
K. Waldheim

opuści! Teheran
Sekretarz generalny ONZ

KURT WALDHEIM zakończył
dzisiaj wizytę w Iranie i odle
ciał via Zurych do Nowego Jor
ku.

Tuż przed odlotem, K. Wald-
hcim przeprowadził kolejną roz
mowę

spraw
KIEM

z irańskim ministrem

zagranicznych SADE-
GHOTBZADEHEM. To

dwugodzinne spotkanie — jak
oświadczył rzecznik sekretarza

generalnego ONZ — przyczyniło
się do lepszego zrozumienia

przez Wąldheima kryzysu r

dzy Stanami Zjednoczonymi
Iranem.

Ministerstwo spraw zagranicz
nych Iranu • opublikowało o-

świadczenie na temat wyników
spotkania sekretarza generalne
go" ONZ Kurta Waldheima z

irańskim ministrem spraw za
granicznych Sadckiem Ghotbza-

dehem,
(Dokończenie na str. ■2).

Ponowne

'

są odcięte od

do nich dotrzeć
Lu-

wstrząsy podziemne
na Azorach

Wczoraj na Wyspach Azor
skich zarejestrowano pięć no
wych wstrząsów podziemnych, o

słabej na szczęście sile, które

nie-spowodawały tym razem ani
ofiar w ludziach, ani znaczniej
szych strat materialnych. Naj
silniej odczuli .je mieszkańcy
dwóch wysp, Terceira i Sao Jor-

ge.
■Na Sao Jorge niektóre wioski

rybackie nadal
świata i można

jedynie od strony morza,
dność obu Wysp spędziła noc w

bardzo trudnych .warunkach,
chroniąc się przed ulewnym de
szczem i gwałtownymi podmu
chami wiatru w namiotach.

Dwukrotnie w ciągu zaledwie
10 godzin na Filipinach wystą
piły wstrząsy. podziemne. <

Według dotychczasowych in
formacji, oba wstrząsy nie spo
wodowały ofiar w. ludziach.ani

poważniejszych- strat material
nych.

W Londynie otwarty został 3 bm.

Międzynarodowy Salon Sprzętu
Pływającego. Na wystawie pre
zentowane są nowe modele jach
tów i łodzi. Pokazano również ko
stiumy kąpielowe znanych firm.

Wieczory przy choince
Seniorki i seniorzy uczestni

czący w wieczorze wigilijnym
zorganizowanym przez kierów,
nictwo Dziennego Domu Pomo
cy Społecznej przy ul. 18 Sty
cznia pragną za naszym pośre
dnictwem złożyć podziękowania
organizatorom, a także mistrzom

cukierniczym — pp . Stanisła-

I
ntro pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie pod
podwyższonego
Zachmurzenie

przejaśnieniami,
ne zamglenia,
kierunków

wpływem
ciśnienia,
duże z

rano sil-

Wiątry z

zachodnich i

północno-zachodnich,- prędkość
4—8 ln/sek., miejscami powo
dujące zawieje i zamiecie
śnieżne. Temperatura maksy
malna dniem od minus 3—1,
miDimaina nocą ort minus 4—8
śt. C.

Protest OWP

w ONZ

Kraków, piątek 4 stycznia 1980 r

działalności. Zbiega
rocznicą

TO WARZ YSTWO Niemiecko-
Polskie w Republice Federal
nej Niemiec, które stawia so
bie za cel popieranie norma
lizacji stosunków z naszym
krajem obchodzi w 1980 roku
30-lecie

się ono z dziesiątą
złożenia w Warszawie podpi
sów pod układem, który
stworzył podstawy normaliza
cji stosunków między Polską
a RFN. Oba te wydarzenia —

jak podkreślili 3 bm. na kon
ferencji prasowej w Bonn

przedstawiciele Zarządu To
warzystwa — zaktywizują je
go członków do dalszych
działań w kierunku rozwoju
stosunków między obu naszy
mi krajami.

KOLEJNE, 376 już posiedze
nie sądu w Duesseldorfie, zaj
mującego się sprawą hitle
rowskich oprawców z obozu

koncentracyjnego na Majdan
ku. zostało odroczone na dwa

tygodnie. Uznano bowiem, że

jedna z oskarżonych, Hilde-

gard Laechert, zwana przez
więźniów „krwawą Brygidą”,
której sprawa miała' być roz
patrywana, nie może brać u-

działu w posiedzeniu sądu z

uwagi na zły stan zdrowia.

Podjęto również decyzję o

wyłączeniu sprawy Laechert Zz

procesu do osobnego rozpa
trzenia.

W SŁYNNYM, Gwiezdnym
Miasteczku koło Moskwy, w

warunkach prawdziwie rosyj
skiej zimy, pod okiem doś
wiadczonych kolegów’ radziec
kich, przygotowują się do

pierwszego Jotu kosmonauci z

Wietnamskiej Republiki So
cjalistycznej.

LITERATURA radziecka po
niosła ciężką stratę. W wieku
X2 lat zmarł jeden z inicjato
rów’ poe/ii radzieckiej, wybit
ny liryk rosyjski Stiepan
Szczinaczow.

Przykre zakłopotanie...

sądzi, że wszyscy mi-

podzielają jego sta-

prasowy prezydenta
„zdu-

5 bm. w stoczni „Wisła” w Gdań
sku zwodowano pierwszy polski
katamąran pasażerski. Statek, i-

naugurujący serię pięciu tego ty
pu jednostek budowanych na za
mówienie

trzymał
typowy
11,5 m

rzchnia

czącego
lepsze rozwiązanie wnętrz pomie
szczeń pasażerskich, załogowych i

technicznych statku. Statek, zale
żnie od czasu trwania rejsu, prze
wozić będzie mógł od 340 do 430

pasażerów. Znajdą oni na pokła
dzie doskonałe warunki do wy

poczynku.

Żeglugi Gdańskiej, o-

imię „Szmaragd”. Proto-
statek ma 37 ni długości i
szerokości. Duża powie-
pokładu — pomostu ła-
dwa kadłuby, umożliwia

Rozruchy w Panamie
Liczba takich

statnich latach

szybko,
kompleksowego zagospodarowa
nia tras komunikacji drogowej
dla turystyki wynika z szybkie
go rozwoju motoryzacji. Obra-

Zapraszamy!Zapraszamy!
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| • Dwa amerykańskie
I śliwce „F-4 rhantom”,

odbywały lot ćwiczebny
Atlantykiem nie powróciły do

bazy Bofort w stanie Połud
niowa Karolina. Pilotów u-

znano za zaginionych.
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Coraz większą popularność wśród krajowych, a także zagra
nicznych turystów zmotoryzowanych, zyskują przydrożne za
jazdy, zwane też gościńcami, które zlokalizowane są przy głów
nych szlakach

polsce.
komunikacyjnych kraju, zwłaszcza w Wielko-

dla turystów zmotoryzowanych
Coraz więcej obiektów na trasie „olimpijskiej

* *1*

RZYM -

Włoski minister robót, publi
cznych jMęssimo Severo Gianni-

m (bezpartyjny) w wywiadzie
dla tygodnika „Oggi” oświad
czył, że „Włochy znajdują się
na krawędzi beznadziejności.
Coraz częściej zastanawiam się,
cz.y nie opuścić kraju”. Giaii-
nini wyznał zdymionemu repor
terowi, iż

nis! rowie
nowisko.

Urząd
zareagował na te słowa
mieniem i przykrym zakłopota
niem”. Obserwatorzy wyrażają
pogląd, że jeśli Giannini nie

zdementuje informacji na temat

swej wypowiedzi, to powstanie
pytanie jak może piastować u-

l-ząd minister, który najchętniej
wyemigrowałby z Włoch...

wowi Śliwie i Mieczysławowi
Łacnemu, którzy tradycyjnie
już, a bezinteresownie dostar
czają na tę uroczystość świetne

ciasta własnego wypieku.
Za pamięć i słodki prezent w

postaci ciastek z własnej wy
twórni wyrobów cukierniczych
serdecznie dziękują p. Romano
wi Cyranowi mieszkańcy Domu

Rencisty przy ul. Praskiej 25.

Spotkanie przy choince dla sa
motnych mieszkanek i miesz
kańców oś. Prądnik Biały —

Wschód przygotował Komitet O-
■siedlowy nr 25; wspólnie z miej

scowym Kołem Ligi Kobiet

Ryla choinka, kolędy i inne

tradycyjnie świąteczne akceso
ria, by! podwieczorek i okazja
do towarzyskich pogawędek, a

przędę wszystkim ciepły, rodzin
ny nastrój, rozpraszający uczu
cie osamotnienia. (hs)

NOWY JORK
W stolicy Panamy doszło w

czwartek do nowych demonstra
cji przeciwko pobytowi b. sza
cha Iranu w ^ym kraju.

W wyniku starć demonstran
tów z policją co najmniej 29 o-

sób odniosło rany.

Każdy może jeszcze zdobyć od
znakę PRZYJACIELA KRAKO
WA w stopniu brązowym, wy
starczy tylko wziąć udział ,w

dwunastu spacerach: Wycieczki
organizujemy we" wszystkie nie
dziele i wolne od pracy soboty
,aż do końca marca br.

A oto program imprez, które

odbędą się w najbliższą niedzie
lę, tj. 6 bm.:

9 Odznaka brązowa — DRO-
ÓA KRÓLEWSKA — zbiórka

między godziną 11.00 a 11,30 na

Rynku Głównym, przy wejściu
do biura „Wiwcł-Touristu” w

Sukiennicach; trasa wycieczek
prowadzi od Barbakanu przez
ul. Floriańską, Grodzką i Kano
niczą pod Wawel.

• Odznaka srebrna — SZOP
KI KRAKOWSKIE — zbiórka

między godziną 9.45 a 10.30 na

Rynku Głównym, Sukiennice,
koło wejścia do biura „Wawrl-
Touristu”; zwiedzimy ciekawą
ekspozycję szopek w Muzeum

Historycznym.

• Ceny diamentów wysokiej
jakości wzrosły w J979 roku, o

49 procent — poinformowało
nowojorskie towarzystwo ..Ge-
mstone Trading Corporation”

• Pierwsza trójka urodzo
nych w nowym. 1980 r. mie
szkańców Berlina zachodnie
go okazała się... cudzoziem
cami. Są to trzy dziewczynki:
dwie Turczynki i Tunezyjka.
Rodzice są tzw. gastarbeitera
mi, zatrudnionymi w zachod-
niobcrlińskich zakładach pra
cy. Obecnie. co dziesiąty mie
szkaniec tego miasta jest cu
dzoziemcem, co czwarte przy
chodzące i u na świat dziecko
nie jest. Niemcem.

• Koniec roku przyniósł w

Hiszpanii wzrost liczby wy
padków drogowych. Według .<

oficjalnych danych, opubliko- (
wanyc.h . w czwartek, w ókre- .

sie od 29 grudnia do 2 Inn., na .]
drogach
osób, a

Oznacza
w porównaniu
okresem sprzed

obiektów w o-

rośnie bardzo
Konieczność bowiem

z pawim

• Odznaka złota — ZAKONY

KRAKOWSKIE, część II —

zbiórka między godziną 13.BO ą

13.30 na Rynku Głównym, koło

wejścia do hiur.a „Waweł-Touri-
stu” w Sukiennicach;
my. kościół i klasztor
nów ; i K.ąrmfelitów.

® Odznaka złota

piórem — odczyt prof. dra Woj
ciecha Bartla pn. „USTRÓJ
WŁADZ MIEJSKICH W DAW
NYM KRAKOWIE” — zbiórka

o godz. 10.30 w sali konferencyj
nej Domu Turysty PTTK (wej
ście od ul. Bitwy pod Lenino).

Wszystkich Czytelników serde
cznie zapraszamy do udziału w

akcji ZDOBYWAMY ODZNAKĘ
PRZYJACIELA KRAKOWA.

