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Kraków, sobota 5, niedziela 6 stycznia 1930 r,

35. rocznica nawiązania
stosunków

/ Z okazji 35. rocznicy na-
'

Wiązania stosunków dyplo-
( Mitycznych między Polską

Ludową i Związkiem Ra-
/ czieckim, minister spraw
J zagranicznych PRL, Emil

j Wojtaszek i członek Biura
l Politycznego KC KPZR,
? minister spraw zagranicz-
‘i nych ZSRR, Andriej Gro-
i myko wymienili depesze.

Gratulacje od Edwarda Gierka

80. rocznica urodzin
feWowo Kraawirtteoo

4 bm. obchodził 80. rocznicę
urodzin WŁADYSŁAW KRAS-

NO55TECKI, jeden z najwybit
niejszych ludzi polskiego teatru.

Z tej okazji otrzymał list od I

sekretarza KC PZPR. Edwarda
Gierka z. serdecznymi gratula
cjami i życzeniami dalszej owoc
nej pracy twórczej.

Władysław Krasnowiecki —

aktor, reżyser, pedagog, działacz

społeczny — ma w swym dorob
ku setki ról teatralnych, tele
wizyjnych, radiowych i filmo
wych. Debiutował jako 18-letni
absolwent krakowskiego liceum

w Teatrze im. J Słowackiego,
grając. Jaśka w „Weselu” Wy
spiańskiego. Wojna zastała go we

Lwowie, gdzie przez dwa lata
kierował Teatrem Polskim Po

utworzeniu 1 Dywizji Ludowego
Wojska Polskiego w Sielcach był

ministęr
Krasno

najlepsze

w Me BfioiBCzeiisiwa 1

W pierwszych Brytyjskich
strzostwach w ... nadmuchiwaniu
halonów z gumy do żucia

ciężyła 14-letnia Elisaheth
traux (na zdjęciu). Jej

miał prawie 30 cm.

CAF — Keystone
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osiedlu jadłodajnia.

jednym ze współzałożycieli teatru

wojskowego, z którym przemie
rzył u boku naszych żołnierzy
cały szlak bojowy rozpoczęty
nad Oką. W okresie powojennym
działał m. in. w Lublinie. Łodzi,
Katowicach, a potem przeniósł
się do Warszawy/ gdzie objął
kierownictwo Teatru Narodowe
go. Przez długie lata był pro
fesorem warszawskiej PWST

Pełnił też funkcje rektora tej
uczelni, a także prezesa SPATiF.
i prezesa Związku Zawodowego
Pracowników Kultury i Sztuki
Jest laureatem Nagrody Pań
stwowej T stopnia. Za wybitne
zasługi dla kultury polskiej o-

trzymał liczne odznaczenia, a

wśród nich Order Budowniczych
Polski Ludowej.

W imieniu żołnierzy LWP ser
deczne kombatanckie gratulacje
przekazał jubilatowi
obrony narodowej., W

wiecki otrzymał też

życzenia od ministra kultury -i

sztuki, SPATiF-u, warszawskiej
PWST i od licznych miłośników

jego talentu

KABUL, DELHI

Z Afganistanu napływają in
formacje o spokoju i normaliza
cji sytuacji. Mimo to z inspira
cji USA grupa państw członków

ONZ zwróciła się do Rady Bez
pieczeństwa z listem, w którym
domaga, się zwołania posiedze
nia Rady dla przedyskutowa
nia „sp-awy Afganistanu”. 4 bm.

rząd Afganistanu wystąpił w

ONZ z kategorycznym prote
stem przeciwko ingerencji w

wewnętrzne sprawy tego pań
stwa w związku z organizowa-

Jakżeby to ułatwiło
. kobietom pracującym.'

Problemem, który

życie

moim

•i.

i1.
zdaniem trzeba również jak ł

najszybciej- Rozwiązać to.} -

wprowadzenie nawyku picia \
mleka w szkole. Tymczasem

■-w . Krakoieskiem- mn'.ej niż i
20 procent szkół przewiduje {
szklankę mleka dla. dzieci i ]

młodzież

Oto jak zmodyfikował swego
który marzył, o „rolls-royce”...

peicien Szwajcar,
. CAF—AP

zakładów

„fiatów
„syren”.

i

Fabryka Samochodów Mało
litrażowych w Bielsku-Bia
łej i Tychach wykonała plan
za rok 1979 w połowie grud
nia. Z taśm tych
zjechało 200 tys.
126p” oraz 38 tys.
Do końca roku FSM wypro
dukowała dodatkowo 5 tys.
„maluchów”, realizując tym
samym zobowiązania podję
te dla uczczenia 35-lecia
PRL. Na zdjęciu: taśma

montażu „fiata 126p”.
CAF — Kłoś

i

f ® Na giełdzie w Hongkongu,
} nastąpiła dzisiaj — w sobotę,

ponowna zwyżka ceny złota.
i Za uncję tego kruszcu płacono
/ 631,86 dolara.

f ® Według ogłoszonych w

) Rio de .Janeiro danych, ceny
J w Brązy lii wzrosły w 1979 r.

i o 77,2 proc. Jest to najwyższy
? wskaźnik inflacji w tym kraju
łod15lat.

) • Siostry syjamskie, które

) urodziły się w tym tygodniu
f w Chicago znajdowały się w

; piątek w krytycznym stanie,
) ale lekarze zapatrują się opty-
) mistycznie co do ich szans

. przeżycia. Dziewczynki zro-
'

śnięte głowami ważą łącznie
? 2,126 kg. Urodziły się one 3
i miesiące za wcześnie.

50-letni

zamiar

co ze-

niem debaty w Radzie Bezpie
czeństwa nad sprawą ąfgańską.

Babiak Karmal. nowy prze
wodniczący Rady Rewolucyjnej
i premier Afganistanu stwier
dził, że afgańska rewolucja na-

rodowo-demokratyczna weszła
w nowy etap i przystępuje do

przezwyciężenia zaistniałych
trudności. W obszernym, oświad
czeniu programowym
Karmal potwierdził
szybkiej naprawy tego,
psuła działalność Amina, zapo
wiedział rychłe przywrócenie
swobód demokratycznych i za
apelował o pojednanie się
wszystkich, którym leży na ser
cu dobro kraju.

—ążenie nowego kierownictwa

rewolucji afgańskiej do przy
wrócenia i umocnienia jedności
sił postępowych kraju odzwier
ciedla, się w składzie nowego
rządu Afganistanu. Wśród 11

członków gabinetu są zarówno

przedstawiciele da wnego/skrzv-
dła „Parcząm” (,,FIa’ga”) Partii

Ludowo-Demokratycznej, które
go przywódcą był B. Karmal,
jak t.eż przedstawiciele; skrzy
dła- „Chalk” („Lud”), którym
kierował N M. Taraki, nieżyją
cy już założyciel partii, obalony
nrzez H. Amina. Radio kabnl-
skie zaapelowało do ludności

aby jednoczyła si" wokół nowe
liierown:et wa rewol11c.ii.

E. Gierek przyjął ministra N. Patoliczewa

I sekretarz KC PZPR, Edward Gierek przyjął 4 bm., przeby
wającego w Polsce ministra

łaja Patoliczewa. Omawiano

sko-radzieckiej współpracy
snąca wymiana handlowa. a

mają doniosłe znaczenie dla rozwoju gospodarczego obu kra
jów, leżą w interesie bratnich narodów, polskiego i radziec
kiego.

handlu zagranicznego ZSRR, Niko-
kierunki dalszego pogłębiania pol-

gospodarczej. Podkreślono, że ro
zpłaszcza kooperacja przemysłowa

i płat.noś-
a Związ-
roku 1980.

protokołu

4 bm. podpisany został w

Warszawie protokół handlowy o

wymianie towarowej
ciach między Polską
kięm Radzieckim w

Podstawą zawartego
są ustalenia wieloletniej umowy

handlowej na lata 1976—80,

Przy podpisaniu protokołu o-

becni byli członkowie Biura Po
litycznego i Sekretariatu KC
PZPR: M. Jagielski, S. Olszow
ski, J. Szydlak, T. Wrzaszczyk,
Z. Kurowski oi az wicepremier
K. Secomski.

Protokół przewiduje dalszy
wzrost obrotów towarowych
między obu krajami. O wiel
kości wzajemne/ wymiany., tak

jak w latach poprzednich, de
cydują przede wszystkim ma
szyny i urządzenia i w następ
nej kolejności surowce i mate
riały do produkcji oraz towary
rynkowe. Coraz większego zna
czenia dla obu partnerów na
bierają dostawy kooperacyjne,

USA odraczają
debatę nad SALT II

WASZYNGTON

Prezydent J. Carter zwrócił

się do przywódcy większości de
mokratycznej w senacie amery
kańskim, senatora R Byrdą z

wnioskiem o odroczenie debaty
nad amerykańsko radzieckim

porozumieniem SALT Ii Pretek
stem dla podjęcia takiego kroku
— pisze agencja TASS — było
udzielenie przez ZSRR pomocy
wojskowej Afganistanowi.

Wystawa z Krakowa w Tokio
TOKIO
W sali ’

wystawowej jednego z

największych tokijskich domów

handlowych „Takashimaya” zo
stała otwarta wystawą drzewo
rytu japońskiego ze zbiorów

Muzeum Narodowego w Krako
wie. Obejmuje ona 160 drzewo
rytów. Wystawę obejrzą następ
nie mieszkańcy Osaki, Kioto,.
Fukui. Gifu i Nagano.

tysięcy dola**

Zwiększenie ilości środ
ków żywnościowych, po

prawa warunków żywienia i
I struktury spożycia, jest za-

i gadnieniem długofalowym i

;. wymaga kompleksowego dzto. -

, lania. Bardzo istotne w tym
. działaniu jest

'

oszczędne go-
. spodarowanie żywnością.

