M Dzień ku.
bański w TP — Ofiarowują et pin,
senkę — progr. muz. 31 Juantore-
na — film dok. 21 .40 34 godziny.
21.50 Dzień litopadowy — film
fab. prod. kub. 23.20 Leo Irakere
— progr. muz.

SOBOTA I: 0 TTR, RTSS Ma.

tematyka. 6.30 TTR, RTSS Upra
wa roślin. 13.25 TTR, RTSS Mech,
rolnictwa. 14.25 Progr. dnia. 14 .30

Telewizja młodych kosmonautów
— Orbita. 15 Kino najmłodszych
— zestaw film. anim. 15.30 Radar.
15.45 Dziennik. 15.55 Obiektyw. 16.15
Dzień dobry, tu Telewizja. 16.35
Latarnia Czarnoksięska — Taniec
i pios. 17 .05 Film Latarni Czarno
księskiej — Tancerz na manew
rach — kom. muz. USA. 18.35 Mag.
motoryzacyjny. 19 Dobranoc. 19.10
Siódemka. 19.30 Wieczór z dzien
nikiem. 20.30 Tam, gdzie kończą
się tory — western USA. 22.05
Koncert noworoczny — progr. TV

radź. 23.05 Dziennik. 23.20 Studio

Sport.

Wystawy-muzea
Wawel — komnaty (piąt. 12—18,

sob. 19—15), Skarbiec i Zbrojow
nia (piąt. sob. 10—15.30), Zamek i
Muzeum w Pieskowej Skale (piąt.
sob. 10—16), Muzeum Lenina, To
polowa 5: Lenin w Polsce, Inter
nacjonalizm — Rewolucja — Nie
podległość (piąt. 9—18, sob. 10—17
— wst. wol.), w Poroninie: Le
nin na Podhalu (piąt. sob. 8—16 —

wst. wol.), w Białym Dunajcu
(piąt.
zeuin.

taria,
14),
krak.
ciszkańska 4: Szopki krakowskie

(piąt. 9—15, sob. 9—14), Muzeum

Narodowe, Sukiennice: Galeria

polskiego malar. i rzeźby 1764—
1900 (piąt. sob. 10—16), Dom Matej
ki, Floriańska 41: 100-lecie nama
lowania Bitwy pod Grunwaldem,
Szkice kompozycyjne do obrazów
hist. J. Matejki (piąt. 12—18, sob.

10—16), Dworek J. Matejki w Krze-

sławicach, ul. Kruczkowskiego 15

(piąt. sob. 9—14.30), Szołayskich,
pl. Szczepański 9: Polskie maiar.
i rzeźba do 1764 r. (piąt. sob. 10—

16). Czartoryskich, Fijarska 8: Ar
cydzieła ze zbiorów Czartoryskich
(piąt. sob. 10—16), Archeologiczne,
Poselska 3: Mumie egipskie w

świetle promieni „X”, Starożytn.
i średn. Małop., Muzeum Archeo
logiczne w 60-leciu niepodległo
ści, Ikona w cerkwi (piąt. 10—14,
sob. 14—18), Etnograficzne, pl. Wol-
nica 1: Polska kultura lud., Ze
gary lud. (piąt. sob. 10—15), Przy
rodnicze, Sławkowska 17: “

Polski, Fauna epoki
(piąt. sob. 10—13 —

Pawilon Wystawowy,
pański 3 a: Plakaty —

13—20, sob. 11 —18), Galeria: Arka
dy, pl. Szczepański 3 a: Malar. K.
Mikulskiego (piąt. 13—20, Sob. 11-4

18), Krzysztofory, ul. Szczepańska
2: XV Wyst. Grupy Krakowskiej
(piąt. sob. 11—18), Pryzmat, Łob
zowska 3: Tkaniny U. Kołaczkow
skiej (piąt. sob. 10—18), ul. Anny
3: Zdjęcia M. Dorikensa (Belgia)
(piąt. sob. 10—18), Pałac Sztuki,
pl. Szczepański 4: Pokonkursowa

wyst. proj. malar. gobelinów dla
zamków Polski płd. (piąt. . 13—20,
sob. 11 —18), al. Róż 3: Obrazy I.
Salisteanu z Rumunii (piąt. sob.