(kas)

zwiedzi-

Kapucy-

DltM KSMK0WH

ZG ZWIĄZKU ZAKŁADÓW DOSKONALENIA ZAWO
DOWEGO W WARSZAWIE zobowiązał się do kształcenia
kadr fachowców potrzebnych przy odnowie krakowskich

zabytków, gromadzenia środków finansowych a ni, in. sfi
nansowania do. kwoty 20 min złotych i wykonania prac re
montowych oraz konserwatorskich zabytkowego obiektu w

naszym mieście. Użytkownikiem tego obiektu Siądzie Zakład
Doskonalenia Zawodowego w Krakowie Porozumienie tej
treści podpisali wczoraj: prezydent m. Krakowa Edward

Barszcz, prezes ZG ZDZ Józef Kowftin, prezes ZDZ w Kra
kowie, Władysław’ Boigosz, oraz przedstawiciel Społecznego
Komitetu Odnowy Zabytków. Wczoraj zostało podpisane rów
nież porozumienie, na mocy którego prezesi 17 Oddziałów
ZDZ z całej Polski zadeklarowali pomoc na rzecz odnowy
zabytków Krakowa Zarząd Główny ZDZ w .Warszawie prze
kazał 1 milion złotych na odbudowę krakowskich zabytków.
W spotkaniu uczestniczyli m. in"."kierownik Wydziału Nauki
i Oświaty KK PZPR Piotr Cebulski, wiceprezydent m. Kra
kowa. przewodniczący. Komisji Planowania Józef Gajewicz,
wiceprezydent' Jan Nowak, przewodniczący Rady
Krakowie. Stanisław Turlcj, prof. Karol Estreicher.

Zderzenie statków

w Hamburgu
BONN
W porcie hamburskim doszło

do zderzenia dwóch statków.

Jednym z nich okazał się . ar
gentyński drobnicowiec ...Buenos

Aires l.T”. drugim włoski sta
tek. „Riparia”.

Ofiar w ludziach nie zanoto
wano.

Masowe zatrucie
W Adelajdzie, w południowi.i.

Australii, ęo .najmniej' 85 osób

uległo zatruciu po zjedzeniu
kurczaków na przjijęciu w jed
nym z miejscowych klubów.

I’.

zuje to np. wzrost liczby samo
chodów osobowych z 1,8 min w

1979 r. do przewidywanych 3,3
min w 1985 r.

Rozbudowie sieci zajazdów
rystycz.nych wiele uwagi
święcą się w Głównym Komite
cie Turystyki. Opracowany przez
ten resort program turystyczne
go zagospodarowania Polski i

rozwoju bazy" turystycznej w

latach 1981—1985 zakłada m. in

budowę dalszych zajazdów, cam-

.pingów, punktów handlowych,
stacji benzynowych oraz stacji
obsługi samochodów.

W latach 1970—79 wybudowa
no w kraju 135 zajazdów posia
dających 3,8 tys. miejsc nocle
gowych i 14,8 tys. miejsc gastro
nomicznych. W trakcie budowy
znajdują się dalsze 104 obiekty
tego

Do

nych
ków

międzynarodowa trasa E-8 oraz

podobny szlak E-22. W ub. roku
skoncentrowano na tych tra
sach wysiłek inwestycyjny ze

względu na przewidywane
zwiększenie ruchu tranzytowego
przez Polskę w związku z Igrzy
skami Olimpijskimi w Moskwie.

Przy trasie E-8 zwanej „olim
pijską” już obecnie znajduje się

.11 zą’ja"zdów turystycznych
Szybko przebiega rozbudowa

zajazdów turystycznych

tu-

»o-

typu.

najlepiej zagospodarowa-
pod tym względem szla-

drogowych w kraju należy

sieci

przy drugiej trasie tranzytowej
E-22. Istnie.je już tam 6 obiek
tów liczących 220 miejsc nocle
gowych. w budowie znajduje się
7 zajazdów, a budowa na-

NOWY JORK

Stały obserwator Organizacji'
Wyzwolenia Palestyny w ONZ,
Zehdi Lebib Teri zi złożył pro
test przeciwko samowoli władz
izraelskich na okupowanych te
rytoriach arabskich.

List, ogłoszony jako dokument

Rady Bezpieczeństwa, stwierdza,
że w Wigilię Bożego Narodzenia,
żołnierze izraelscy wtargnęli na

teren Uniwersytetu w Bir-zejt i
brutalnie pobili studęntów-Ara-
bów, a następnie zrabowali

wszystko co wpadlo im w ręce.

stępnych 3 rozpocznie się nie
długo.

Oprócz wymienionych obiek
tów program zagospodarowania
turystycznego szlaków komuni
kacyjnych do 1985 r. przewiduje
budowę 91 zajazdów.

Równocześnie prowadzone bę
dą prace mające na celu popra
wę usług turystycznych przy
trasach komunikacyjnych. Przy
zajazdach tworzone będą tzw.

zespoły turystyczno - usługowe
dła wycieczek: hotel dzienny,
pomieszczenia handlowe, stacja
benzynowa, camping lub mini-

cam.ping, parking, teren rekrea
cyjny.

MI>O
usuwa śnieg —

przedsiębiorstwa
uchylają sif od pomocy

Zimę mamy już w pełni. Jak

do tej pory, zmiana aury nie

spowodowała większych pertur
bacji w życiu miasta. Dzisiaj
rano ekipy Miejskiego Przed
siębiorstwa Oczyszczania przy
stąpiły' do wywożenia pierwsze- ■
go śniegu z rejonu Rynku
Głównego i przylegających ulic.

Wykorzystywane do tego celu

są głównie samochody i .sprzęt
stosowany normalnie do wywo
żenia śmieci i nieczystości z

miejskich posesji. Powodem ta
kiego sianu rzeczy jest fakt

uchylania się wielu przedsię
biorstw zobowiązanych do u-

dostępnicnia swojego sprzętu
dla potrzeb akcji zimowej.

Jak poinformował nas dzisiaj
telefonicznie dyrektor Łazanek
z MPO lista dłużników jest
długa. Od początku tej zimy,
samochodów przystosowanych

do zamontowania odśnieżnych
pługów nic podstawiły „El.ek-
tromontaż nr 1”, „Chemobu-
dowa”, Zakład Transportu Aka
demii Górniczo-Hutniczej, „Hy-
drokop”, Krakowskie Przed
siębiorstwo Budownictwa Prze
mysłowego z ul. Dzierżyńskie
go. Natomiast ładowarek nie

chce podstawić Zakład Budowy
Sieci Elektrycznych, Zakład

Wykonawstwa Sieci Elektrycz
nych, „Budostal-5”, Ani jednej
z 18 wywrót"k nie dostarczył
też nowohucki „Transbud”.

Jak już pisaliśmy wW. -Bry
tanii rozpoczął się strajk 100 ty
sięcy pracowników przemysłu sta
lowego. Na zdjęciu: pikiety straj
kujących przed- stalownią w
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Przemówienie Edwarda Gierka

i

Ludowe Wojsko Polskie ce
chowała zawsze wysoka
ideoweść, umiejętność wi

dzenia swych obowiązków w

kontekście szerokich zadań

ogólnonarodowych. Trzeba to

patriotyczne, polityczne, dojrza
le pojmowanie spraw socjalisty
cznego państwa w powiązaniu
» własną wobec niego powin
nością — pogłębiać i upow
szechniać. Przekonują nas ó tym
sarównó historyczne, jak
współczesne doświadczenia.

Przypominając, że konferen
cja odbywa się w 35 rocznicę
bezpośrednich przygotowań do

wyzwoleńczej ofensywy stycz
niowej, która przyniosła ostate-

cżhe wyzwolenie ziem polskich
i że w tej gigantycznej opera
cji. obok Armii Radzieckiej zna
czący udział miało Ludowe

Wojsko Polskie, E. Gierek pod
kreślił wkład, jaki naród polski
wniósł do Walki z faszyzmem.

Nadrzędnym celem polityki i

wszystkich poczynań naszej
partii jest wszechstronny roz
wój Polski, umocnienie jej po-

Konferencja
PZPR WOW

3Jak już informowaliśmy
hm. z udziałem I sekreta
rza KC PZPR Edwarda Gierka

obradowała w Warszawie Spra
wozdawczo-Wyborcza Konferen
cja 'Partyjna Warszawskiego
Okręgu Wojskowego.

Podstawę do dyskusji
referat problemowy
dowódcy WOW ds.

nych gen. bryg. Jana

Z kolei głos zabrał I

KC PZPR Edward

(Skrót -wystąpienia
cbok).

W uchwale, określającej' pro
gram działania organizacji par
tyjnej WOW za pierwszoplano
we uznano doskonalenie i umac
nianie gotowości bojowej okrę
gu, kształtowanie patriotycznych
i internacjonalistyczńych po
staw kadry i żołnierzy oraz

udział wojska w. pracy dla kra
ju.

Na konferencji wybrano dele
gatów na VIII Zjazd Partii. Wy
brano nowe władze Komitetu
PZPR. WOW; sekretarzem tego
komitetu wybrano ponownie
płk Aleksandra Murynowicza.

stanowił

zastępcy
politycz-

Sochy.
sekretarz

Gierek,
drukujemy

zycji i autorytetu w świecie —

mówił dalej I sekretarz KC.

W dorobku Polski Ludowej
szczególne miejsce zajmuje de
kada lat siedemdziesiątych. E .

Gierek mocno podkreślił, że za
pewnienie dalszego rozwoju
kraju wymaga przede wszyst
kim podniesienia efektywno
ści gospodarowania, coraz lep
szej pracy klasy robotniczej,
chłopów, inteligencji, całego na
rodu. W tym właśnie kierunku
zmierza Szeroka ogólnopartyjna
i ogólnonarodowa dyskusja
nad Wytycznymi na VIII Zjazd
Partii i zawarty w nich pro
gram.
ES olska Rzeczpospolita Ludo-
■ wa — stwierdził E. Gierek
— była, jest i będzie zawsze

rzecznikiem pokoju, który sta
nowi najwyższe dobro i prawo
człowieka. Dopóki istnieje groź
ba światowego konfliktu zbroj
nego i kataklizmu nuklearnego,
dopóty nie wolno nam zmniej
szać wysiłków na rzecz umac
niania podstaw trwałego pokoju
i bezpieczeństwa w Europie i w

świecie. Dlatego też wielokrot
nie wysuwaliśmy własne propo
zycje a także wspólnie z ZSRR
i pozostałymi sojusznikami po
dejmowaliśmy liczne inicjaty
wy, zmierzające do pogłębiania
i utrwalenia pokoju. Wyrazem
tej polityki jest nasza inicjaty
wa o wychowaniu społeczeństw
w duchu pokoju przyjęta przez
ONZ w postaci deklaracji, któ
rej zalecenia w pełni realizu
jemy.

Dobitnym przejawem naszych
pokojowych intencji
było wystosowanie w

nicę napaści Niemiec

skich ria nasz kraj i

II wojny światowej posłania do

państw świata, wzywającego
parlamenty i rządy do przeciw
działania siłom agresji i wojny
oraz rozwijania równoprawnej,
korzystnej dla wszystkich
współpracy międzynarodowej.

Godny, uznania wkład do u-

macniania pokoju wnieśli żoł
nierze Ludowego. Wojska Pol
skiego, którzy od wielu lat w

różnych krajach i na różnych
kontynentach uczestniczą w po
kojowych misjach. Właśnie w

końcu ubiegłego roku zakoń
czyła swoją zaszczytną służbę
Polska Wojskowa Jednostka

Specjalna na Synaju. W ciągu fi

lat wzorowo wypełniała ona

swoje powinności. Jej żołnierze

wzbogacili piękne tradycje Woj
ska Polskiego uzyskując wyso
kie uznanie Organizacji Naro
dów Zjednoczonych i ugrunto
wując dobre imię naszego kra
ju w świecie.