A tymczasem palącym pro-
I blemem w

' skali kraju staje
[się np. walka z-marnotraw-

i stwem pieczywa, zarówno
i przez poszczególne rodziny,
, jak i w żywieniu zbiorowym

oraz w punktach sprzedaży.
1 Możliwość zmniejszenia te-

•go marnotrawstwa widzę (
I. przede wszystkim ty popra-
l wieniu jakości pieczywa, a

I także przez zastosowanie pie-
l czywa czerstwego do produk

cji gotowych już grzanek,
bulki tartej czy tostóic.

'

Innym rozwiązaniem jest
I racjonalne planowanie
l staw do sklepów, oparte na

i rzetelnym badaniu popytu na

i pieczywo W:, danym rejonie.
Następna sprawa, to za-

’

gadnienie żywienia zbiorowe-
■go. W każdej szkole, w. kaź- |

) dym zakładzie pracy powin- [
) n-i być zorganizowano stotow-

ika, w

f

Niezwykła kradzież
PARYŻ
W Reims (Francja) wykryto

kradzież 25 tysięcy, butelek

szampana o wartości 700 tysięcy
franków (ok. 175

rów).
Z dochodzenia

dwaj mężczyźni
wielkimi ciężarówkami pod biu
ro zamówień, przedstawili fał
szywe dokumenty i otrzymali
zlecenie na rozwiezienie szla
chetnego trunku

wynika, że

zajechawszy

utro pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie pod wpływem za
toki niżowej.. Zachmurze
nie umiarkowane, chwi
lami ciątże. Rano silne

zamglenia. W ciągu dnia
okresami słabe opady

śniegu. Wiatry z kierunków

południowo-zachodnich i za
chodnich, prędkość od 3—6 in/
sek. Temperatura maksymal
na dnjem od minut 4—1, mi
nimalna nocą od minus 4—7 .

Na drogach miejscami golo-
ledź. (w)

rasów
ROK XXXV PISMO POPOŁUDNIOWE Nr 4 (10559)
ODZNACZONE ZŁOTĄ ODZNAKĄ M. KRAKOWA

co znalazło potwierdzenie w za
wartym protokole.

Protokół w imieniu rządów
obu krajów podpisali: ze strony
polskiej kierownik Ministerstwa
Handlu Zagranicznego i Gospo
darki Morskiej, R. Karski, a ze

strony radzieckiej minister han
dlu zagranicznego, N. Patoli-

czew.

Obecny był ambasador ZSRR,
B. Aristow.

tenisowych mistrzostw

WgrupieIw
Fibak —

Podczas rozgrywanych w Londynie
świata w grze podwójnej zakończono eliminacje,
ostatnich meczach: para polsko-holenderska Wojciech
Tom Okker zmierzyła się z deblem anterykańsko-czechoslowackim
p. Fleming — T. Smid wygrywając 7:6, 6:2, 6:4. Tym samym Fi
bak i Okker awansowali do półfinałów. Z grupy I awans wywal
czyli również B. Hewitt, — F. McMillan wygrywając z B. Mottra-
mem — I . Nastase 6:3, .3:6, 2:6, 6:1, 6:3. Z grupy II do półfinałów
awansowały pary. B. Gottfricd — R- Ramirez oraz bracia Tim
i Toni Gulliksonowic. Na zdjęciu: W. Fibak i Tom Okker w akcji
na londyńskim korcie.

Niepokoje w Iranie
ambasadę

oświadczenie,
domagają się, aby mi-

spraw zagranicznych
w ich ręce charge

Stanów Zjednoczonych
Bruce’a Leingena

w

TEHERAN

Specjalny wysłannik PAP, Ry
szard Kapuściński pisze:

Studenci okupujący
USA ogłosili 4 bm

w którym
nisterstwo

przekazało
cTaffaireś
w Teheranie
celem „udzielenia wyjaśnień
związku ze znalezionymi na tere
nie ambasady dokumentami szpie
gowskimi”. Leingen i 2 innych
dyplomatów USA przebywa pod
strażą w budynku irańskiego
MSZ od chwili, kiedy 4 listopa
da „studenci islamscy wierni linii

imama” zajęli ambasadę USA i

wzięli 63 zakładników. Brak jest
dotychczas odpowiedzi irańskiego
MSZ na to oświadczenie.

WKumdoszło4bm.dostarć

między manifestantami - zwolen
nikami ajatollaha Szariat-Mada-

riego, którzy przybyli w liczbie

kilku tysięcy z Azerbejdżanu
aby wyrazić mu swoje poparcie,
a zwolennikami ajatollaha Cho-

meiniego. W wyniku starć 9 osób

odniosło poważne rany. Obaj
przywódcy religijni wezwali

RZECZNIK Pentagonu poin
formował, że w najbliższym
czasie Stany Zjednoczone po
ci ejmą ostateczne przygotowa
nia do utworzenia swoich baz
wojskowych w portach Kenii
i Somali oraz w portach O-
nianu nad Zatoką Perską.
Jest to kolejny element reali
zowanej przez Waszyngton
ekspansji militarnej w rejonie
Bliskiego Wschodu.

MINISTER obrony USA, H.
Brown udał się w piątek w

podróż do Chin, gdzie prowa
dzić będzie oficjalne rozmowy
na temat współpracy USA —

ChRI. w dziedzinie militarnej.
Z Pekinu Brown uda się do
Tokio, gdzie poruszy podobny
pmblem z przywódcami Japo
nii.

ZE ŚWIATA
PREMIER Indii. €h . Singh

w liście do prezydenta USA,
Cartera, wyraził poważny nie
pokój z powodu zapowiedzi
wznowienia amerykańskiej
pomocy .wojskowej dla Paki
stanu i stwierdził, ż® wzrost

zbrojeń w Azji południowej,
zagrozi bezpieczeństwu i po
kojowi regionu.

RADIO Nuakszótt podało,
że prezydenta Mauretanii,
ppłk. Mohameda Mąhmouda
Oulda Louly zastąpił na sta
nowisku szefa państwa ppłk
Mohamed Khouna Ould Mai-
dela. Został on też przewodni
czącym Wojskowego Komitetu
Ocalenia Narodowego — najy
wyższego organu politycznego
państwa.

swoich zwolenników do zaprze
stania walk i zachowania spoko
ju. Jednocześnie w stolicy irań
skiego Azerbejdżanu doszło
wznowienia „walk, w czasie

rych zwolennicy ajatollaha Sza-

riat-Madariego zdobyli gmach ra
dia i telewizji, znajdujący się w

rękach władz centralnych.

dó

któ-

Lew zabiłau'a '•«

książek o Iwin Elzie
LONDYN
Joy Adamson, znana ze swych

książek o lwicy Elzie, której hi
storię poznał cały świat dyieki
słynne.] serii filmów, zginęła w

piątek zaatakowana przez 1-a w

kenijskim rezerwacie dzikich

zwierząt — 370 kilometrów na

pdłiioc od Nairobi. 70-letnia pani
Adamson wybrała się rankiciji na

spacer. Tuż za swym namiotem

spostrzegła lwa gotującego się do
skoku na bawoła. Zaintrygowa
na podeszła kilka kroków i swe

zainteresowanie przypłaciła ży
ciem. Rozsierdzony lew zmienił
kierunek ataku. Joy Adamson
mieszkała od dłuższego już cz,a-
su w Kenii, poświęcając się ba
daniu zwyczajów dzikich zwie
rząt.
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l sianie za ofiarną służbę w pokojowej misji

skończyła się służba żołnie-
S. rzy polskiego kontyngentu w

Doraźnych Siłach Zbrojnych
ONZ na Bliskim. Wschodzie. Ko
lejna, 12 zmiana powróciła do

kraju. Z przedstawicielami Pol
skiej Wojskowej Jednostki Spe-

Spotkanie w PWM
W Wydawnictwie Muzycznym

w Krakowie odbyło się w pią
tek spotkanie pracowników tej

- zasłużonej oficyny wydawniczej,
jedynej tego typu-w. kraju. O-
mówióno dorobek, najważniejsze
problemy i najbliższe plany pra
cy tej oficyny wyróżniającej się
wysokim poziomem edytorskim
i niezwykłą starannością opra
cowań każdej pozycji. M. in. z

inicjatywy PWM powstaje uni
katowa, monumentalna publika
cja pt.: „Encyklopedia muzycz-

■ńą’’.<'Pierwszy z' jej. TO '

tomów,
dotarł już do księgarń. Wśród

innych wydawnictw na uwagę
zasługuje seria wydawnicza:
Musića viva, Biblioteka dzieł i

arcydzieł muzyki dawnej i no-

wej,. Cracoviana muzyczne Na
tomiast w przygotowaniu znaj
duje się seria wydawnicza pt.
Polska pieśń powszechna, która
przypomni polskie pieśni rewo
lucyjne, patriotyczne, żołniers
kie itp.

Mówiąc, o dorobku i osiągnię
ciach PWM dyrektor tej oficyny
-- Mieczysław Tomaszewski
przypomniał, że podstawowe
wskaźniki planowe za 1979 r.

Wydawnictwo zrealizowało w ca
łości. W czasie spotkania prze
dyskutowano również problemy
rozwoju bazy lokalowej PWM.

W spotkaniu udział wzięli: se
kretarz KK PZPR — Jan Grze
lak, członek Sekretariatu KK
PZPR — kierownik Wydziału
Pracy. Tdeowo-Wychowawczej —

Jan Broniek oraz sekretarz KD
PZPR „Śródmieście”— Zygmunt'
Kopacz.

cjalhej ONZ spotkał się I sekre
tarz KC PZPR, Edward Gierek.
W spotkaniu uczestniczył członek
Biura Politycznego KC PZPR,
minister obrony narodowej, gen
armii Wojciech Jaruzelski.