11—18), Mały Rynek 1: Galeria:
Malar. P . Kmiecia (piąt. sob. 14—

20) , Czytelnia: Rzeźbą St. i J. Ste-

Jigowie (Zakopane) (piąt. sob. 10—

21) , Rydlówka, Tetmajera 28 (piąt.
sob. 11 —14), KTF, ul. Boh. Stalin
gradu 13: Gdy rodziła się wolna
Polska w 1918 r. (9—21), Kopalnia
Soli, Wieliczka oraz Muzeum Żup
Krak. (8—16), Jama Michalika, ul.
Floriańska 45: Wyst. K. Masłow
skiego (10—22), ZNP, ul. Szewska
20: Malar. I. Miziowej (piąt. 17—

20).

wol.),
sob. »—16 — wst. wol.), Mu*

Historyczne, Jana 12: Mili-

, Zegary (piąt. 9—17, sob. 9—

Szpitalna 21: Dzieje teatru

(piąt. 9—15, sob. 9—14), Fran-

Fauha

lodowcowej
wst. wol.),

pl. Szcze-
KAW (piąt.

policja znalazłaby go natychmiast. Musiał zdobyć inny
wóz.

Signorze wyraźnie coś zaświtało.
— Domyślam się, gdzie mógł znaleźć inny wóz. Mam

kuzyna w Reggio Calabria. Jego żona ma kuzyna
w Neapolu, który handluje sportowymi samochodami.
To właśnie od niego kupiliśmy dino. Z dużą zniżką.
Jeżeli Flavio potrzebował innego
pgwno tam pojechał.

— Jak się nazywa ten człowiek?
— Nie pamiętam jego nazwiska,

się Highway. Taka była nalepka na

samochodu, to na

ale firma nazywa
____j, ____ _________________

samochodzie.
Citto poprosił ją, żeby/ napisała słowo „Highway”

na kawałku papieru.
Signora zaczęła zastanawiać się nad dalszymi moż

liwościami i usiłowała przypomnieć sobie innych
członków kalabryjskiej gałęzi swojej rodziny. W Szwaj
carii mieszlf.ł jeden z kuzynów. Uczył czegoś w ja
kiejś szkole.

— Gdybym go musiała gdzieś wysłać — powiedziała
— to chyba tam.

W kilka minut później Citto i Renzo wyszli"z pałacu
z listą imion i nazwisk, ale bez dokładnych adresów.

— Niezłe jak ną początek — oświadczył Citto. — Je
żeli szczęście dopisze, to powinno nam to wystarczyć.

Signora przeglądała się im z okna na pierwszym
piętrze i myślała, że chyba popełniła błąd. Jeśli są

przyjaciółmi dziewczyny, to są jednocześnie wrogami
Fiavia. Ale cóż miała zrobić, skoro jej syn znajdował
się w niebezpieczeństwie? Może go przynajmniej od
najdą. Ten jąkała miał rację. Ojciec nie nie zrobi, żeby

’

pomóc chłopcu. Poprzedniej nocy, kiedy dino odjeżdża
ło, telefonował do Rzymu.

i (Ciąg dalszy nastąpi) W)

Dyżury
Pogot. MO, tel. 97, Straż Pot. 98,

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 1.90-29, Dyżury szpitali:
Chir. Trynitarska 11, Chir. dziee.

Urolog. Prądnicka 35, Łaryng. Ko
pernika 23 a, Okulist. Witkowice,
(Neurologia oraz inne oddz. szpi
tali wg rejon.), Dyżurne poradnie:
internist, pediatr., gabinet zabiegi
(18—21), zgłoszenia wizyt domo
wych (13—29), dla Śródmieścia:, al.

Pokoju 4, tel. 181-80, 183-96, dla

Huty, os. Jagiellońskie
tel. 856-26, dla Kfowo-

ul. Galla 24, teł. 721-35,

Nowej
bl 1,
drży,
dla Podgórza, ul. Krasickiego Bo
czna 3, tel. 618-55, 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 (13—
23.30), tel. 295-78, 225-56, Ośrodek
Inf. dla Inwalidów, ul, 1 Maja 5:
tel. 223-11 (pon., śr i piat. 1S—W,
Krak. Tow. Świadomego Macie
rzyństwa, Młodz. Poiadnia Lekar
ska. ul. Boh, Stalingradu 13, tel.
273’08 (D—13), Poradnia Przed mał
żeńska i Rodzinna, pl. Wiosny Tru
dów fi (śr. i piąt. 16—19), Inf. o po
radnictwie prawno-społ., wycli. -

(Dokończenie na sir. 5)

Xumer indeksu: 35005

os.