Państwa socjalistyczne przed
stawiły bogaty i realistycz

ny program przedsięwzięć zmie
rzających do utrwalenia świa
towego pokoju, do rozwoju
współpracy z państwami kapi
talistycznymi w oparciu o leni
nowskie zasady pokojowego
współistnienia, do powstrzyma
nia wyścigu zbrojeń i przejścia
do rzeczywistego rozbrojenia.
Program ten jest, zawarty w

Deklaracji Doradczego Komite
tu Politycznego Układu War
szawskiego z 1978 r. i rozwinię
ty przez kolejne dwa spotkania
ministrów spraw zagranicznych

krajach Europy zachód-

nowych amerykańskich
rakietowo-jądrowych. Dę
tej towarzyszą inne po-

w rodzaju dalszego

i dążeń
40 roćz-

hitlerow-

wybuchu

Orf-

Nowe władze
u jazzmanów

Wczoraj w Krakowskim
•dtiale Polskiej* Stowarzyszenia
. lazzowe^n odbyło się Walne

Zgromadzenie członków Oddzia
łu. na którym dokonano oceny
działalności za ubiegłą, 5-letnią
kadencje. Na zakończenie wy
brano nowe władzo Krakows
kiego Oddziału. Prezesem wy
brano ponownie red. .Tana Po
py* trę. sekretarzem red. Grze-

jrorza Tusiewicza. W skład Za
rządu weszli też znani krakow
scy muzycy. (k)

państw Układu Warszawskiego.
Wielkim wkładem w dzieło

walki o odprężenie i ogranicze
nie zbrojeń były doniosłe pro
pozycje przedstawione w Berli
nie przez sekretarza generalne
go KC KPZR tow. Leonida

Breżniewa, które spotkały się z

szerokiem oddźwiękiem w ca
łym świecie.

Niestety, -wbrew pokojowym
inicjatywom ZSRR i pozosta
łych państw Układu Warszaw
skiego, siły zimnowojenne na
siliły swą działalność próbując
podważyć proces odprężenia,
który jest wspólnym dorobkiem

państw socjalistycznych i rea
listycznie myślących sił polity
cznych na Zachodzie. Szczegól
nie jaskrawym tego wyrazem

była grudniowa decyzja NATO

o produkcji i rozmieszczeniu w

. .kilku

niej
broni

cyz.ji
sunięcia
wzrostu budżetów wojskowych,
umacniania i rozbudowy róż
nych rodzajów broni, a także

intensywna kampania propa
gandowa o rzekomym zagroże
niu ze Wschodu. Fakty te mu
szą wywoływać zrozumiały nie
pokój nie tylko społeczeństw
państw socjalistycznych, ale ■
wszystkich ludzi dobrej woli,,
którym leży na sercu bezpie
czeństwo i pokojowa przyszłość
naszego kontynentu.
S | ważamy, że bezpieczeństwo
—— Europy nie może być za
pewnione na drodze podnosze
nia zbrojeń na coraz wyższy ja
kościowo poziom, ale odwrotnie
— wymaga stałego obniżania

poziomu konfrontacji militarnej
przy zachowaniu istniejącej

równe wagi sił. Takie było i

jest stanowisko Polski oraz jej
sojuszników.

Ostatnie posunięcie NATO o-'

znacza dążenie do uzyskarra
przewagi militarnej nad Związ
kiem Radzieckim i innymi pań
stwami Układu Warszawskiego.
Jest to w istocie rzeczy p;óba
nawrotu do polityki z pozycji
siły. Kraje socjalistyczne mu
szą z tego wyciągnąć odpowied
nie wnioski.

Nowe rakiety z bronią nu
klearną zagrażają nie

ZSRR, Polsce i innym
twom socjalistycznym,
żają one bezpieczeństwu
kontynentu europejskiego,
rezultacie decyzji podjętych
przez NATO, zamiast natych
miastowego rozpoczęcia nego
cjacji w sprawie ograniczenia
zbrojeń rakietowo-nuklearnych
średniego zasięgu jak to propo
nował ZSRR — Europa stanęła
wobec groźby nowej eskalacji
wyścigu zbrojeń. Nikt bowiem

nie zgodzi się na negocjacje z

pozycji siły lub po stworzeniu

nieodwracalnych faktów.

My, Polacy, nic możemy tfż

pozostać obojętni wobec faktu,
że aktywnym rzecznikiem za
instalowania nowych broni ma
sowego rażenia jest RFN, a

większość nowych wyrzutni
rakiet ma być rozmieszczona na

obszarze tego państwa.
Trzeba równocześnie pamię

tać, że negocjacje rozbrojenio
we w Wiedniu zostały wprowa
dzone przez kraje Paktu Pół-

nocnoatlantyckiego w

stóju. Niepokój w tej
pogłębia niebezpieczna
koju hegemonistyćzha
przywódców chińskich.

tylko
pańs-

żągra-
całego

W

PRZERWY
W DOSTAWIE PRĄDU

Zakład Energetyczny Kraków

przeprasza za przerwy w dostawie

energii elektrycznej:
<>718 stycznia, w godzinach

7—15. na osiedlu wiejskim Biurków

Wielki, Biurków Lecznica, Biur
ków Mały, Rawałówice, Zielona
— pompownia.

<> 14 i 15 stycznia, w godzinach
7—15,. na os. wiejskim Dojazdów,
Dojazdów — Spółdzielnia Ogrodni-
ei.s. Dojazdów Solichów, Karniów

■O 9. 10 i 11 stycznia, w godzinach
7 15. na os. wiejskim Piotrowice,
Goszcza, Piptrowiec

O 16 i 17 stycznia, w godzinach
7—15. Kocmyrzowie I, II, III, IV,

Głębokiej
<j>. 18 i 19 stycznia, w godzinach

7--w Luborzycy, Młynie, Kap-
k*-y I. U. Rosji, Baranówee, Dzia-

dówkach
<♦> 2.1. 22 i 23 stycznia, w godzi

nach 7-15, na os. wiejskim Wola
JFatorska — mleczarnia, szkoła,
v i.eż. Kępa. Mikoniowiec, Mikonio*
wiec Borek. Borek, Łąki, Łaźnia

<> 21. 25 i 2V>. stycznia, w godzi
nach 7—15. na os. wiejskim Zabie
rzów I. TT . Zabierzów Łąki, Zabie
rzów T'iesie, Wola Zabierzowska,
Chobo.t

O 29. 30 i 31 stycznia, w godzi
nach 7—15. na os wiejskipi Łucza-

nowice, Kościelniki. Wolica.

Bliższych informacji udziela Re
jon Energetyczny Nowa Huta — [ będzie poświęcony współczesnemu
telefon 412-10. K-26 i teatrowi polskiemu.

Na warsztacie

polskich twórców
Na. pytanie — nad czym pracu

ją — odpowiedź'"li dyeniukarzom
PAP:

JAN DOBRACZYŃSKI: Zaczą
łem pisać powieść rozgrywającą
się w okresie I wojny światowej.
W IW „Pax” złożyłem tom felie
tonów związanych z Papieżem Ja
nem Pawiem II. Natomiast

„Iskry” szykują wznowienie mo
jej powieści historycznej o Janie
i Marysieńce Sobieskich — 5,Sam-
són i Dalila”, a także współcze
snej powieści dla młodzieży „Tru
ciciele”.

WOJCIECH

jeżdżam do
Nanterre, w

występowałem przed dwoma laty,
grać będę główną rolę w sztuce
Stanisława Ignacego Witkiewicza

„Oni”, w reżyserii Andrzeja Waj
dy.

LUDWIK PERSKI: Przygotowu
ję fragmenty filmowe do wido
wiska z okazji 35-lecia wyzwole
nia Warszawy. Mój kolejny film

tkie jego warstwy i środowiska,
ludzie wszystkich pokoleń i

orientacji światopoglądowych
są jednomyślni. Bronić sprawy

pokoju i ostrzegać przed groźbą
wojny to nasz polski najwyższy
obowiązek.

Biorąc pod uwagę nasze his
toryczne doświadczenia i współ
czesne realia polityczno-mili
tarne, partia zawsze okazywała
należytą troskę o umacnianie

obronności kraju. Zawsze na

miarę naszych ekonomicznych
możliwości, zgodnie z potrzeba
mi zapewnienia bezpiecznego,
pokojowego bytu naszego na
rodu limacnialiśmy nasz poten
cjał obronny. Jego siła jest
zwielokrotniona koalicyjną mo
cą obronną państw wspólnoty
socjalistycznej, sojuszem ze

Związkiem Radzieckim. Sym
boliczną wymowę ma fakt, że

właśnie w Warszawie, mieście

tak boleśnie doświadczonym
przez •wojnę, blisko 25 lat temu,
w odpowiedzi na powołanie
bloku NATO z udziałem RFN,
powołano do życia obronne

przymierze państw socjalistycz
nych — Układ Warszawski.

W systemie wielostronnych
działań na rzecz umac

niania potencjału obronnego
państw główne zadania wyko
nują siły zbrojne. Kierownic
twu partii i rządu, mnie osobi
ście, znane są problemy, które
w wojsku rozwiązujecie. Z

wielkim uznaniem oceniamy
waszą pracę.

Sprawie bezpieczeństwa Pol
ski dobrze służyć będzie znowe
lizowana ustawa o powszech
nym obowiązku obrony PRL,
jasno wskazująca na powin
ności, jakie w dziedzinie obron
nej spoczywają na wszystkich
ogniwach władzy i administra
cji państwowej, na obywatelach
naszego kraju. Powodowani tro
ska o sprawy obronne, o miej
sce naszej armii w społeczeń
stwie, wydaliśmy wytyczne Se
kretariatu KC PZPR w spra
wie dalszego umacniania więzi
terenowych instancji partyjnych
z dowódcami i organami par
tyjno-politycznymi sił zbroj
nych. Realizacja tych wytycz
nych wymaga stałej troski

organizacji i instancji naszej
partii.

Nasze siły zbrojne, jako inte
gralna c^.ęść narodu, uczestni
czyły i uczestniczą w rozwiązy
waniu wszystkich najżywotniej
szych problemów kraju. Ludo
we Wojsko Polskie, będąc głów
nym czynnikiem bezpieczeństwa
narodowego, niesie równocześ
nie wydatną pomoc gospodarce
narodowej, wpływa
postępu technicznego
naukowo-badawczej.

I sekretarz KC złożył
kowanie całym siłom zbrojnym
za owocny trud.

. służbę dla Polski

(kim żołnierzom

rzom rezerwy,
cywilnym wojska
żołnierzy pomyślności w służbie
i w pracy oraz wszystkiego naj
lepszego w życiu osobistym.

na

i
rozwój

myśli

podzię-

i

za sumienną
życzył wszys-
I.MT. żołnie-

pracownikom
i rodzinom

PSZONIAK: V7y-
Francji, gdzie w

teatrze, w którym

stan za-

sprawie
dla po-
polityka

wyrazila

Dostrzegając wszystkie nie
bezpieczeństwa spowodo

wane decyzją Paktu Północno
atlantyckiego Polska

swoje zaniepokojenie i protest
przeciwko zainstalowaniu no
wych broni rakietowych w za
chodniej Europie. W tych spra
wach csły naród polski, wszys-

Najpopularniejsza

para aktorska
3 bm. zakończyła się w gór

skiej stolicy Beskidów — Wiśle
doroczna impreza „Filmowa Zi
ma — Wisła 79”. Odbyły się licz
ne spotkania z aktorami i twór
cami.

W plebiscycie na najpopular
niejszą parę aktorską wybrano
Jerzego Stuhra i Małgorzatę Po
tocką.

.■MIIJli I1M .1 ggK

Równocześnie prezes Rady Mj’-
nistrów — po zasięgnięciu o*

pinii WRN w Zielonej Górze
— powołał Zbigniewa Cygani
ka na stanowisko wojewody
zielonogórskiego.