Na spotkanie przybyli przed
stawiciele dwunastu zmian, żoł
nierze różnych funkcji, specjal
ności i stopni wojskowych, a

wśród nich dowódca I zmiany,
gen. bryg, Jerzy Jarosz. Meldu
nek o przebiegu żołnierskiej
służby pod błękitną flagą ONZ
na Bliskim Wschodzie i zakoń
czeniu, pokojowej misji na Syna
ju złożył r sekretarzowi KC do
wódca 12 zmiany, płk Zenon

Molczyk.
W imieniu żołnierzy pełnią

cych nadal pokojową służbę w

siłach zbrojnych ONZ w Syrii,
ppłk Jerzy Bielecki zameldował
o zadaniach wykonywanych w

obecnej' militarno-politycznej sy
tuacji na Bliskim Wschodzie.

Wyrażając uznanie żołnierzom
PWJS za ofiarną służbę w wy
pełnianiu pokojowej misji na

Bliskim Wschodzie, E. Gierek
stwierdził m.. in., że byli oni
wzorem dojrzałości politycznej i

sprawności organizacyjnej, wy
sokich kwalifikacji wojskowych
i dyscypliny. Przekazując, po
zdrowienia żołnierzom nadal peł
niącym pokojową służbę na

wzgórzach Goian w Syrii, I se
kretarz KC PZPR złożył im ser
deczne życzenia z okazji nowego
roku.

Z KRAJU
w WARSZAWIE zakeńcByU

się konferencja n» temat

„Postęp naukowo-techniczny
jako podstawowy czynnik roz
woju przemysłu’*. W spotka
niu uczestniczyli nauko wey,
aktyw partyjny i gospodarczy
oraz przedstawiciele środowi
ska technicznego. Na sesji ple
narnej omówiono różnorodne
uwarunkowania efektywności
wdrażania postępu nauki i te
chniki w gospodarce. W u-

chwalonyeh wnioskach z pra
cy zespołów problemowych
wskazano m, in. na potrzebę
ściślejszego koordynowania
planów' badań naukowych z

planami inwestycji gospodar
czych, Wiele uwagi poświęco
no warunkom sprzyjającym
kształtowaniu postawy zaan
gażowania wśród naukowców
i przedstawicieli środowisk te
chnicznych. Materiały konfe
rencji będą cennym wzboga-

PZPR oraz

Związku w

doniosłych rocznie.
działalność

ucze-

oh-

centem dyskusji nad Wytycz
nymi na VIII Zjazd PZPR.

Przedmiotem posiedzenia
ZG ZBoWiD, które odbyło się
w Warszawie, były sprawy u-

działu członków organiza
cji w kampanii przed VIII

Zjazdem
stnictwo
chodach

Przedyskutowano
zagraniczną ZBoWiD, podkre
ślając konieczność nieustanne
go działania na rzecz międzs'-
narodowej współpracy organi
zacji kombatanckich w walce
o pokój. Wyrażono kategory
czny protest przeciwko decy
zji NATO w sprawie podjęcia
produkcji i rozmieszczenia w

Europie zachodniej nowych
broni rakietowo-jądrowych.
Omówiono także działalność
ZBoWiD w europejskim ruchu
kombatanckim na rzecz reali
zacji przyjętej przez ONZ de
klaracji o wychowaniu społe
czeństw w duchu pokoju.

Krakowski handel wykonał plan
ale braki na rynku istnieję

Trwają protesty przeciwko
brukselskim decyzjom NATO

BRUKSELA, PARYŻ broni ns terytoriumBONN,
Początek nowego roku stoi w

wielu krajach europejskich poił
znakiem kampanii postępowej
opinii publicznej przeciwko
brukselskim decyzjom NATO.

Perspektywa rozmieszczenia ja
kościowo nowej amerykańskiej

i Wolfgang Schulz z Biele-
J fęld w. RFN jest w miłości
i bez zaątpienia najwytrwal-
j szym mężczyzną Europy.

i Trzykrotnie ożenił się z tąS samą kobietą, a gdy ta o-C świadczyła: ostatnio, że roz-
lwodzi się .z nim po raz
1 czwarty, powiedział. dzienni-j karzowi: „Ja ją nadal ko-
( cham i zrobię absolutnie
I wszystko, by znów zdobyć
f jej wzglądy".
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za nadużycia
W lipcu-ub. roku Sąd Woje*

wódzki w Radomiu skazał na su
rowe kary grupę pracowników
piekarń, którzy w czasie produk
cji zaniżajac jakość, uzyskiwali
znaczne, nielegalne nadwyżki su
rowców, dodatków i gotowych
wyrobów cukierniczych i piekar
niczych. Obecnie, zapad! wyrok w

sprawie 17-ospbówęj grupy kie*

rowców, konwojentów i kierow-

wali uzyskane w drodze prze-

toczyło się odrębne postępowanie
sądowe.

Na karę 10 lat pozbawienia
wolności skaz.any został konwo
jent Mieczysław Głogowski, na 9
lat kierowca. Jan Łagowski. Po
8 lat pozbawienia wolności otrzy
mali — konwojent Marian Linów-
ski i kierówca Witold Kutyła. O-
skarźeni zostali również skazani
na grzywny w wysokości od 200

tys. do 350 tys, zł, kilkuletnie po
zbawienie praw publicznych oraz

konfiskatę mienią w całości. Po
zostali oskarżeni' skazani zostali
na kary pozbawienia wolności od
3 do 7 lat, wysokie grzywny i

konfiskatę mienia.

♦□»

W Urzędzie m. Krakowa od
było się spotkanie wiceprezy
denta E. Janczarskiego i nowo

mianowanego dyrektora Wy
działu Handlu i Usług — Cz.
Tochowicza z kierownikami
wszystkich na naszym terenie
organizacji handlowych i współ
pracujących przedsiębiorstw
transportowych. Tematem spot
kania była ocena pracy handlu
w minionym roku, a także za
mierzeń w ciągu
miesięcy.

Zabierając głos
podkreślił, że w

roku niepełnej podaży towarów

wszystkie krakowskie przedsię
biorstwa handlowe wykonały w

zasadzie plan obrotu towarowe
go. Cyfry nie mogą jednak w

pełni satysfakcjonować w zesta
wieniu z ciągle nie zaspokojoną
siłą nabywczą mieszkańców i
rzesz odwiedzających Krak-’w.
Już tylko względy niedostatecz
nego zaopatrzenia zobowiązują
handel do dalszego zwiększenia
aktywności i operatywności,
przejawiania inicjatywy zysku
jącej uznanie w odczuciu spo
łecznym. A o tym że krakowski
handel stać na więcej męg ;

świadczyć efektywne, w ocenie
władz miejskich — óczy wiście
na miarę naszych rynkowych
możliwości — starania o lepsze
zaopatrzenie w trakcie grudnio
wych świąt.

Cz. Tochowicz nadmienił, że
na funkcjonowanie handlu nie

pozostają bez wpływu zaleg
łości w przekazywaniu do użyt
ku przewidzianych lokali z, no-

wego budownictwa. Nie docze
kały się realizacji ujęte planem
4 w naszym mieście nowe pawi
lony handlowe, które riiiały
przysporzyć powierzchni sprze
dażnej i magazynowej, jak wia
domo odbiegającej w Krakowie
daleko od potrzeb i norm kra-

najbl.iższych

E, Jąnąząrśki
trudnym ub.

jowych, Zatem nieugięte egzek
wowanie dla handlu- nowych
obiektów staje się nakazem
chwili, Trzeba mieć gdzie
handlować i czym handlować.

Dlatego też kierownictwo tego
miejskiego resortu rozważa m.

in. możliwość wykorzystania w

większym zakresie wszystkich
rezerw miejscowej drobnej wy
twórczości poprzez zacieśnienie
współpracy z poszczególnymi
zakładami uspołecznionymi i
rzemiosła indywidualnego, or
ganizowanie lokalnych przeglą
dów możliwości produkcyjnych,
giełd ofert pod adresem handlu
oraz wystaw wzorów artykułów
poszukiwanych, pobudzających
naszych wytwórców. W połowie
bm. odbędzie się na ten temat
narada robocza krakowskiego
handlu i lokalnego drobnego
przemysłu. ■ (2-)

Obradował Wojewódzki Zespół
ds. Samorządu Robotniczego

W Komitecie Krakowskim
PZPR odbyło się pierwsze po
siedzenie powołanego na obecną
kadencję Wojewódzkiego Zespo
łu ds. Samorządu Robotniczego.
Funkcję przewodniczącego Zes
połu Egzekutywa KK PZPR

powierzyła sekretarzowi KK

Henrykowi Michalskiemu. Wice
przewodniczącym. został Antoni
Dałkowski — przewodniczący
KRZZ, zaś sekretarzami: Tade
usz Nowicki — kier. Wydziału
Ekonomicznego KK PZPR oraz

Włodzimierz Piotrowski —

kretarz KRZZ.
Przedmiotem obrad były

in. styczniowe sesje KSR
planów społeczno-gospodarczych
na rok 1980 oraz zadania podej
mowane przez Zespół dla dal
szego umocnienia rangi samo
rządu robotniczego i zwiększe
nia jego odpowiedzialności za

prawidłową realizację zadań
planowych.

Zwrócono m. in uwagę na po
trzebę obowiązkowej konsulta
cji projektu planów przedsię
biorstw na naradach samorządo
wych w zakresie ro/woju socja
listycznego współzawodnictwa
pracy i wynalazczości pracow
niczej, skutecznie, wspierają
cych poprawę efektywności
gospodarowania.

se-

m.

nt.