Z GDAŃSKA wyruszył kon
wój polskiego ratownictwa o-

krętowego holujący dok pły
wający o nośności 4,5 tys. ton

do Latakii w Syrii; zbudowa
no go w Gdańskiej Stoczni

Remontowej.

przez Krajową Agencję Wy
dawniczą dla młodych twór
ców w dziedzinie plakatu po-

. litycznego, przyznano w 1979
r. 26-Ietniemu artyście plasty
kowi Andrzejowi Pągowskie-
mu za plakat „Karol Marks’’,
wyróżniający się wybitnymi
walorami ideowo-artystyczny
mi.

ZMARŁ nagle, w wieku 59
lat, śpiewak, popularyzator
kultury i działacz społeczny —

Władysław Skoraczewski. Ar
tysta związany był przez ca
ły okres swojej działalności

scenicznej z Operą Warszaw
ską.

PREZES RADY MINISTRÓW
odwołał na własną prośbę Ja
na Lembasa ze stanowiska wo
jewody zielonogórskiego i

przeniósł go na emeryturę.

Wybory w Indiach —

niska frekwencja
DELHI

W pierwszej turze (3 bm.) wy
borów do izby niższej parla
mentu Indii zanotowano niską
frekwencję. Wynosiła ona 50

proc. Głosowanie odbyło się w

244 spośród 525 okręgów wybor
czych. W pozostałych okręgach
wybory odbędą się 6 bm.

Na niską frekwencję wpłynę
ły sporadyczne incydenty, chło
dna pogoda oraz powszechne
rozczarowanie ludności polity
kami głównych, partii.

K. Waldheim

że

w najmniej-
ćo działo sic

Rewolucyjnej

się
o-

za-

na

opuścił Teheran
(Dokończenie ze str,. 1)

Oświadczenie stwierdza,
podczas spotkania, Waldheim

przyznał, iż ONZ „nie była
świadoma” prawdziwej istoty
wydarzeń zachodzących w Ira
nie i skali gwałcenia praw czło
wieka przez reżim szacha. Sa
dek Ghotbzadeh — głosi oświad
czenie — zwrócił uwagę sekre
tarza, generalnego ONZ na fakt,
że w okresie 25-letniego pano
wania reżimu b. szacha, ONZ nie
interesowała się
szym stopniu tym
w Iranie.

Rzecznik Rady
powiedział po posiedzeniu, że nie

dojdzie do spotkania Waldheima
z ajatollahem Chomeinim.

*

W Teheranie rozpoczęło
przesłuchiwanie osób, które
skarżone są o. to, że w środę
mierzały dokonać zamachu
K. Waldheima, ale zostały ujęte
przez pasdarów (strażników re
wolucji). Jak mówi komunikat

irańskiego MSZ, bojówka skraj
nie prawicowej, fanatycznej or
ganizacji Fog-han zamierzała
dokonać zabójstwa K.'Waldheima'
i towarzyszących mu osób, kie
dy udawali się oni do klubu ofi
cerskiego, gdzie K. Waldheim
miał spotkać się z grupą byłych
■więźniów szacha, którzy w wy
niku tortur doznali trwałego ka
lectwa.

P. Jaroszewicz przyjął
N. Patoliczewa

3 bm. prezes Rady Ministrów
Piotr Jaroszewicz przyjął prze
bywającego w Polsce minjstra
handlu zagranicznego . ZSRR —‘

Nikołaja Patoliczewa.

W toku rozmowy oceniono ca
łokształt polsko-radzieckich sto
sunków gospodarczych i handlo
wych w 1979 roku, wyrażając
zadowolenie z pomyślnych wy
ników osiągniętych w wymianie
handlowej i współpracy prze
mysłowej oraz realizacji wspól
nych inwestycji. Omówiono
także główne kierunki rozwoju
współpracy między PRL i ZSRR

w br.
W spotkaniu udział wzięli:

wiceprezes Rady Ministrów .

Mieczysław Jagielski i kierow
nik Ministerstwa Handlu Zagra
nicznego i Gospodarki Morskiej
— Ryszard Karski.

Obecny był ambasador ZSRR
— Borys Aristow oraz przedsta
wicie! handlowy Związku Ra
dzieckiego w naszym kraju Bo
rys Kołtunów.

Wizyta
radzieckich pedagogów

W Krakowie przebywa dele
gacją nauczycieli radzieckich z

Moskwy, Leningradu i Włodzi
mierza.

Na zaproszenie Kuratorium

Oświaty i Wychowania oraz ZK

TPPR goście uczestniczyli
spotkaniach z młodzieżą i gro
nem pedagogicznym Szkół Pod
stawowych nr 19 im. J . Gagari
na i nr 116 im. K. Rokossow
skiego. XIII Liceum Ogólno
kształcącego im. Bohaterów We
sterplatte oraz Zespołu Szkół E-

. .lektrycznych.. w Nowej Hucie.

Zbrojne incydenty
w Libanie

BEJRUT
Zarówno na południu Libariu,

jak i w stolicy tego kraju. Bej
rucie, utrzymuje się napięta sy
tuacja i dochodzi do incydentów
zbrojnych między siłami prawi
cy libańskiej a oddziałami lewi
cowymi i wojskami Arabskiego
Korpusu Bezpieczeństwa.

Na południu Libanu, oddziały
prawicowych separatystów, do
wodzone przez dezertera z ar
mii libańskiej, majora Haddada

umacniają pozycje w rejoną-eh
graniczących z Izraelem. Woj
ska Haddada sa wspomagań*
przez armię izraelską.

Proces rewizyjny
w sprawie osiedla Widok

weszła

spra
kra-

W kolejny etap
głośna, precedensowa
wa sądowa o ochronę dóbr

osobistych, w której
kowski architekt Krzysztof
Bień pozwał m. in. prezy
denta miasta Krakowa (repre
zentującego tu skarb państwa)
i krakowski „Inwestprojekt”, za
rzucając naruszenie praw autor
skich i dokonanie zmian w pro
jekcie osiedla Widok, w wyni
ku których zniszczona została —.

zdaniem powoda — jego archi
tektoniczna koncepcja tego osie
dla.

3 bm. sprawa weszła na wo
kandę Sądu Najwyższego wsku
tek rewizji założonej zarówno

przez powoda jak i pozwanych
od wydanego w maju ub. r.

wyroku Sądu Wojewódzkiego w

Krakowie. Przypomnijmy, że

wyrok ten zobowiązał pozwa
nych do złożenia publicznego o-

świadczenia, iż Krzysztof Bień
nie jest autorem tzw. III etapu
realizacji osiedla „Widok” oraz,

m.

że przeróbka projektu nastąpiła
bez jego zgody.

SN stwierdził potrzebę złoże
nia przez powoda oraz skarb

państwa dodatkowych wyja
śnień oraz informacji i odroczył
w związku z tym rozprawę. Na

czwartkowym posiedzeniu sądu
zwrócono też uwagę na szersze

znaczenie tej sprawy, która

przekracza ram” sporu między
stronami — w tym na duże jej
znaczenie dla całego środowiska

zawodowego architektów. Jak

wiadomo, w charakterze powo
da w tej sprawie wystąpił rów
nież m. in. SARP.

co dychac.
)

W Austrii zarejestrowano I
u- 1979 roku 45 tysięcy kata- )
strof samochodowych. Zginę- J
lo w nich 1800 osób, a około >

60 tys. odniosło ciężkie obra- £

żenią. t

Kronika wypadków
Ostatnia doba upłynęła na rlro

gach Krakowa i województwa
miejskiego wyjątkowo spokojnie.
Milicyjna statystyka odnotowała
R kolizji i. 2 wypadki drogowe, w

których 3 osoby odniosły obraże
nia ciała.

3 bm. o godz. 12.20 w miejsco
wości Gruszów (g. Raciechowice)
na skutek podpalenia spłonęła
drewniana stodoła wraz z maszy
nami i narzędziami rolniczymi,
ziarnem oraz słomą, stanowiącą
własność Stanisława Tatarskiego.
Straty szacuje się na około PO

tys. złotych. Sprawca podpAlenja
został ujęty przez funkcjonariu
szy MO.

Rozpoczęła
111 rok życia

111 rok życia rozpoczęła naj
starsza mieszkanka woj. zielo
nogórskiego, Rozalia Mielczarek
z Niedoradza k. Zielonej Góry.

Nestorka społeczeństwa środko
wego Nadodrza otrzymała z tej
okazji upominek noworoczny z

serdecznymi życzeniami od wo
jewody zielonogórskiego.

Z dziewięciorga dzieci "p. R.

Mielcżarkowej, siedmioro zginę
ło na wojnach i w Oświęcimiu.
Obecnie mieszka ona ze swą 86-

•letnią cói‘ką. Dochowała się 5

/wnuków, 11 prawnuków oraz 9

praprawnukóv\
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Fol. JADWIGA RUIMSPlanty w zimowej szacie.
• Według

skirgo Biura

objął z ć}niem
— pan Maciej

Przed 80 lały
4I1900r

& Komitet To w. im. Jana

Matejki zawiadamia, że obo
wiązki kustosza Domu wiel
kiego malarza
1 stycznia b.r.
Szukiewicz.

„Czas”

danych Miej-
Statys.tycznego

w Krakowie w ostatnim
kwartale ub. roku zostało za
warte 186 małżeństw, urodzi
ło się 843 dzieci, zmarło 601
osób.

Z obrad komisji RN m. Krakowa

To się musi sprawdzić

Co nas czeka w 1980 roku
z woli" kosmosu ?

„Czas”
© Dyrekcja Policji w Kra

kowie zarządziła konfiskatę
ilustrowanych kart poczto
wych, obrażających moral
ność i uczucia religijne ka
tolików. Największy lup ze
brano w handlu papierem
Rosenblatta przy ul. Grodz
kiej.

„Czas”
© W teatrze trwają, pod

kierunkiem p. Solskiego,
próby dramatu Maskoffa (G.
Zapolskiej) Sybir, w którym
grać będzie niemal cały
krakowski personel drama
tyczny. Po Sybirze wejdzie
na scenę farsa Brissona Kon
troler

•następnie kolejna
farsa Valabregue’a
dla kobiet. Farsami

rekcja teatru ma

wagonów sypialnych,
wesoła

Miejsce
tymi dy-

zamiar
ukontentować licznych zwo
lenników wesołości.

„Czas”

Na zorganizowany z okazji Mię
dzynarodowego Roku Dziecka i

gą-lecia Polskiego Komitetu O-

limpijsklego przez Zarząd Dziel
nicowy Szkolnego Związku Spor
towego w Nowej Hucie — II kon
kurs plastyczny pt. „Sport w o-

czaeh dziecka” wpłynęło ponad
R tys. prac. Ich autorami były
dzieci z przedszkoli, szkół podsta
wowych oraz placówek wychowa
nia pozaszkolnego ż całej Polski.

repertuarowy
Teatru Mu-

weszła melodyjna
„Polska

Na poprawę sytuacji w lecznictwie

musimy
Znając trudną sytuację kra

kowskiej służby zdrowia można

by przypuszczać/ że kolejne la
ta przynosić będą jej poprawę.
Plan społeczno-gospodarczy w

służbie zdrowia i opiece społe
cznej na rok bieżący nie stwa
rza jednak podstaw do opty
mizmu.

Sprawę badzo istotną —

wzrost liczby łóżek szpitalnych
— o 287. głównie dzięki odda
niu szpitala przy ul. Skarbo
wej — przysłania fakt,
dnocześnie dość znacznie
śnie liczba pacjentów, co

lei wpłynie na skrócenie

niego pobytu chorego w

talu. Nie ulegnie poprawie sy
tuacja w izbach porodowych, w

domach małego dziecka. w

żłobkach i w domach pomocy

iż je-
wzro-

z ko-
śred-

szpi-

został rozstrzygnięty i

jego laureatów. I mi.ej-
dzieći w wieku 6—7 lat

Małgorzata Bodj^s z

Domu Kultury w Mo-

Podst. nr l w Pro-

grupie dzieci« 10—12

zajęła Agnieszka
Podst. nr 18 w Kiel-

jeszcze poczekać
Natomiast wzrost

lecznictwie
w dużym

zwiększonej

żet Wydziału Kultury Fizycznej
i Turystyki. W posiedzeniu wziął
udział wiceprezydent m. Kra
kowa Jan Nowak. (ag)

Na . afisz

krakowskiego
zycznego
operetka „Polska krew”
Oskara Nedbala. Na zdjęciu
— w scenie zbiorowej: Jan

Wilga, Andrzej Galos, J.

Firek, St. Makohon, B. Woj
no wski, E. Dźwigoń.

Fot. Zb. Łagocki

Konkurs

znamy już
sce wśród

otrzymała
Miejskiego
ryniu. W kategorii wieku 8—9 lat,
I miejsce zdobył Krzysztof Mo
lenda ze Szk.
szowicach. W

lat I miejsce
Pająk ze Szk.

cach, a w grupie dzieci .13—15 Jat

równorzędne dwa I miejsca zaję
li Krzysztof Filter ze Szk. Podst.
w Rajbrocie (woj. tarnowskie) i

Bogdan Ryba z Pałacu Młodzieży
w Tarnowie.

Jury przyznało również dyplo
my zespołowe dla szkół i placó
wek, które nadesłały największą
ilość prac. > Czołowe miejsca zaję
ły: Państw. Przedszkole nr 1 w

Krakowie oraz Miejsko-Gminny
Boni Kultury Maryniu (woj.
szczecińskie).

społecznej,
liczby porad w

otwartym ma być
stopniu wynikiem
wydajności pracy.

Mniej powinno być narzekań

na Pogotowie Ratunkowe, bo
wiem dziennie liczba karetek

zwiększy się o 9.

W tym roku cały planowany
przyrost etatów skierowany zo
stanie na potrzeby szpitala
przy ul. Skarbowej. Jeszcze w

tym roku przeprowadzona zo
stanie analiza — od dawna o-

czekiwana — zatrudnienia kadr

medycznych, co pozwoli nastę
pnie na lepsze
nie.

Nie napawa
iżz249minzł

na inwestycje,
trzymają jedynie 40.4 min. Ty
mi nowymi inwestycjami będą:
budowa kuchni w Szpitalu im

G. Narutowicza oraz doprowa
dzenie ciepła do Szpitala im.

Babińskiego. 80 min, jakie prze
znaczy się na remonty kapital
ne, pozwoli zakończyć moderni
zację obiektu przy ul. Skarbo
wej oraz zapewni prowadzenie
prac remontowo-adaptacyjnych
w budynkach przy ul. Siemi
radzkiego, Michałowskiego i Kra
kowskiej.

Sprawy planu i budżetu w

służbie zdrowia omawiane były
wczoraj na posiedzeniu Komisji
Zdrowia i Spraw Socjalnych
Rady Narodowej m. Krakowa.
Przedstawiono także plan i bud-

ich rozmieszczę-

optymizmem to,

przeznaczonych
zadania nowe o-

DZIŚ O GODZINIE:
* 18 — DK HiL, ul. Majakow

skiego .2 — Galeria Rytm — „Ko-
ninki 79” — wystawa poplenerowa
plastyków nieprofesjonalnych
DDKHiL;o19-DKF.

5? 18 — Klub ZNP, ul. Sienkie
wicza 27 - Dyskusja nad sztuką
„Wygnaniec”. Prowadzi mgr Z.

Siudut-Dąbrowska.
*19 — DDK Krowodrza, ul. Pa

piernicza 2 — Kawiarnia Muzycz
na —- Najciekawsza płyta roku

1979 - „Chlna”.
*20— ..ROTUNDA” — Spot

kanie studentów II roku filologii
polskiej TJ.T .

A POZA TYM:
* Niedziela,

dzie ostatnim
Pałacu Sztuki
skim 4 — wystawy retrospektyw
nej Zygmunta Króla.

6 stycznia br. bę-
ćTriiem czynnej w

przy pl. Szczepań-

o

to

Siadem naszych publikacji

„Trzy

Dyskoteka
na skrzyżowaniu
Istna dyskoteka panowała

wczoraj na skrzyżowaniu ul.

Dzierżyńskiego z ul. Inwali
dów.

Zapowiadana w niedaw- .

nych komunikatach sygnali-j
zacja świetlna działała tam

w ten sposób, że wszystkie
rodzaje świateł bez przerwy

migotały tam naraz. Może to

i efektowne, ale po pierwsze
— niebezpieczne, po drugie
— to kodeksie drogowym ta
kich świateł nie ma.

A mówiąc już całkiem po
ważnie, to jak się coś montu
je i powiadamia, o tym opinię
publiczną, to trzeba to zro
bić porządnie i bez usterek.

(k)

w

Zjawiska astronomiczne towa
rzyszą nierozłącznie życiu fia

naszej planecie. Zaćmienia Słoń
ca i Księżyca, które naukowcy
mogą dziś obliczyę z niezwykłą
dokładnością na wiele lat na
przód, nie robią już na nas wię
kszego wrażenia, podobnie zre
sztą jak przebiegające od czasu

do czasu, daleko od Ziemi ko
mety i planetoidy. A może jed
nak coś szczególnego zdarzy się
w tym nowym 1980 roku — li
czy wiście poza sensacjami o

UFO — których z pewnością
znów nie zabraknie? Z pytaniem
tym zwracamy się do krakow
skiego astronoma dr JERZEGO

KREINERA.
— W bieżącym roku nastąpią

dwa zaćmienia Słońca: 16 lute
go i 10 sierpnia, lecz w Polsce
nie będą one. widoczne. W pierw
szych miesiącach roku oczeku
jemy natomiast maksimum ak
tywności słonecznej w jej 11-

letnim cyklu. Ze zjawisk astro
nomicznych warto zwrócić uwa
gę 2 maja na ciekawy u-

kład planet. Marsa i Jowisza o-

raz gwiazdy Regulus, które to

na tle konstelacji Lwa znajd-
się na niebie w bezpośredniej
bliskości tworząc niewielki trój-
kącik

— Wprawdzie do wiosny je
szcze daleko, lecz na szczęście
dnia stale już nam przybywe.
Ile np. wynosić będzie jego dłu
gość w pierwszą niedzielę tego
roku — 6 stycznia?

— Trzeba tu z góry wyjaśnić,
o czym być może nie wszyscy
wiedzą, że w Krakowie, czy Ka
towicach dzień zimowy jest
dłuższy od tego samego dnia w

Polsce centralnej, a tym bar
dziej vz Polsce północnej. Przy
kładowo 6 stycznia długość dnia

w Gdańsku wynosić będzie 7

godz. i 33 ’miuuty, w Warszaw•e
— 7godz.i55min., awKra
kowie — 8 godz. i 15 min. Tak

więc w nadchodzącą niedziele

przybędzie od najkrótszego dnia
w roku: w Gdańsku — 14 min.,
w Warszawie — 12 min., a w

Krakowie — 10 min. (aż)

Już jutro!

„Szopka Krakowska'4

na Rynku Głównym
Jutro w sobotę Teatr Regio

nalny TKT i Estrada Krakowska

zopraszają na doroczne widowi
sko „Szopki Krakowskiej” w

wykonaniu aktorów i zespołów
kolędniczych. Spektakl odbędzie
się na Rynku a poprzedzi go
korowód kolędników idący spod
Barbakanu ulicą Floriańską do

Rynku Głównego, gdzie przy

pomniku A. Mickiewicza rozpo-
cznio się o godz. 16 przegląd
herodów, pasterzy i grup turo-

niowych z gwiazdą.
„Szopka Krakowska” wysta

wiana będzie następnie w każdą
niedzielę w teatrze .przy ul. Fi
lipa oraz w kawiarni „Ratuszo
wa”. zaś grupy pastorałkowe ko
lędować będą w czwartki i nie
dziele w kawiarni „U Zalipia-
nek”.

Po sanki i narty
Narty, łyżwy i sanki dla dzie

ci i młodzieży możecie kupić lub

.sprzedać już jutro. 5 stycznia
na giełdzie używanego sprzętu
sportowego w Szkole Podstawo
wej. nr 145 na Widoku. Organi
zatorze szczególnie zapraszają
rodziców dzieci ze szkól podsta
wowych. Sobota, godz. 15—19.

Krawat

sprawa

poważna

Wrośnięci w pejzaż

■Ra..

Pstrowskjego
Centrum C

Centrum

II, 22. 23.

Rynek Gł. 42 (tlen),
go 24, Długa 88. pl.
Rynek Podgórski 9.

94 (tlen). Nowa 1-Iuta,
bl. fi (tlen). Nowa Huta,
A bl. 3 (tlen).

Radioku-
18.Ni*.

13.33 Konc.

(Dokończenie

; chyba niewie
rne znających

’afów przy
Do „Jani-
się zakład

Znalazłoby się
lu krakowian

malej pracowni kra i

pl. Dominikańskim,
ny”, bo tak nazywa
od imienia jego właścicielki JA
NINY MIKUŁY, zagląda się bo
wiem nie tylko po to, by kupić
krawat czy muszkę ale także

wtedy, gdy pragnie się poznać
obowiązujące aktualnie kierun
ki mody, w tym tak istotnym

[szczególe męskiego ubioru.
I Firma liczy sobie już 32 lata

siłą motoryezną jej dzia-

" UP777PPPUP=532348530253232353482348232323235323484848482323532353534848235353232353

W numerze 149 „Echa” uka-

2;ała się publikacja pt. „Trzy
sprawy — jeden adresat”, w

której poruszyliśmy problemy
komunikacyjne krakowskiego
węzła kolejowego. Po pierwsze
— postulowaliśmy, by ekspres
„Krakus”, pociąg pośpieszny
„Wisła” i kilka innych daleko
bieżnych zaczynały swój bieg i

kończyły na Dworcu w Płaszo
wie. Ułatwiłoby to kolosalnie

dojazd pasażerom, zamieszku
jącym w południowo-wschod
niej części miasta. Po drugie —

krytykowaliśmy brud panujący
przy torach krakowskich dwor
ców. Po trzecie — informowa
liśmy o wysłaniu w drogę pu
stego pociągu do Wieliczki z in
nego niż powinien peronu, gdy
tymczasem pasażerowie czekali
bezskutecznie na odjazd tego
pociągu

sprawy
W odpowiedzi na ten mate

riał dyrektor Południowej Dy
rekcji Okręgowej Kolei Pań
stwowych, prof. dr inż. Edward
Perykasza 'w obszernym wyja
śnieniu pisze m. iń.:

,.W
rozbudową Krakowa

trzeba rozwiązania
komunikacji przez

zainteresoiuanych
ków. Do tego celu
miasta powołał zespół roboczy.
W planach pracy tego zespołu
zakłada się wydłużenie relacji
niektórych pociągów kursują
cych w obrębie aoęzla krakow
skiego oraz zwiększenie ilości

przystanków osobowych.
Do chwili obecnej oddano do

użytku .przystanek osobowy
Krakózo-Łobzów. Na najbliższy
okres zakłada się otwarcie dal
szych przystanków: Zabłocie,

związku z przestrzenną
zaszła po-

problemów
wszystkich
przewoźni-

prezydent

jeden adresat"
Podgórze i Prądnik Czerwony.
Postulowana jest też budowa

przystanku PKP w rejonie Krze-
sławie. PDOKP rozważy możli
wość wydłużenia relacji niektó
rych pociągów dalekobieżnych
do stacji Kraków-Płaszów.

Naprawa taboru pasażerskie
go, jego czyszczenie i obrządza
nie odbywa się w warunkach

nieodpowiednich. Powoduje to

sygnalizowane przez Redakcję
zanieczyszczenie torów. Dla

wy eliminowania tego stanu wy
dano rygorystyczne zarządzenie
przestrzegania zasad czyszczenia
wagonów przez gromadzenie nie
czystości z wagonów do kubłów
i wzmocnienie nadzoru w tym
zakresie.