Europy
zachodniej budzi powszechne
zaniepokojenie i sprzeciw. Lu
dzkość zdaje sobie sprawę,- że\

realizacja podjętych w Brukse
li postanowień musiałaby do
prowadzić do eskalacji wyścigu
zbrojeń, niebezpiecznie przybli
żyć świat in katastrofy atomo
wej. Kampania protes<ńw prze
ciwko rakietom „Pershing-2” i
„Crnise" wskazuje, że to co od
powiada określonym 1
USA, RFN, Pentagonu
NATO, jest wvraźnie

ne s interesami narodów,
rych rządy decydują się
tak niebezpieczne posunięcia.

Również w naszym kraju, nie

ustają głosy protestu przeciwko
brukselskiej decyzji NATO «

produkcji i rozmieszczeniu • w

Europie zachodniej nowych a-

mcrykańskich broni rakietowo-

jądrowych. W rezolucjach na
pływających do Ogólnopolskiego
Komitetu Pokoju społeczeństwo
daje svyraz swemu oburzeniu
wobec narzucanej przez państ
wa Paktu Północnoatlantyckie
go, groźnej w konsekwencjach
spirali zbrojeń.

Rezolucje i apele w tej spra
wie uchwaliły ni. in. prezy
dium Zarządu Głównego Towa
rzystwa Przyjaciół Dzieci, re
prezentujące milionową organi
zację społeczną. Zarząd GłóWz
ny Ligi Ochrony Prz.ytody, Za
rząd Centralny Kościoła Ad-

wenystów DS w Polsce oraz

załogi licznych zakładów pracy.

kołom

czy

ki ó-

r.a

Z etaii koncertowe!

i
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Zawrotną
zaiste karierę ro

bi żółty metal, którego o-

znaczono pierwiastkiem
chemicznym o liczbie atomo
wej 73. w ciągu niespełna. ro
ku jedna jego uncja zwyżko
wała o ponad 400 dolarów. W

miniony piątek . płacono za

r Hongkongu 658 d.olą-
o 100 dolarów więcej niż

nieprzerwanie i. wedle prog
noz.specjalistów w ciągu naj- .

bliższych trzech miesięcy na
leży się spodziewać dalszej,
zwyżki, bariera zaś 1000 dola
rów za uncję powinna być
przekroczona za 3—5 lat.

Jak wiadomo, wszelkie sta
ny gorączkowe uznaj® się za

- stany nienormalne, sygnalizu-
& jace zły stan chorego. Z ,.go-
j® raeską złota” jest podobnie —

“

’..występujo zawsze,, gdy stan

mapięcią w sytuacji międzyna-
ToŚoweJ lub ekonomicznej
przekracza zwyczajowo przy
jęte normy. Obecny, tak gwał
towny wzrost cen tego szla
chetnego kruszcu przypisuje
się wiec podwyżce cen surow
ców energetycznych, głównie
zaś ropy naftowej; utrzymu
jącemu się napięciu ,n,a linii

Waszyngton — Teheran: wy
darzeniom na Środkowym
Wschodzie i wciąż nie rozwią
zanym problemom na Bliskim

Wschodzie,
Doleąd więc zmierza

lat osiemdziesiątych?
, czy może

i polityki
wreszcie; ż i

W. -swych orędziach , no-

. '.corocznychpr.zywódcy, wielu

pąństw wyrażali poważne o-

bawy. o losy świata, wyrażali
też sprzeciw wobec postępują-
ceatii wyścigów I zbrojeń, mó
wili b „prawie narodów do

bezpiecznego życia”. Tymcza
sem .już w pierwszym tygod
niu nowego roku w Stanach

Zjednoczonych wstrzymano
debatę nad ratyfikacją ukła
du SALT ii, dotyczącego zbro
jeń

’

strategicznych dwóch su
permocarstw — ZSRR i "USA.
Państwa NATO dalej trwają
w zamiarze zwiększenia swo
jego potencjału nuklearnego

jaki sposób pokieruje tym ży
wiołem — oto tylko jedno r.

licznych pytań, jakie zadają
sobie politycy u progu roku

początkującego przedostatnią .

dekadę. wieku dwudziestego.
Minęło zaledwie kilka dni

nowego roku a w święcie po
lityki działo się tak wiele, że

trudno byłoby odnotować w

tym miejscu w sposób chro
nologiczny wszystkie choćby
tylko najważniejsze wydarze
nia. Wybieramy więc najbar
dziej znaczące: W w Tehera
nie gdzie przebywał sekretarz

generalny ONZ — Kurt Wald-
tieim wykryto spisek na jego
życie. Irańskie ministerstwo

spraw zagranicznych ogłosiło,
że spisek kierowany był przez
elementy obce, które chciały
wykorzystać dla swych celów

Tydzień pierwszy

® taśtrof:

X> kręte drogi
wadź*, ąo v

niaO . cąV

i świat
Do ka-

jednak
wypro

za grożę-

rozmieszczonego w krajach
Europy zachodniej, głównie
zaś w RFN. Trwa nadal wrze
nie na Bliskim i Środkowym
Wschodzie — obszarze, o któ
rym już dawno mówiło się, że

będzie areną wielkich i zna
miennych - wydarzeń w skali •

międzynarodowej. Z uwagą i
nie słabnącym zainteresowa
niem śledzi się je zwłaszcza
w Moskwie i Waszyngtonie, w

Islamabadzie i Teheranie,
Delhi i Pekinie. Ryć
tym właśnie rejonie
stalizuj® się obraz

przyszłości, układu sił i wza
jemnych stosunków między
narodowych. Tu — jak wiado
mo — znajdują się największe
na świeci® skupiska islamu,
który aktywizuje się obecnie

jako siła polityczna. Kto i w

w

może w

wykry-
świata

demonstracje ludności prze
ciwko wizycie Waldheima. . 9

Prezydent Carter wycofał się
z debaty telewizyjnej z inny
mi kandydatami do fotela

prezydenckiego, motywując
swą decyzje, iż kryzys w sto
sunkach z tranem wymaga, by
prezydent USA przebywa) ca
ły cżas w Białym Domu. 6
143 głosowań, w sprawie wyło
nienia latynoamerykańskiego
przedstawiciela do Rady Bez
pieczeństwa, jak dotąd,

Czyn 35-lecia PRL
w Nowosądeckim

Załogi 171 ubwosąaeckicli ża-
kładów pracy uczestniczyłv w

ub. r. w realizacji zobowiązań
produkcyjnych podjętych W ra
mach obywatelskiego czynu 35-
lecia Polski Ludowej. Łączna
wartość wykonywanych zobo
wiązań wynosi 625 min zł. w

tym dodatkowa produkcja ryn-
,k«wa-K usługi. -- .209 min. zł.
Podsumówarie udziału hictoi

jsrahy regiomt nówóśądćefciego
w czynie 35-lecia odbyło się 4
bm w Nowym Targu. Podczas

spotkania władz polityczno-ad
ministracyjnych woj. nowosądec
kiego z przodownikami czynu,
załoga nowotarskich Zakładów

Przemysłu- Skórzanego „Podha
le” otrzymała sztandar prezesa
Rady Ministrów i CRZZ, Praco
wnicy ..Podhala” wykonali w

ub. r. dodatkowe zoliowto-s-to

produkcyjne o wartości 64 min
zł.

Pierwsze kroki w nowym roku
zamiast 7392—1912, a zarazem dowcipne-

i go kompozytora, który znakomi
cie „podrabiał’' utiaory rzekomo
dawnych barokowych rńistrzówl
— oraz George Gershwina,'"k't'0-"
remu w historii muzyki przyczep
pia się etykietlco- ten, który
przerzucił pomost miedzy muzy
ką symfoniczna, a jazzem...

Andrzej RatusiAski i Wando,
Wiłkomirska — grając bądź so
lo, bądź tu duecie — dali pokaz
doskonałej, efektownej, a zara
zem artystycznie czystej inter
pretacji muzyki Gershwina (m.
in. 14 piosenek na fort., 3 prelu
diów, fragmentów z opery „Por-
gy i Bess”) i Kreislera (m. in.
„Statej pietni irlandzkiej",
„Chińskiego tamburyna”; nawet

doić banalne walczyki Kreislera
urosły w tym wykonaniu do
rangi misternych dziełek arty
stycznych. Bardzo był to udany
wieczór filharmoniczny — a...

czarny kot, spacerujący po estra
dzie w czasie występów okaże
się, być może, szczęśliwą mas
kotką na muzyczny rok 1580...

Jak na razie jednak, jui na
stępny — wczorajszy, piątkowy
— wieczór Filharmonii przyniósł
pewne rozczarowania. Program
mógł nawet wywoływań zainte
resowanie: ciekawostki z lat
dawnych. Symfonia D-dur Ja
kuba Gołąbka, muzyka, który,
działał czynnie w Krakowie w

XVIII wieku, Fr. l-essla — Ada
gio i Hondo a la Polonez (wyko
nanie w rocznicę — pierwszy
koncert kompozytorski Lessla
odbył się w Krakowie dokładnie
4 I 1809 roku). I wreszcie „Nel-.
s.onmesse" Haydna.

Dyrygował Adam Natanek,
niegdyź wychowanek krakow
skiej PWSM. obecnie od szeregu
lat szef Filharmonii Lubelskiej’.
Sumiennie przygotóu;ał orkiestrą,
a w „Neisonmesse" również i

chóry do uzystąpu — niestety,
niezbyt fortunnie poczynali sobie
wczorajsi solóci. Grający solo w

kompozycji Lessla panista Zbi
gniew Śliwiński technicznie się-
gał zaledwie granic przeciętnoś
ci, a chroniczne' nadużywanie
pedału mąciło i nieznośnie zle
wało fortepianowe dźwięki. W
„Nelsonmesse" -z kwartetu śpie
waków zadowolić mogli: mezzo-

sopranistka Maria Ólklsz i tenor

Kazimierz Myrlak, natomiast so
pranistka Danuta Damięcka (ma
leńki głos, słabe tuyszkole-nie) i
baryton Kazimierz Przyłubski
(niesłyszalny w średnicy skali)
byli artystycznie nie do przyję
cia, dlatego i wykonanie „Nel- !
sonmesse" wypadła poniżej mo
żliwości.

JERZY PARZYŃSKI

Tradycje przełamano:
symfonicznego wieczoru syl-

luestrowego, kiedy to nasza, or
kiestra. filłlarmouiczna '‘wystąpo-
'wała w repertudrzż efektownym,
d popularń^ril, zaŹtójfcżbj w ryt
mach tanecznych. — mieliśmy te
raz koncert. noworoczny, a mó-
’wiac dokładniej: kameralny wy
stęp dwojga naszych wybitnych
solistów: skrzypaczki Wandy
Wiłkomirskiej i pianisty Andrze
ja Ratusińskiego. Tylko repertu
ar ich koncertu uzmysławiał
nam. że oto w nowym roku 1980
wkraczaniu nieco Iżd^zym mu
zycznym krokiem... W progra
mie tym była bowiem muzyka
Fr.itza Kreislera, (za życia: sław
nego skrzypka-wirtuoza. koncer
tującego m. in. również wielo
krotnie i w Krakowie w latach

lumbią, ale nie uzyskała jesz
cze wymaganej większości 2/3

głosów. Jest to pierwszy przy
padek w historii ONZ rozpo
częcia nowego roku bez legal
nego ukonstytuowania się je
dnej z agend, w tym przy
padku Rady Bezpieczeństwa.
® W Wielkiej Brytanii roz
począł się w minioną środę
pierwszy ód 54 łat ogólnokra
jowy strajk pracowników
przemysłu stalowego, oficjal
na przyczyną strajku
pokarzająca, jak to

przywódca związku
wego hutników',
wyżki

jest u-

określił
zawodo-

oferta pod
piąć w wysokości 2

proc., podczas gdy związki za-
' wodowe domagają się 16—17

proc, podwyżki przy wskaźni
ku inflacji sięgającym do 20

proc. Straty brytyjskiego hut
nictwa wskutek strajku wy
nosić będą 30—60 min funtów

tygodniowo. • Minister obro
ny USA, Harold Brown, uda)
się dziś z wizytą do Chin,,
gdzie przebywać będzie S dni.

Wizyta. — stwierdza korespon
dent UFI'— obserwowana bę
dzie przez dyplomatów i woj
skowych na całym śniecie,
pod kątem poszukiwania o-

znak, iż Waszyngton może o-

becnie uznać Chiny za bar
dziej odpowiedniego partnera
niż dawniej. ® Prokuraturą
Generalna w. Rzymie wystąpi
ła z wnioskiem, o podjęcie po
stępowania karnego przeciwko
21 osobom oskarżonym o u*

■dział w uprowadzeniu i za
mordowaniu w 1378 r. byłego
r—mięta Włoch — Aldo Moro.nie

dało żadnych efektów. Kuba
odniosła przewagę nad

r

Komunikat DRKP

w Krakowie

Dyrekcja Rejonowa Kolei
Państwowych w Krakowie u-

ptzejmie informuje, że w

związku z kapitalnym remon
tem sieci trakcyjnej na stacji
Bochnia, w dniach od 7 do 10
stycznia br. w godz. 10.50—12.50,
odwołuje się bez uruchomienia
komunikacji zastępczej, kurso
wanie następujących pociągów
osobowych:

— poc. nr 11 —- rei. Kraków
Gł. — Przemyśl, odj. ze st. Kra
ków Gł. godz. 10.55, przyj, do
st. Przemyśl godz. 16.30, odwo
łany na odcinku Kraków Gł.
— Tarnów. Podróżni udający się
do Przemyśla mogą skorzystać
z przejazdu poe. nr 39, rei. Kra
ków Gł. — Tarnów, odj. ze st.
Kraków Gł. godz 9.50, przyj,
do st. Tarnów godz. 11.20. Ten
sam pociąg (bez przesiadania-
się) odjedzie do Przemyśla jako
poc. nr 11 o godz 12.40;

— poe. nr 42 — rei. Tarnów
— Kraków Gł., odj. ze st. Tar
nów gódz. 12.50, przyj, do st.
Kraków Gł. godz 14.24, odwo
łany na całym odcinku;

— poc. nr 40 rei. Dębica —

Kraków Gł., odj ze st. Dębica
godz. 11.15, przyj, do st. Brze-
sko-Okocim godz. 12.18, odjedzie'
ze st. Brzesko-Okocim z opóź
nieniem 34 min-

Za zmiany-w kursowaniu po
ciągów DRKP wszystkich pod
różnych uprzejmie przeprasza.

K-66

SPROSTOWANIE

Z przyczyn od redakcji nieza
leżnych, we wczorajszym nume
rze „Echa" wydrukowaliśmy; I

program telewizji, który okazał

się niezgodny z rzeczywistym
wczorajszym programem TV.

Ża wprowadzenie w błąd ser
decznie przepraszamy. (red.)
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JAKIE TO ATUTY?

życiowej
poprawą

Wspaniała inicjatywa

Potencjał nowych możliwości
jednym

kult li
się ca-

narodu
nauko-

upowszechnia-

warszawskiej Galerii „Zapiecek” odbyła się niezwykła
wystawa. Zgromadzone na niej prace 42 artystów plasty-

\ ków z 14 krajów świata, .przeznaczone są dla dzieci piewido-
( mych. Inicjatorem powstania kolekcji i komisarzem obecnej
f ekspozycji jest malarz Ryszard Winiarski.

\ Każda z prac wystawionych na „Zapiecku” stworzona jest
( w technice, którą odbierać mogą dotykiem niewidomi. Były
i • więc tutaj obrazy o charakterze reliefowym, tłoczone.grafiki
/ oraz- obiekty i rzeźby do manipulowania. Wszystkie prace
/ wykonane zostały przez wybitnych artystów, plastyków. Do

) bardziej 'interesujących należą •tkaniny,Szwajcarki.-japońskie-
) go pochodzenia — Akiko Sato, która od wielu lat tworzy dla
i niewidomych.' Nie zabrakło na wystawie również’ Polaków/
C Swoje prace zaprezentowali Berdyszak, Bogusz, Gierowski,
i Krasiński, ..Marczyński, Stażewski i Winiarski.

] Wystawa zorganizowana w Międzynarodowym Roku Dziec-

\ ka trwała do końca
l przekazana w . darze
f pod Warszawą.

i

w

Wymieniając1chem: ogólne

rowe zbliżenie

łego naszego
do cywilizacji

wo-technicznej,
nie się świadomości narodu

przemysłowego, lepsze zrozumie
nie mechanizmów rządzących
gospodarką o tak wielkiej skali

uprzemysłowienia’ zacieśnienie

się związków nie tylko gospo
darczych ze światem i większe
(chociaż ciągle za małe w sto
sunku do możliwości) profity z

tego tytułu; przeprowadzanie w

ciągu zaledwie paru lat ./dru
giej industrializacji” kraju; o-:

Nienależnie tego, jak ki* patrzy na lata wiedemAzieBią-
te — jedno pftz.ostaj* poza wszelką dyskują: właśnie w la
tach siedemdziesiątych stworzyliśmy rekami całego narodu

duży i zupełnie nowy pod względom możliwości potencjał.
1 obraz lat osiemdziesiątych w Polsce będzie zależał przede
wszystkim od tego, w jakim stopniu potrafimy wykorzystać
atuty stworzone w Tatach siedemdziesiątych.

źy KosyMił ed wprwtdg&ait
wielkich eprteś-
wan.ia dla mbsłbJ sys*
temów Biukoirych i- •wysóstżś-
nil. Ich w komputery.-

TRZY FART FROCBITT

grudnia. Teraz cała kolekcja zostanie

Instytutowi Niewidomych w Laskach

Zdjęcia: CAF — RYBCZYŃSKI

Krupp w ZSRR
Firma Krupp podpisała z ra

dziecką organizacją Metalurg^
:import kontrakt o wartości- 350

min marek na udział w budowie
stalowni elektrogazówęj w o-

skolskim kombinacie żelaza i sta
li w pobliżu Kurska. Stalownia

ma być oddana do użytku w

1982 roku. Będzie ona dostar
czać rocznie 1,45 min ton wlew
ków. Oddział firmy Krupp In
dustrie und Stahlbau dostarczy
wyposażenie stalowni m. in. pie
ce łukowe o dużej .mocy, .urzą
dzenia do obróbki stali: w próż
ni oraz instalacje do odsiarcza
nia.

Maluch rodzi sie także na Węgrzech
i cieszy sie tam dużym powodzeniem

(Korespondencja, własna)

uwagi (nie
Budapeszcie?
w Polskim

i Informacji.
z\Vykle zresztą. Sala kino-

Z, a praszamy = nu spotkanie
K1»ihu Mil

skiego Fiata
takie żąp

zwróciłoby mojej
mam fiata), ale v

Klub zebrał się
Ośrodku Kultury

\ a była, pełna. Dwie godziny
rozmowy. Przybyła z Żerania i

Tych ekipa zamierzała mówić o

przygotowaniu samochodu do

jazdy zimą, ale pytania ucześt-
n’ków nie pozwoliły •' trzymać

tematu. Kierowcy dopytywa
li się o najróżniejsze praktyczne
sprawy, także o pracę nad no
wymi modelami, nad zmniejsże-
r.ien.i zużycia paliwa. Przedsta-r

■wla.iąc program modernizacji,
przedstawiciele fabryki skorzy
stali z okazji, żeby opowiedzieć
Węgrom historię, którą my do
brze znamy: od 6 listopada
1951, kiedy to z taśmy zjechała
pierwsza xM-20 Warszawa — do

malucha.

aluch’ ma na Węgrzech
wielkie powodzenie. Został

wykupiony „na pniu” do 1984 r.