W sprawie wyprawienia po
ciągu do Wieliczki bez zapowie
dzi megafonowej, przeprowa

dzono szczegółowe dochodzenie
służbowe, a w stosunku do win
nych zaniedbań wyciągnięto
konsekwencje służbowe. Podję
to też kroki, aby sytuacja taka

jak przedstawiona w artykule
nie miała więcej miejsca. Infor
mując o poujyższym Dyrekcja
przeprasza podróżnych za wy
stępujące przypadki nieprawi
dłowości w obsłudze ruchu pa
sażerskiego”.

OD RED.: Dziękujemy, za rze
czową odpowiedź. Sądzimy, iż

sprawa rozpoczynania i kończe
nia biegu kilku ważniejszych
pociągów dalekobieżnych na

Dworcu w Płaszowie zostanie

szybko - sfinalizowana. Czekamy
na podjęcie takiej decyzji, któ
ra przecież ułatwi wielu tysią
com pasażerów korzystanie z

komunikacji PKP.

i choć
łania jest nadal pani Janina, to

coraz częściej pomagają jej w

pracy córka i syn. Rozmawia
my właśnie z synom Tadeuszem

Mikułą — jaki powinien być
krawat, by zasłużyć na miano

dobrego?
— Musi spełniać kilka wa

runków. Przede wszystkim mu
si być uszyty z odpowiedniego
materiału, .najlepiej z natural
nego jedwabiu, a jeśli krawat
ma mieć charakter sportowy to

z wełny. Istotne są też dodatki,
a więc wkład krawatu, a także

jego krój (ale to już tajemnica
zakładu). Jedną z najważniej
szych spraw jest sposób wyko
nania. My uważamy, że żadna
mechanizacja nie zastąpi wyko
nania ręcznego.

Poza tym dobry krawat musi

być przede wszystkim
np. obecne krawaty
węższe, zmniejszają się
statnio muszki. Muszą
zarówno krawat jak i

odpowiednio dobrane do całości,
a więc wyglądu tego, który je
nosi, a także ubioru. Przy oka
zji chciałbym zwrócić uwagę, że
wbrew pozorom moda nigdy się
nie powtarza i nie wystarczy
wyciągnąć z szafy starego snrzed
lat krawata by być modnym,

przede

I

modny,
są coraz

także o-

też być
muszka.

Mikułę
z jaką

(j«)

Zmienia się bowiem

wszystkim jego krój.
Obserwuję Tadeusza

jak obsługuje klientów,
uwagą doradza odpowiedni kra
wat, równocześnie udzielając
fachowych porad o modnvm

wiązaniu, kolorze, materiale

itp. I myślę że zna swój za
wód znakomicie i co najważ
niejsze na pewno po lubi, (bog)

Fot. JADWIGA RUBlS

Radio
PROGRAM 1

Wiadomości: 15. 19, 20,
0.01,1,2,3,4.5.

16.00 Tu Jedynka. 17.30
rier. 18,00 Tu Jedyrfka.
tylko dla kierowców,
życzeń. 19.15 Warsz. Ork. PR i TV. -

19.40 Rytmy lud. Ameryki Dd.
20.05 Soliści i zesp. w rep. popu
larnym. 20.30 Mci. 21 .05 Krom

sport. 21 .15 Kom. Toto. 21.13 Muz.

K. Szymanowskiego. 22.20 Tu

dio Kierowców. 22.23 Mag. kult.
PROGRAM H

Wiadomości: 2.1 .30, 23.30 .

16.40 Księgą Henrykowska
fragm. pow. Z Zielonki. 17.00 Cie
kawostki Pols. Nagr. 17.20 Wszech
nica Marynistyki FoJs. 17.40 Do
brze z minusem — rep. lit. 18.0Ó
Recital organ. 18.30 Pcha dnia.
18.40 Ludzie, wśród których ży-
jemy. 19.05 Poezja i muz. 19."0
Konc. Ork. PR i TV w Krakowie.
20.25 Areopag — dyskusja. 20.45
D.c . koncertu. 21.45 Muz. D. Bw-

tehudego. 22.00 Teatr PR — Świat,
się śmieje: Dziwne zdarzenie

słuch, wg opow M. Twaina. 23.00
Granice jazzu. 23.35 Co słychać
w świecie. 23.40 Muz. na dobranoc.
24.00 Koniec programu i hymn.

PROGRAM HI

Wiadomości: 17, 19.30, 22

17.05 Muz. poczta UKF. 17.40 Stu
dio nagr. 18.10 Polit. dla wszyst
kich. 18.25 Czas relaksu. 19 Codz.

pow. w wyd. dźwięk. — A. Rad-
cliffe — Konfesjonał Czarnych Po
kutników — ode. 1 . 19.35 Opera tyg.
19.50 Przygody księdza Browna - -

pow. G . Chestertona. 20 Interra-
dio. 20.40 Czy kawiarnie są po
trzebne. 21 Saksofonowe sola
Klemmera. 21.20 Thesaurus muz.

pols. 22.08 Gwiazda siedmiu wieczo
rów. 22 .15 Trzy kwadr, jazzu. 23

Warmia i Mazury w oczach poe
tów. 23.05 Między dniem a snem.

PROGRAM IV

Wiadomości: 16.40, 22.55 .

16.45 Polacy z dalekich stron

(Kr). 17.00 Gwiazdy i gwiazdki e-

strady (STEREO — KR). 17.25 Kul
tura poza sprawozdaniem (Kr).
17.40 W rytmie sport. (Kr). 17.55

Muz. rozr. (STEREO — KR). 18.24

Pogoda (Kr). 18.25 Twórcy pięk
nego słowa. 19.00 SOS dla biosfe
ry. 19.15 Lekc. jęz. ang 19.30
Niech narody śpiewają. 20.05 C .

Paita — dyryguje utw. R. Wagne
ra. 20.55 G . Faure — Kwartet c-

moll. 21 .30 P. Kusiewlcz w rep.

wokalnym od XIII do XVIII w.

22.15 Na Giblartarskiej Skale. 22 .35
Człowiek i paragraf.

j.
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HELSINKI. W hokejowych
mistrzostwach świata
rów zwyciężył ZSRR

Finlandią j Szwecją.
WARSZAWA. Po

skok

(NRD)
102, a

dwóch j
dniach turnieju koszykarzy o (
„Puchar wyzwolenia .. War- <

szawy” w grupie A prowa- r

dziMoskwa,awgr.B.So-/
fia. z

TARNÓW. Podczas I dnia z

turnieju szeżypiornistek o}
„Puchar wyzwolenia Tamo- t

wa” padły wyniki: Unia l

Telegraficznie
Tarnów — Start Elbląg 19:9,
ZVL Presov — SC Magde
burg 15:13, AZS Wrocław —

Spartakus Miskolc 27:14, SC

Magdeburg — Skra W-wa

13:12, Unia Tarnów — Spar
takus 23:11.

INNSBRUCK, Podczas o-

ficjąlnego . treningu przed
trzecim konkursem turnieju
4 skoczni najdłuższy
osiągnął Meissinger
103 m, Fijas skoczył
Bobak 101 m.

ZAKOPANE. Podczas za
wodów w łyżwiarstwie szyb
kim w' biegu kobiet na dyst:
500 m i 1500. m zwyciężyła
G, Nocoń (SZS-AZS Zakopa
ne).

Ken Washington gwiazdą nr I

w 8

A

■

,7

W HALI Korony rozpoczął się szósty międzynarodowy turniej
koszykarzy o „Puchar wyzwolenia Krakowa”. Na starcie jednak
mamy tylko krajowe zespoły, a termin „międzynarodowy” moż
na chyba przyjąć tylko dlatego, że w Zagłębiu gra Amerykanin
— IV, Gleason, a w Starcie jego rodak — K. Washington, Obaj
należą do najlepszych graczy turnieju a maleńki Ken Washing
ton był wczoraj pierwszoplanową postacią rozgrywek, wywołując
swymi błyskotliwymi, znakomitymi technicznie akcjami szczery

podziw' i aplauz widowni.

KORONA — WISŁA 65:85 I

(28:51). Sędziowali pp. Paszucha

i Trojanowski. Najwięcej punk
tów: dla Korony — Biliński 27,
Paluch 14, dla Wisły — Fikiel

25, Międzik 21, Langosz 16. Mi
mo iż wiślacy grali bez Kudła
cza, mimo iż są w niewysokiej
formie, ich przewaga nad dr.u-

goligową Koroną, była ogrom
na.

RESOYIA — START

(38:25). Sędziowali pp. Borek
62:61

i

Turniej w Trevisio

polskich koszykarek
W OSTATNICH dniach minio

nego roku reprezentacją polskich
koszykarek uczestniczyła w mię

dzynarodowym turnieju we wło
skiej miejscowości Trerisio wraz

z reprezentacyjnymi teamami

gospodarzy, W'ęgier i Związku
Radzieckiego. Z ekipą przebywał
znany sędzia międzynarodowy
koszykówki, krakowianin inż.

STEFAN WILKOSZ, który po

powrocie z Włoch podzielił się z

nami swymi turniejowymi wra
żeniami.

tej skuteczności, precyzji. W pol
skim zespole najlepiej orały kra
kowianka Kaluto oraz Komorow
ska i Wołujewicz. Piękny pu
char dla najlepszej młodej za
wodniczki zespołów zagranicz
nych przywiozła, do Krakowa —

Grażyna Jaworska”.

Sieklucki. Najwięcej punktów:
dla Resovii — Myrda 12, Wysoc
ki i Tomaszewski po 10, dla
Startu — Mulak 14, Washington
12. Wojciechowski !), Mecz stal

na przeciętnym poziomie, oby
dwie drużyny były niedysponó-
•wane rzutowo, stąd niski wy
nik spotkania. Pierwsza połowa
upłynęła pod znakiem sporej
przewagi rzeszowian, po zmia
nie stron Start odrobił straty, w

31 min. doprowadził do wyrów
nania (48:48) i od tej pory trwa
ła zacięta, wyrównana walka o

zwycissWi'ó. Nieco więcej .szczęś
cia w rzutach
nie i wygrali
punktu.

GÓRNIK -

(42:44). Sędziowali pp. Maślej i

Zródlewski. Najwięcej punk
tów: dla Górnika — 'Młynarski
i Reschke po 24. Kozłowski 23,
dla Zagłębia — Gleason 22, Kli
mek 13, Wenglorz 11. Tc był na i -

ciekawszy, najlepszy mecz dnia,
spotkanie, w którym oba zespo
ły walczyły ze wszystkich sił,
grając szybko, agresywnie, wal
cząc zdecydowanie o piłkę Po-

cżątkowo prowadziło Zagłębie,

jednak po kilkunastu minutach
Górnik rozegrał się i zaczął od
rabiać straty. Wyrównanie ną

stąpiło w 25 min. i powoli ze
spół wałbrzyski uzyskiwał wy
raźną przewagę, głównie dzięki
nieco słabszej grze obronnej so-

snowiczan. W zwycięskim zespo
le najlepsi: Kozłowski, Reschke

i Ignaczak, słabiutko natomiast

grał as atutowy drużyny —

Młynarski, w Zagłębiu najwyż
sze noty należą się: Gleasonowi,
Frolówowi i Fragsztajnowi, na
tomiast dużo poniżej oczekiw ń

grał Wenglorz.
Dziś dalszy ciąg turnieju. Po

czątek gier o godz. 17.30 meczem

Wisły ze Startem Potem grać
będą: Zagłębie — Resovia i Gór
nik — Korona. (lang.)

•r*

T eatry
Miniatura (pl. św. Ducha 2) 19.30

Policjanci. Modrzejewskiej 19-1.1

Sen o Bezgrzesznej (abonam. nie
ważne).
miodu.