Na węgierskich drogach poru
sza się już ok. 45 tys. - polskich
f-atów, dużych- i małych. Wę
grzy -są zresztą współtwórcą
malucha. Kiedy Polska w 1973
roku podejmowała jego produk
cję. kiedy zorientowano się, że

nowosądeck i®
Tatr. Pienin, Gorców,
i dorzeczy. Wisły —

golnę powody troski
środowiska przyrodniczego. Gór
ski charakaer' regionu. 47-pro-
cen.tov.-a lesistość, ponad 300
źródeł wód mineralnych, mno
go jć potoków i rzek sprawiają,
*e działania w tym zakresie ma
ja tu. bard zo wysoką rangę. Już

w 1977 r. młode władze woje
wództwa przyjęły program o-

ch'rony naturalnego środowiska
do 1990 r.

Pieruzśzym efektem tego pro
gramu są oczyszczalnie ścieków

w Wysowej. Nowym Sączu i
Jordanowie prowadzone są też

budowy oczyszczalni ścieków w

Limanowej, Piwnicznej, Muszy-
1 >c. Nowym Targu, Mszanie
dolnej, Rabce, Jordanowie.

... region
Beskidów

ma szcze-

o ochronę

• nie będzie można w-kraju-zwer?
.bować ? 250 kooperantów/ rozpi
sano oferty, wysyłając je do.

wszystkich krajów7 socjalistycz
nych. Tylko Węgrzy wyrazili
gotowość kooperacji w zamian
za gotowe samochody. Współ
praca :rozwija . się doskonale,
umowa zawarta zośiałą na 12

lat, do 1985 roku (tak długo
trwałe umowy są raczej rzad
kością). Węgrzy otrzymują 6 tys.
samochodów rocznie — w zamian
za tłoki, szybkościomierze, re
gulatory napięcia, rozdzielacze,
sygnały dźwiękowe, wycieracz
ki.

Z małej przed wojennej fa
bryczki Yeśzprem — która

produkowała maszynki do kra
jania dyni, szlifierki do żyletek,
ekspresy do kawy i . naboje do

syfonów — powstały Zakłady
Urządzeń Metalowych i Elek
trycznych „Bakony”, kióre- •

rzec można — produkują 10 tys.
samochodów rocznie. Tyle Wę
grzy otrzymują (fiatów 126 p
i ład) w zamian za części za
mienne. Zajmują pierwsze miej
sce nie tylko 'wśród kooperan
tów fabryki w Tychach, ale
również wśród 150 kooperan
tów Fabryki Samochodów Oso
bowych „Togliatti” w ZSRR.
Po świecie- . jeździ
min

126-p
nymi
kombinat (z 6 fabrykami poza
Veszprem) zat rudnia iący
pracowników, rozwijający
niebywałym tempie,
produkcję o wartości 34 min doi.
rocznie (10 lat temu — 1.1,3 min

doi.) . Przyczynił .się do tego w

pierwszym rzędzie zakup nowo
czesnych maszyn produkcji
szwajcarskiej, japońskiej, włos
kiej. RFN-owskiej, czechosłowa
ckiej.. W ostatnich miesiącach po
jawiła się koleina wizytówka
. .Bakony — Bosch”. Zakupiona
została bowiem u Boscha. licen
cja na taśmę montażową wycie
raczek samochodowych.

Węgrzy importują rocznie 112

tys. samochodów osobowych i
choć nie mają własnej fabryki,
stopień nasycenia rynku jest wy
soki. W Budapeszcie. 1 samochód

przypada . na 6 osób, w całym
kraju średnio na 12,5 osoby.

ęgrzy kupują najwięcej
V V ład, trabantów, wart

burgów. Z Polski pochodzą sa
mochody dostawcze i karetki po
gotowia, na które prawie .wy

łącznie wykorzystyWąn.e są
żuki i nysy,. . A. prawdziwie
duże powodzenie zdobywają
maluchy. Na terenie Węgier
działa już 26 autoryzowanych
stacji obsługi fiata 126 n. Buda
peszteński Klub Miłośników

Polskiego Fiata nie ogranicza
się do spotkań w sprwaćh prak
tycznych porad dotyczących
eksploatacji samochodu, ale or
ganizuje różnorakie imprezy to
warzyskie, kulturalne, . turysty
czne. Na przykład w każda

ostatnią niedzielę czerwca od
bywa się nad Balatonem zjazd
maluchów. W ubiegłym roku

była duża frekwencja. Maluch

skojarzył ludzi różnych zawo
dów i zainteresowań, prezesem
Klubu jest znany na Węgrzech
aktor teatru lalki lstvan Per
laki.

— Jest to dla nas organizacja
cenna: popularyzuje malucha
i zrzeszając, jego ■użytkowników
— stanowi dla producenta istot
ny czynnik opiniodawczy, —

mówi mi szef budapeszteńskiej
filii „POL-MOT-u” Tadeusz
PodWysocki.

HELENA NOSKOWICZ

w

już blisko 3
ład i pół miliona fiatów

z częściami produkowa-
w „Bakony". Jest to dziś

6 tys.
się w

osiągający

społeczeństwo
przeciętnego wy-

powstanie napraw-

intelektualnej siły
bezsprzeczne pod-

stopy

siągnięcie przez

wysokiego
kształcenia i

dę wielkiej
napędowej.;.'
niesienie się
wraz z niewątpliwą
warunków mieszkaniowych.
Wreszcie młodość Właśnie mło
dość naszego narodu wraz z je
go zasobami -, intelektualnymi
nie jako zbanalizowana „przy
szłość i cała nadzieja”, ale jako
wartość bardzo konkretna jest
jednym z kluczowych atutów.

Takiej sytuacji nigdy nie było,
aby ąż nnłowa. narodu miała

mniej niż 30 lat.

Mówiąc teraz konkretnie o

tym stworzonym potencjale:
Mamy oto w ręku dziesiąty —

jedenasty przemysł świata z je
go stosunkowo' przeciętnie• mło--

dym (ok. pięcioletnim) parkiem
maszynowym, a wartość stanó-

•wiska pracy ~ ’có też daje po
jęcie

' ó jego jakdści- — wynosi
przeciętnie, 'ód '500 'tys. do 1 min
zł. Mamy 1 miliór- osób z wyż-'

,'szym wykształceniem, 350 tys.
inżynierów i 120 tys. ekono
mistów,, niamy także 3 nPn osób

z wykształceniem zawodowym
zasadniczym.

da

cji
od
od

szych nie należą. „Wiele zakła
dów przemysłowych — twierdzi
i ma rację prof. dr Mieczysław
Kabaj — dysponujących nowo
czesną techniką i dobrymi kad
rami osiąga niższą wydajność,
niż należałoby' oczekiwać”.'

Prof. Kabaj — jako specjalis
ta od organizacji — wydajność
uzależnia od organizacji. Powia-

bowiem: „Poziom organiza-
odbiega znacznie nie tylko

poziomu techmki, lecz także
poziomu kultury i aspiracji

społecznych”; W konsekwencji
tąk ocenia naszą sytuację: „Im
bardziej, rozbudowana jest, te
chnika, im wyższy poziom kwa
lifikacji kadr, tym w wyższym
stopniu efektywność działań za
leży od sprawnej. organizacji.
Można, także powiedzieć, że stra
ty. ekonomiczne i społeczne nie
dorozwoju organizacji są wów
czas, wie-lokrotnie wyższe' niż na

niższym etapie rozwoju techni-

cżnd-organizaćyjńego”. Ale- czy
te prawdy. prof. Kabaja trafią
na sam dół. do zakładów? Jes
tem optymistą umiarkowanym.
Wątpliwości moje rodzą się z

tego powodu, że panuje u nas

pogląd — zwłaszcza wśród me
nadżerów gospodarki — iż usu
wanie słabości organizacji nale-

Taką właśnie postawą Miał

,,Orbis”, który uzależnił likwi
dację kolejek w kasach „Orbisu”
całej Polski od komputera. Ala

czy tylko „Orbis” czeka na kom 
puter? Obawiać się należy, że

„Orbis” wyjątkiem nie jest.
Wiele przedsiębiorstw czeka aś.

naukową organizację .pracy i

ńa uzbrojenie w komputery. W

tym przypadku ów KOLEGA

nie ma już tylko postaci koope
ranta, ale KOMPUTERA, Tym
czasem godząc się z tezami prof.
Kabaja trzeba udzielić mu go
rącego

'

poparcia, bo gra jest,
wielka. Prof. Kabaj cały pro
gram doskonalenia organizacji
pracy dzieli na trzy fazy. Pier
wszą nazywa elementarną, dru
gą — wdrażania naukowej or
ganizacji pracy, a trzecią — bu
dowaniem wielkich sysfeTrÓT’.
Popierając ten porządek, my
ślę,

'

że trzeba również rozbić
mit drążący 'umysły menadże
rów, iż należy zaczynać od koń
ca, od wielkich systemów. Pro
gram ten należy zaczynać od

dyscypliny, przestrzegania nór>n
i harmonogramów, od eliminacji
strat materialnych, strat czasu,

prący, złego zaopatrywania w

materiały i narzędzia
'

każdego
stanowiska, czyli od elementar
nego porządku.

CO Z TEGO WYNIKA?

. Myślę, że nie możemy się za
trzymać na przystanku „kon
statacja i satysfakcja”, ale po
winniśmy Się skoncentrować na

jednym tylko, słowie •» nrob-
lemie:' JAK! Czym, w którym
momencie’ zagrać? Jak te grę
rozegrać? Myślę, żę postawienie
tego słowa JAK uzasadnia o-

świadrżenie Edwarda Gierka i.a
XVI Plenum: nadchodzą
cych latach musimy zmienić

. wiele dotychczas stosowanych
metod działania, ara inh m.iewc-

loproioadzić takie, które lepw.j
odpowiadają nowym, z -reguły
t.riwlniejszym uu.mruńkou.-a -

riiom’'. Są to; słowa warte zasta
nowienia właśnie w kontekście

naszego potencjału narodowego
i stworzonych nowych możliwoś
ci. Kiedy pada, owo J AK mimo
chodem pcha się nod pióro
stwierdzenie, jakie słyszałem na

pewnym zebraniu Skromny ro
botnik- zakończył swe wystąpie
nie tek: ,,Gdyby naw sie udało

zlikrwidować argument KOLE
GĄ, to .Polska pewnie, by ina
czej. wyglądała. Argument. KO
LEGA kosztuje naszą gospodar
kę, mili,ar6^^. Zebrani zaaprobo
wali tę konkluzje dość mocny
mi oklaskami. Be o co nrze.do

wszystkim chodzi dziś i iutro?
O wydajność naszej, .gospodarki

i ludzi. Wszyscy wiedzą i wszys
cv. powtarzała, .że nasza

d.ar,ka .razem z. potencjałem . in
telektualnym do.

71
o

rzei

minęło od powsta-
Staropolskiego Za

głębia Przemysłowego.
Nad Kamienną, Bobrzą, Czarną
i innymi rzekami pracowały
wielkie piece, kuźnie i inne za
kłady, wzniesione w połowie
XVIII i na początku XIX wieku.

Fragmenty dawnych zakładów,
a nawet kompletne wytwórnie,
zachowały się do naszych
sów. Dopiero 20 lat temu

phzesfał produkcji zakład

t.alurgiczny w Maleńcu, w

rym za pomocą dawnych maszyn
i urządzeń wytwarzano narzę
dzia ogrodnicze. .Ten 200-letni
zakład jest obecnie Muzeum Te
ch niki.

Kilkanaście lat temu wyga
szono olbrzymi 150-letni wiel
ki piec w Starachowicach, wy
posażony w archaiczną dmu
chawę i dźwig mechaniczny z

napędem łańcuchowym. Wielki

najwydajniej- piec zapoczątkował uprzemyslo-

cza-

za-

me-

któ-

liiłiiiiiiiimiiiłłiłiiiiiiiiimiłiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiłiiiiiiimiHiiiiiiiłiiiKHiiiiii

Ostatnio prawie codzirnnir pokazujemy zimę po krakowsku, ale każdy przyzna, że takich śnie
żnych widoków nigdy w naszym mieście nie za dużo. Chociaż... nie wywołujmy wilka z lasu, (k)

Fot, JADWIGA RUBlS

wianie Starachowic, któr* pn.Li
tach — w Polsce Ludowej
stały się kolebką polskiego prze
mysłu motoryzacyjnego.

Rozwój przemysłu w Staro
polskim Zagłębiu został zaha
mowany w drugiej połowie
XIX i pierwszej XX wie
ku. Dopiero w Polsce Ludo
wej nastąpił renesans przemysł:i
materiałów budowlanych, m?4?-,."''
lurgięznego. spożywczego Na

terenie woj. kieleckiej!o wybu
dowano w ostatnich latach wici*

nowoczesnych zakładów, m. in.

zakłady metalurgiczne w Ostro
wcu Świętokrzyskim i w Koń
skich, fabrykę kotłów central
nego ogrzewania w Sędziszowie,
zakłady dziewiarskie .. Rekord”

w Jędrzejowie
Kilkanaście zakładów rozbu

dowano i zmodernizowano, dzię
ki czemu zwiększyły one pro
dukcję na rynek krajowy i ną

rynki zagraniczne. Przemysł w

tym. regionie jest nądal rozbu
dowywany. Na ukończeniu jest
m. in. budowa kombinatu zbo
żowego . w Niewachlowie pod.
Kielcami i fabryki przetworów
mięsnych •• -w • Starachowicach,
Modernizowane są znkL-dw spo
żywcze ...Społem" w Kielcach,
znane . z • produkcji makaronu,
majonezu i innych, wyrobów.

Wiemy
kto mówi...
Około 200 głosek • wypowiada

nych. przezy mężczyznę identyfi
kuje poprawnie analizator elek
troniczny, zbudowany w Praco
wni -, Fonetyki Akustycznej In
stytutu Podstawowych Proble
mów Techniki PAN' w Pozna
niu. x Dane. uzyskane z- analizy
wprowadzane- są . następnie -do

minikomputera Prace tę . zmie
rzają do uzyskania .ipożliwoś ń

skutecznego porozumiewania się
człowieka z- maszyną; w ■sposób

bezpośredni.
'

•
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Rozmowa z Jerzym Stuhrem

Teatr — ukochanym domem
film — wspaniałą przygodą

Oózt przechodniów nrjyeiągi ebęsenie plakat — fotografia
głównego bohatera filmu „Amator”, czyli JERZEGO
STUHRA. Jak każda postać kreowana na scenie i ekranie

przez tęgo krakowskiego
w .sam środek życia, nie

aktora, również ta, zagłębiająca się
pozostawia widza obojętnym.

Rys. EDWARD LUTCZYN

Co fggosjg ner ?

w moc

przed
nio że

motor

— Czy wierzy Pan

oczyszczającą filmu,
atawienia? Ze coś

zmienić, naprawie...
■ -Jest to jedyny Ceł i

mego działania Gdybym zapew
niał tylko rozrywkę, mgliste, u-

lotne doznania estetycznej nie

potrafiłbym uprawiać mego
zawodu z pasją! której ‘wymaga;

Zawsze stawiam sobie pyta
nie: dlaczego ja ćhcę innym to

pokazać, to powiedzieć. Otrzy
muję różne propozycje. Coś mu
szę .odrzucać, ■coś wybierać. ■Za-

Matirsuiauolnicy
( BU'pływ czasu okazuje się
f W Kiekiedy zjawiskiem
\ "

kłopotliwym, a jiąwet
j

'

szokującym. Jest to sęczegól-
t pie widoczne na rozmaitych
f jubileuszach Okazuje się, że

(■niedawne oseski, berbecie i
A rozkoszne. pociechy zmieniły
/ się w zasłużonych, ujetera-
J nów. Ostatnio ;w roli nieo-

y czekiwanyclt jubilatów wy-
y stępują i lięorcy,,, ywppłtwórcy'

i koprodycenci ruchu art-y-
f stycznego,. który .pojawił -się
/ w Polsce na- ■przeiomie lati-6P

} 7Ó. Jubileusz, obch-ądza, nie-.
S rlaii>ni: debiutanci. ■Aniśm-tJ się
Y obewzeli - jak pb-tciadh «o-
t ród — i mdli śwatijolńicy, łi,a~.:
t laśllwi autorzy nowego, rea-

f ; liżniu stali sic prawiej klasy-,
I kami. Może, ńie wszystkim o-

wa. metamorfoza bi/ła. piśnha;'
ale niektórym z pewnością.

Bez wątpienia w takim j.cła.^
Sńie kierunku który tro
chę symbolicznie można by
nazwać od Młodości do Kla
syki- —: biegnie . linia rozwoju

. poezji- Leszi-ift- A . Moczulskie-
ąo. Najnowszy tomik Afo-

czulskie.go „Oddech"’, z- wielu
ę względów Zasługuje na szcze-

stworzyć co

widzowie to

najczęściej
przeradzają

I ra w ciągu dwóch godzin robi

więcej świństw, niż niejedne
mu w całym życiu się przyśni
ło, wywoływała skrajne reak
cje. Niektórzy mówili wręcz:
Nie mogę aa

tym filmie.
- Lubię role
Nie ukrywam,

mówili

pana patrzeć po

gólna ttięag.ę, Mócęulś.ki zna-j -

du,jć się w podwójnie jubi
leuszowej sytuacji. Po pierw
sze jako jeden z czołowych
chociaż niezależnych (więc
czołowych tym hardziej) re
prezentantów Nowej Fali
współuczestniczy w rocznicach.

Po drugie sam '-b -

20-lecie . twór
’ako że

lat minęło od

prasowego. Li
tekstów poetyckich;
czas- zdawać by .się

ogromny. Alę też
liczby .- nie

Brazylijskie
proiest-songi
Brazylia stanowi szósty pod

względem' obrotów płytami i
taśmami ż nagraniami muzyki
rynek ęa śwliwm -Ostatnio, Wraz
z liberalizacją polityczną

‘ Wiel
kim powodzeniem , cieszą się też

„protest-«óngi” Tacy piosenka
rze, jak Cthico Briaręue de Hol
landa. Gal Costa. Milton Nasei-
mento czy Ąitemar Dutra. od
noszą również liczne sukcesy
w innych krajach Ameryk' Ła
cińskiej. popularyzując bogaty

ruchu,
chodzi
drukowanej,
włośnie
debiutu

pisania
liczba i

/m.ogło
■wniosków z. te i (-

■■sposób wyciągnąć..
'

Zwćązek
-. czasu twórczegp ?. literó-f.ura ■
dowolny jest i ■nieobllczo.lny. -

IV ciągu 20 lat mnżrin - napi
sać wszystko i ' nic. Można
dać- światu arcydzieło -i -mp-

’

żna się do tęgo arcydzieła (
szykpwać. Możr.a ten czas I

icykorzystoć i można, go
'

zmarnować.
Leszkowi A. Moczulskiemu, i

spora część ę oicych 20 lat j
upłyneła na pisaniu bardzo i

dobrych, tekstów piosenek. .