Ludowy 19.15

Muzyczny
Groteska 17

czarów,
lika” 22

Kameralny 19 15 Smak

Bagatela 19.30 Polityka
Betlejem

19.15 Polska

Alicja w'
Kawiarnia „.Tama Micha-

Kabaret „Diabli nadali...’

polskie
krew,

krainie

Kina
15.30, 19.45 Przeminęło z

(USA 1. 12). Uciecha 15.45

mieli rżeszowia-

różnicą jednego

ZAGŁĘBIE 91:84

I: fi.OO TTR. RTSŚ —

6.30 TTR, RTSS —

Progr. dla najmłort-
12 Dla szkół: Wych.

Kolejny sukces

Fibaka i Okkera
DRUGIE zwycięstwo odniosła

w tenisowych mistrzostwach
świata deblistów polsko-holen
derska para Wojciech FIBAK —

Tom OKKER pokonując wczo
raj w Londynie duet Buster

Mottram — Ilie Nastase 7:6, 3:6,
7:6, 7:6, W innym meczu tej
grupy pokonani wcześniej przez
Fibaka i Okkera B. Hewitt —

F. McMillan zwyciężyli P. Fle
minga — T. Smida 6:4. 2:6, 6:4,
6:4.

inmiiimiiiimimiiiiminmiiiimmiiiimiiHmniinniiiHiHiiiiiiiimmniiiiiiiiiiiimiimiiiiii

Noworoczny rekonesans (i)

„Kasza drużyna — mówi S.
Wilkosz — zajęła trzecie miej
sce przegrywając bardzo wyso
ko z ZSRR 48:94, ulegając po za
ciętej walce zespołowi gospoda
rzy 77:82 i wygrywając z Wę
grami 87:68. Uważam że start w

turnieju był pożyteczny dla na
szej kadry, która przecież przy
gotowuje się do eliminacji przed
olimpijskich i winna wykorzy
stywać każda, nadarzającą się o-

kaZję gry z mocnymi rywalami.
Folki występowały w Treuisio

w niepełnym składzie, brakło
m. in. wiślaczki — Iwaniec, po-
znanianki — Linki i gdańszczan-
ki — Gorzelanej. Zespół zapre
zentował niezłą formę, poza me
czem ze Związkiem Radzieckim
(który przewyższał o kilka klas

pozostała, trójkę, m. in. z Wę
gierkami koszykarki radzieckie
wygrały różnicą 50 pkt.), pozo
stałe dwa pojedynki były wy
równane. i twierdzę, że gdyby
mecz z Wiochami był rozegrany
w innym kraju, przyniósłby wy
gra,ną naszej ekipie. Ale fanta
styczny doping włoskich kibi
ców uskrzydlił reprezentację te
go kraju, nasze dziewczęta tro
chę zaś zdeprymował, stąd w

kilku momentach brakło należy-

W PIERWSZYCH dniach nowego roku od
wiedzamy czołowe krakowskie kluby, ze
brać informacje o tym, co aktualnie porabiają
przedstawiciele ich najważniejszych sekcji.
Dziś kilka słów o CRACOVII.

Piłkarze po tradycyjnym treningu noworocznym
przez cały styczeń przebywać będą w Krakowie.
20 bm. o godz. 12 przy ul. Kałuży odbędzie się
Mecz Wyzwolenia: Cracoria — Wisła. 27 bm. „pa
siaki” w towarzyskim meczu podejmować będą
Ii-ligowy zespół z Cottbus (NRD). Na począt
ku lutego pierwsza drużyna uda się na 2-tygod-
niowy obóz do Zembrzyc, a tuż po .jego zakończe
niu na kolejne 2-tygcdniowe zgrupowanie tym
razem do znanego ośrodka przygotowań — w

Kamieniu koło Rybnika. Sezon inaugurują „pa
siaki” 16 marca meczem na -własnym boisku ze

Stalą Stalowa Wola. Piłkarscy juniorzy Cracoyii
w styczniu trenować będą na obozie w Kętach.
Zarząd przywiązuje dużą wagę do przygotowań
juniorów jako, iż ci w rozgrywkach ligi mię
dzywojewódzkiej zajmują wysokie, drugie miej
sce w tabeli ustępując zaledwie o 2 pkt. junio
rom Hutnika.

Ii-ligowa sekcja hokeja na lodzie już w naj
bliższą sobotę (o godz. 13.00) i niedzielę (o godz.
13.30) podejmować będzie w roli gospodarza na

tafli w Nowym Targu zespół lidera tabeli —

Budowlanych Bydgoszcz. W razie zwycięstw „pa-

siaki” maja, szansę na objęcie przodownictwa w

tabeli. Swoją drogą, dziwna to rzecz, iż trenu
jący w szalenie niewygodo yeti warunkach ho
keiści (ciągłe dojazdy do NoWtego Targu) radzą so
bie tak doskonale w'rozgrywkach, Na postawę
drużyny niewątpliwy wpływ mają chyba wspól
ne sparringi z Podhalem.

Szczypiornistki Cracovii przygotowują się ak
tualnie do startu w finale Pucharu Polski (w
końcu stycznia we Wrocławiu). Tak'"

niu, w Krakowie odbędzie się „Turniej Wyzwo
lenia”, w lutym zaś początek II rundy rozgry
wek ekstraklasy. Ii-ligowi szczypibrniści ucze
stniczą aktualnie w turnieju w Płocku, potem
wezmą udział w podobnej imprezie w Jędrzejo
wie.

Z poczynań pozostałych sekcji Cracovii wspom-
nijmy o styczniowym „Turnieju Wyzwolenia”
szermierzy, w którym obo-k zespołów krajowych
zapowiedziały swój udział drużyny
ZSRR oraz o najbliższych meczach
i tehisisfek stołowych (5 i 6 bm.) . Nie mający już
prawie żadnych szans na utrzymanie się w II

lidze tenisiści grają w niedzielę o godz. 10.00 z

Kryształem Stronie Śląskie, zaś grające.w lidze

międzywojewódzkiej kobiety w sobotę o godz.
18.00 zmierzą się z AZS-em Rzeszów, a w nie
dzielę o godz. 13.00 z Izolatorem Boguchwała.

(Wi-Gr)

zCSRSi
tenisistów

W
Ale coś tu jest bardzo nie w porządku. Tym ra-

zem nie chciał się nawet ze mną zobaczyć. Zdaje sobie

sprawę, że to wszystko brzmi jak sprawa kwalifikująca
się dla psychiatry. Pani Wadę jest jednak innego zda
nia. Uważa, że mąż jest całkowicie zdrowy psychicznie,
lecz coś go potwornie dręczy. Może w grę wchodzi szan
taż, na przykład Są małżeństwem od pięciu lat. Mogło
coś wypłynąć z jego przeszłości. Może — to na niczym nie

oparty domysł — napadli go kiedyś i zdobyli przypad
kowo jakieś . kompromitujące . dokumenty. Po prostu
nie mamy pojęcia i chcemy się dowiedzieć. Jesteśmy
gotowi dobrze zapłacić, by usunąć źródło tych kłopo
tów. Jeśli się okażc, że jest to sprawa lekarska, to

trudno. Jeśli jednak nie — to jakaś przyczyna musi

być. Musimy się też zająć panią Wadę. Następnym
razem może ją zabić. Wszystko jest możliwe

Przed nami pojawiły się nowe kieliszki. Nie

szyłem mego; Spencer jednym łykiem wypił połowę
swojego. Zapaliłem papierosa i spojrzałem na niego.

— Panu jest potrzebny cudotwórca, a nie detek
tyw — powiedziałem. — Cóż mogę w tej sytuacji
zrobić? Gdybym się znalazł w odpowiednim momen
cie na miejscu i gdyby
dla mnie, mógłbym go
ka. Ale musiałby być
jedna na tysiąc. Pan

— On jest mniej więcej pańskiego wzrostu

parł Spencer — ale daleko mu do pańskiej kondycji.
A poza tym mógłby pan być na miejscu cały czas.

— To raczej wykluczone. Pijacy są zresztą bardzo

przebiegli Z pewnością urządziłby awanturę wtedy,
kiedy by mnie nie było. Ja nie marzę o pracy jako
pielęgniarz.

Pielęgniarz byłby nieprzydatny. Roger Wadę nie

jest facetem, który by się na -to zgodził. To bardzo

utalentowany człowiek, któr.egofeoś wytrąciło z rów
nowagi. Zarobił zbyt dużo pieniędzy pisaniem śmieci

Wadę nie okazał się za

znokautować i położyć
akurat pod ręka,. To

przecież, to rozumie.

Kijów
wiatrem , -.. ... ... . .

18. 20.15 Milczący wspólnik (kanad.
1. 13). Warszawa 15.45, 18, 29.15

Konwój (USA 1. 15).
15.45, 18. 20.15 Imperium
ności (jap. 1 . 18) Sztuka
20.15 Alibi doskonale
Wanda 15.45, 18, 20.15 Hotel klasy
lux (poi. 1. 15) Mł. Gwardia 15.

17. 19.15 Mroczny przedmiot po
żądania (fr. 1 18) Wrzos (Zamoj
skiego 50) 15.45, 18, 20 Dubler

(fr. 1 . 12). Świt (os. Teatralne 10)
15.45. 18. 20.15 Mlodv Frankenstein

(USA 1. 15). Mała sala
17 Nieme kino (USA
15), 19 Handlar? czterech

roku (RFN 1. 15).
wid (os. Na Skarpie 7) 15.45.
20.15 Lęk
Mała sala

cy (USA
Gl. 27) 14
1. 15), 18 Knziorożec-1 (USA 1. 15).
20.15 .Toe Valachi (fr.-wł 1 18)
Mikro (Dzierżyńskiego 5) 15 30. 18.

20.30 King Kong (USA 1

Żołnierza — nieczynne,
wiec (ul. Grzegórzecka
20.15 Amator (poi. 1.
DKF: Wolne chwile (poi.). Wisła

(Gazowa 21) 15.30 . 17.45 Rocky
(USA 1. 15). 20 Nie ma dymu bez

ognia (fr. 1 . 18) Maskotka (Dzier
żyńskiego 55) 15.30 . 17.30 Roman
tyczna Angielka (ang, 1 18). 19.30
Romans jakich wiele (wl. 1 . 10)
Pasaż (Pasaż Bielaka) 14. 15 Przy
gody Bolka 1 Lolka. 16 Przełomy
Missouri (USA I. 15). 18. 20 Szał

(ang. 1. 18). Ugorek (os. Ueorek)
14.30 King Kong (USA 1. 12). 17.

1. 15).
15,
15).

20.15
Wolność

namięt-
15.45, 18.

(ang)

15,
1.

pór
Świato-

18

wysokości (USA 1 15)
15, 17 15. 19.39 Straceń-

1. 18) Kultura (Rynek
Profesor Wilczur (poi

12) Dom
Zwiazko-

71) 15.45.

15). 18

19.15 Czarnv korsarz (wł.
Sfinks (Majakowskiego 2)
Port lotniczy — 77 (USA 1.

Telewizja
PIĄTEK — I: 15.25 Program

dnia. 15.30 NURT — Pedagogika.
16 Obiektyw. 16.20 Dziennik. 16.30
Dla dzieci: Piątek z Pankracym.
•16.55 Mag. motoryzacyjny 17.25
Dzień dobry w kręgu rodziny. 18

,.Saga rodu Rius” — ode. filmu
fab. TV hi^zp. 19 Dobranoc. 19.10
Siódemka. 19 3Q Dziennik TV. 20.30

Magazyn Studia Gama. 20.35
Klaudiusz — widowisko rozr. 21 .25

Fonogamą — mag. akt., muz. rozr.

22.15 Recital zesp. wł. ..Daniel Sen-
tacruz”. .22.50 Dziennik. 23.20 D.c .

Mag. Studia Gama.

PIĄTEK — TI: 14.45 Skarbiec

(oowt.). 15.10 Rep. wojsk (powt.).
15.35 Pegaz (powt.). 16.20 Pr. dnia.

16.25
16.55 Lidar — młodz. mag. tectin.

17.2,5
Sport
Klub
bard
Kronika (Kr.) . 19.30 Dziennik TV.
20.30 Teatr wspomnień 1969 ~

,.Boya igraszki kabaretowe”. 21.35
24 godziny.

WIECZÓR FILMOWY

21.45 Kino miniatur — 60 lat ki
na radź. 22 .30 „Matka” — film
zrealiz. w 1926 r przez W. Pu-
dowkina.

Jęz. franc

17

kurs podst.

Pegaz młodych. 18.00 St.
— Informator turyst. 18.25

Jazzowy St. Gama — F. Hiib-

na Jazz Jamboree 79. 19.10

nie

jak
ale

SOBOTA —

Matematyka.
Fizyka 11.05

szych., kl. ,3.
piast, kl. 7—8. 12.45 TTR, RTSS —

Matematyka. 13.25 TTR. RTSS —

Chemia. 14 .45 Progr. dnia. 14.50

Radzimy rolnikom. 15 Obiektyw
— progr. woj. m. krak , krośn.,
nowosądeck , przemysk., rzesz.,
tam. 15.20 Dziennik. 15.30 TV mło
dych kosmonautów Orbita. 16

„Czarny kol” — film fab. TV

węg. 16.50 SI Sport. 17 40 Korzy
stna współpraca. 18 Wielobój
gwiazd — cz. 2 t;» Dobranoc. 19,10
Siódemka. 19.30 Dziennik telewi
zyjny. 20.30 „Lady Caroline

Lamb” — a.ng. -wl, film fab. 22.35
Dzienniki 22..50 Hana i przyjaciele
— program rozrywkowy.

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

sob. 10—15), Skarbiec i Zbrojow
nia (piął. sob. 10—15.30), Zamek

i Muzeum w Pieskowej SkaJe

(piąt, sob. 10—16), Muzeum Leni
na, Topoiowa 5: Lenin w Polsce

(piąt. 9—18, sob 10—17, wst. wol.),
w Poroninie: Lenin na PodhaJu

(piąt. sob. 8—16, wst. wol.), w

Białym Dunajcu (piąt. sob. 9—16,
wst. wol.), Muzeum Historyczne,
św. Jana 12. Militaria, Zegary
(piąt. 10—18, sob. 10—16), Krzysz-
tofory, Rynek Gł. 35: Tradycje
krak. (piąt. sob.. 10—14), Muzeum

Historyczne — Oddziały: Sukien
nice: Galeria polsk. malarstwa i

rzeźby 1764—1900, Narodziny Mu
zeum (piąt. sob 10—16), Dom Ma
tejki, Floriańska 41; Portrety •

dzieci J. Matejki (piąt. 12—18, sob.

10—16), Szołayskich, pl. Szczepań
ski 9; Pols. malarstwo i rzeźba do
1764 r (piąt. sob. 10—16). Czarto
ryskich, Pijarska 8: Arcydzieła ze

zb. Czartoryskich (piąt. sob. 10—

10), Nowy Gmach, aj. 3 Maja 1:
Polaków portret własny (piąt.
sob. 10—16), Archeologiczne, Po
selska 3: Pradzieje N. Huty, Mu
mie egipskie w świetle promieni
,,X”, Starożytn. i średn. Małopol
ski, Lud. w mai ikon-owym, Sztu
ka neolitu środk Europy (piąt.
10—14, sob. 14—18), Etnograficzne,
pl. Wolnica 1: Polska kult, lud.,
Tkanina dekoracyjna Środkowego
Wschodu (piąt. sob. 10—15), Arka
dy, pl. Szczepański 3a: Mai. E.

Kieferlinga (piąt. 13—20. sob. 11 —

18) . Pryzmat, Łobzowska 3: Wyśt.
grafik R. Alpegiani (piąt. sob.

10—18), ZPAF, ul. św Anny 3:

Wyst. fotografii 1906—1976 (piąt.
sob. 10—18), Pałac Sztuki, pj.
Szczepański 4: Wyst. retrospekt.
mai. i grafiki Z Króla (piąt. sob.
10— 17), al. Róż 3; Wyst. poplene
rowa — Piwniczna 78 (piąt. sob.
11— 18). KMPiK, Mały Rynek 4:

Wyst. grafiki St. Wejmana (piąt.
sob. 11 —19), Rydlówka, Tetmajera
28 (piąt. sob. 11 —14), Międzynarod.
Salon Fotografii, ul. Boli. Stalin
gradu 13: Venus 79 - Akt i por
tret cz. II (piąt. sob. 9—21), Ko
palnia Soli (piąt. sob. 8—11), Mu
zeum Zup Krak., Wieliczka (piąt.
sob. 8—11). FotosaJon, KDK. Ry
nek Gł. 27: Akademickie Kon
frontacje Twórcze — Gorlice 79

(piąt. sob. 1.4-20), Galeria EMCE-
KA. Rynek Gł. 25: Wyst. fotograf.
Zb. Jabłońskiego (piąt. sob. 11 —

19) , Gal. Fotografia-Video, Sol
skiego 24: Zb. Dłubak — Desym-
bolizacje (piąt. sob. 10—18).

Dyżury
Pogot. MO, tel

Pogot, Ratunk.

padki tel. 99,
przewozy 238-33,
log. w przypadkach nagłych (20—7),
ambulatorium okulistyczne (całą
dobę). Rynek Podgórski 2: 625-50,
657-57, Nowa Huta 422-22, Lotnisko
Balice 190-29, Niepołomice: 123.

Dyżury szpitali. Chir: Kopernika
21, Chir, dzicc. Prokocim, Urolog.
Grzegórzecka 18, Laryng. Koper
nika 23 a, Okulist. Wilkowice, Neu
rologia oraz inne oddziały szpita
li wg rejonizacji.

Dyżurne poradnie: interńist,
pediatr., gabinet zabiegowy (18—
21). zgłoszenia wizyt domowych
(18—20), wizyty domowe (8—13), dla
Śródmieścia: al. Pokoju 4,. tel,
181-90 . 133-96, dla Nowej Huty; r>s.

Jagiellońskie bl. 1, tel. 856-16, dla

Krowodizy: ul..Galla 24, tel. 271.- 35
dla Podgórza: ul. Kutrzeby 4, tel.

618-55, 650-99, Inf, Służby Zdrowia:
tel. 205-11 (całą dobę). Punkt Inf.

Aptecznej, tel 107-65 (8—15), Inf.

Toksyk. Kopernika 26, tel. 199-99,
Inf. akcji „W”, tel. 606-80 (8—17),
Lek. Spółdz. Pracy — Wizyty do
mowe lekarzy chorób dzieci oraz

lekarzy kardiologów (16—23.30),
tel. 295-78, 225-66, Ośrodek Inf. dla

Inwalidów, ul. 1 Maja 5, tel. 228-11

(pon. śr. piąt. 16—18), Krak. Tow.

Świadomego
Młódź. Poradnia

Stalingradu 13, tel. 278-08 (9—13),
inf. o poradnictwie prawno-społ. -

wych.-zaw. i in. tel. 254-74, 231-64

(8—16), Tel. Zaufania 371-37 (.16—
22) , dla dzieci i młodzieży 611-42

(14—18)., Milicyjny Tel. Zaufania
216-41 (całą dobę), Inf. kolej, zagr.
241-82, 222-48, kraj. 223-33 , Inf. Tu-

ryst. „Wawel-Tourist” ul.-Pawia 8,
tel. 260-91, 204-71 (8—18), 646-60

(6.30—22), I

Gł. 27, pok.
(11—18), Inf.

ska 20, lei.

Nowa Huta,
(8—18), Pomoc Drogowa PZM, ul.

Kawiory 3, tel. 755-75 i 748-32

(7—22).
(Dokończenie na sir. J)

97, Straż Poź. 93,
Łazarza 14: wy-

zaehorowąnia i

porady stomato-

W tym momencie usłyszałem kobiecy głos: — Nie,
panie Marlowe, na pewno by tak nie postąpił. Wprost
przeciwnie, myślę, że mógłby pana polubić.

Spojrzałem w parę fiołkowych . oczu. Stała przy
końcu stołu. Uniosłem się i stałem oparty o ścianę
w pozycji w jakiej człowiek się znajduje, kiedy
może się wydostać zza stolika.

— Niech pan nie wstaje — powiedziała głosem
płynny miód. — Winna jestem panu przeprosiny,
c-hciałam się panu wpierw przypatrzeć, a dopiero póź
niej przedstawić. Nazywam się Eileen Wadę.

Spencer powiedział z przekąsem: — Jego to nie
■interesuje. Uśmiechnęła się łagodnie. — Chyba się
mylisz.

Wziąłem -się do kupy. Stałem w śmiesznej pozycji,
z otwartymi ustami, oddychając jak studentka przy

promocji. To chyba rzeczywiście cudowna dziewczy
na. Z bliska po prostu zapierała oddech.

— Nie powiedziałem, proszę pani, że mnie to nie in
teresuje. Powiedziałem, a raczej chciałem powie
dzieć, że -wątpię bym się mógł na coś przydać. Mo
je wtrącanie się mogłoby się okazać wielkim błę
dem i przynieść duże szkody.

Wyglądała teraz bardzo poważnie. Z jej twarzy
zniknął uśmiech

— Pan zbyt szybko podejmuje decyzję. Nie trzeba o-

ceniać ludzi według tego, jak się zachowują. Jeśli ich

już sądzić w ogóle, to na podstawie tego jacy są.

Potaknąłem lekko głową. Zgadzało się to z tym co

myślałem o Tęrrym Lennoxie, W świetle faktów nie

przedstawiał się zbyt zachęcająco, poza tym jednym
Wspaniałym wyczynem w okopie — o ile to wszystko,
co powiedział Meneńdez było prawdą — ale fakty
nie zawierały pełnej prawdy o nim. Był człowiekiem,
którego trudno było nie lubić. O ilu ludziach spotyka-

dla półinteligentów. Ale dla pisarza jedynym ratun
kiem jest pisanie. Jeśli w nim naprawdę coś jest, to

będzie pisał.
— O’kay, mam obraz tej znakomitości — powie

działem ze znudzeniem. — Jest fantastyczny. A jed
nocześnie okropnie niebezpieczny. Ukrywa jakąś ta-

ru- jemnicę i próbuje swoje zmartwienia utopić w alko
holu. To nie jest sprawa dla mnie, panie Spencer.

— Tak pan sądzi? — spojrzał, na zegarek, a jego
zmartwiona twarz zrobiła się jakby .mniejsza i posta
rzała. — Mam nadzieję, że nie-ma pan mi
zwróciłem się z tym do pana?

Sięgnął po swoją wypchaną teczkę, a ja
wzrok na złotowłosą dziewczynę. Zbierała
nie do wyjścia. Siwy kelner stał nad nią
kięm. Wręczyła mu pieniądze i czarująco się uśmiech
nęła. Sprawiał wrażenie, jakby obcował z Panem Bo
giem. Poprawiła szminką wargi i nałożyła rękawicz
ki, a kelner odsunął jej stolik na pół sali, żeby mo
gła swobodnie wyjść..

Spojrzałem na Spencera. Wpatrywał się zmarszczo
ny w pusty kieliszek stojący na brzegu stołu. Teczkę
trzymał na kolanach.

— Wie pan co? Jeśli pan rzeczywiście tak tfego
pragnie, to spróbuję się przyjrzeć temu człowiekowi
i zorientować się o co chodzi. .Porozmawiam też z :i°go nych w życiu można to powiedzieć?
żoną. Ale myślę, ż« mnie po . prostu wyrzuci z domu. (Ciąg. dalszy nastąpi)

za złe, że

Macierzyiist.wa,
Lek. ul. Boh.

mocny
do łoż-

szansa

zwróciłem

się wjaś-
z rachtin-

od-

(’?)

204-71
nf. Kult. KDK, Rynek

144, III p., lei. 244-02
o Uśługach, Floriati-

271-30 , 223-90 (7—18),
os. Zgody 7, tel. 447-31