Zespół „Skaldowie” śpiewał
te piosenki. Za -jego sprawę

-r) nazwisko poety na trwale '

j zrosło się w. śąidadomości po- :

ytocznej z takimi hasłami, iai,..]
( np. „Ludzie zejdźcie z drogi. |
lb'o listonosz jadzie”. Od tej ,

r , gęby” Moczulski, już się nie

(■wyzwoli. ’

£ W ciągu 20 latmkózały". Się
f? tomy wierszy. I znaczny S

ł okres czasu dzielący te dwie \
i książki (1971 —1978) tó kolej- (
Shy pośród do s'peejalnej uica- (
j ę»

'

iąka należy soo rzer- na /
t „Oddech” 1979. ■Moczulski

■■-przyzwyczaił swych cżutdl-
(ników do obecności :. milczą--

trza-

2Ó

'tyle,
jego

lei

mentu: Zmiana temperamen
tu -świadczy o zmianie twór
czości.

t tak też jest. Nowe wiersze
Moczulskiego odległe są od
początków jego twórczości,
od -publicystycznych założeń
nowofalówej poezji, zań.
ja się.w retorykę. "Zaczynają
jut nowo ufać klasycznym
wzorcom poetyckim. Jest, tik,
jakby zmienili sie patroni tej
■poezji. Jest tak, jakby "z de-
ntaskatora tej- poezji jakim
był Moczulski stal się też
demaskatorem ducha.

Leszek A. Moczulski „Od
dech” WL 1979.

leży mi na tym. aby widzowie
wiedzieli o mej postawie, o. tym,
co sam cżuję. aby mieli prze
konanie, że jestem wyrazicielem
tego, o czym się mówi.

Nie potrafię włożyć maski i

wykonywać roli, z którą jako
człowiek nie miałbym nic wspól
nego. W każdej postaci jest coś

■ze ranili,' U- jednej — z mojego
temperamentu, w innej — ze

światopoglądu. Aktor ma prawo
do kształtowania swojej sylwet
ki. Może jestem na drodze, na

: Htóre.j uda mi się
'

więcej.
— A czy sanąi

potwierdzają?
— Cieszę się. że

-dyskusje o .filmie

się w. rozmowę o rzeczywistości,,
o naszych codziennych proble
mach moralnych, krótko mó
wiąc — wyzwalają inne ważne

życiowe tematy. Dla mnie jest
to potwierdzenie, że moi boha
terowie nie są widzom obcy, że

chodzą po takich samych uli
cach jak oni, że mieszkają w

takich samych mieszkania h, że

mają podobny styl.
Jestem bardzo przywiązany

do Amatora — bohatera, który
odnajduje siebie i dowiaduje sie
o kosztach, jakie trzeba płacić
za mówienie prawdy. Film ten

jasf mi bliski z wielu względów.
Mogłem w nim przedstawić
między innymi niektóre własne

dylematy i rozterki, związane z

moim aktorskim zawodem. #

Widz kojarzy Pana nie

tylko ż Amatorem;' ale rów
nież z Wodzirejem...

— Ta negatywna postać, któ-

kontrowersyjrie.
że chochlik we

wnętrzny sprawią mi satysfak
cję, gdy widzowie odkrywają,
każdy na swój rachunek, różne

strony postaci. To jest podnie
cające. Wtedy ., czuję się, że je
stem kimś więcej niż aktorem,
który przykleja sobie dziś wą-

śy, jutro bródkę. Lubię-takie
role, które mnie samego wiele

kosztują, wymagają wyrzucenia
z siebie pewnych prawd, pew
nych intymności. Pracuję dużo.
Aktorstwo traktuję nie jak za
wód, lecz jak swój los.

— Ma

jest Pan

świetnym
■ry Teatr

"■— Głęboko
sferę tego zespołu, który jakby
wyszedł -z jednej szkoły. .Te sa
me rzeczy nam się podobają, te
same nie. Mam szczęście praco
wać z Jarockim, Wajdą..Grze
gorzewskim. Mają oni różne me
tody

’

twórczości', ale łączą ich

podobne odczucia, pokrewień
stwo myślenia W Starym Tea
trze nikt nie lansuje siebie, jest
jakby wspólna potrzeba służe
nia sprawie, co chyba widać w

takich przedstawieniach.’'jak „Z
biegiem lal, z biegiem dni” czy
też ..Sen o Bezgrzesznej”. Teatr

jest dla mnie 'ukochanym do
mem, film — wspaniałą przy
godą.

— Wiemy-co było,-a co bę
dzie?

—' Czeka rtinifc'"WrdzÓ" cieka
we :dpświądc.żehi<? teatralne. Bę
dę grał pó' raz pierwszy w ob
cym jęzvku. Reżvser Giocanni

Pampiglione zaprosił mnie do

Pan szczęście, że

związany z takim

teatrem, jak Sta
li’ Krakowie.

sobie-cenię atmo-

głównej roli Bałandaszk* w „O-
nych” Witkacego, których wy»
stawia we Włoszech. Próby roz-

poczną się 10 stycznia bieżące
go roku, a premiera jest prze
widziana na 8 lutego. Lubię ta
kie sytuacje, które określam!

staję i gryzę ścianę, czyli zaczy
nam jakby od nowa. Będę grał
z aktorami, o których nie mam

pojęcia, dla publiczności, której
nie znam. Od dwóch miesięcy
uczę się — po trzy, cztery go
dziny dziennie roli po włosku.

Po powrocie, jeszcze.w tym se
zonie, przystąpię do roli Horod-

niczego w „Rewizorze” Gogola.
— A w filmie?

— Na razie nie mam Jeszcza

konkretnego planu. Ostatnio

grałem dużo. Aktor nie może

się bardzo narzucać publiczno
ści. Trzeba siebie dawkować,
Jestem związany z grupą mło
dych filmowców, która w tym
roku zaznaczyła swój nowy spo
sób myślenia i podejścia do fil
mu. Teraz każdy musi iść na

kwoje ■pole i pracować. Czeka
nas trudny etap. m-'

Rozmawiała:
BARBARA HENKEL

Posąg z dna
Tureccy rybacy wydobyli pod

czas połowów na Morzu Egejs
kim starożytny posąg. Jest to

naturalnej wielkości figura z

brązu, przedstawiająca greckiego
biegacza. Posąg pochodzi z V
wieku p.n.e, i przypuszcza się,
że jest dziełem starożytnego
rzeźbiarza greckiego — Polikle-
ta Posag był transportowany
drogą morską i zatonął w czasie

burzy.

(

(
(

X
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Niezwykłości światowej architektury

Sagrada Familia
Secęsja

-- styl zrodzony na

przełomie'XIX i, XX: wieku

była poszukiwaniem no
wych rozwiązań w dobie wzo-

rowania na style .historyczne.
Ruch artystyczny

’

. Jjigendatil,
L’Art Nouveau Młodej Polski

pózoslał jednak, prawie wyłącz
nie .stylem dekoracji.

Wyjątkiem- w tej regule śą
dwaj architekci: Hiszpan .Anto
nio Gaudi y Ccrnet działający
w Barcelonie i Szkot Charles
Hennie Mackintosh w Glasgow.

Gandi wyniósł z

kultury silne .tradycje

Swe
fealizo-

ła' krańcowo oryginalne,
fantastyczne koncepcje !
.wał w Barcelonie, gdzie po dziś
dzień szokują kamienice: Casa
Batllo zwana „domem z kości”,
Casa Mila potocznie
jako „kamieniołom”,
ma ąni. jednej ściany
raz jego największe
czone dzieło, któremu poświęcił
42 lata, z

statnie 15 lat

ekspiacyjny
Najświętszej -Rodziny -

plo Espiatório de

Familia, Budowę jej w

neogotyćk'm rozpoczęto w

roku W 1884 przejął ją
nio Gaudi. Zdoła! wznieść
dę tranśeptu tzw. Fasadę
rodzenia. Trzy portale na

gotyckie pokrywają atn-ktonicz-
n-ę dekoracje rzeźbiarskie. Prze
chodzą ono w cztery potężne
wrzecionowate wieżyce, w któ
rych kształcie dopatrywano sie

wydrążonych kopców termitów.

wpływów sztuki Maroka. ko
jarzą się też one z kuby.mem

ek.-presionizmem fswiadczą o

ilę-łw-ha nef pomysłowości w

wvna idywaniti nowych kształ
tów przez artystę Gaudi zmarł

zostayua ląc szczegółowe projek
ty model, gigantycznego ko
ścioła, którego sylweta stała się
symbolem' Katalonii.

Wielki architekt Le Corbu
sier pisa} o 'nim: ..Ten, człowiek
robi z kamieniem wszystko co

zechc.e,.,; Wśhód. ludzi swego po
kolenia jest on jedną z naj
większych potęg architektonicz
nych". A historyk architektury
N. Persner mówił o Gaudim. że

jego „Formy. wyrastają na po
dobieństwo głów cukrowych
czy kopców mrówek-, kolumny
nie' trzymają się pionu, dachy
spływają, jak fale czy węże, a

powierzchnie lśnią oblicówa.nia-
mi z riajoliki lub też mozaika-

określana

gdyż nie

prostej .o-

nie ukoń-

czego całkowicie o-

życia — kościół

pod wezwaniem
Tem-

la Sagrada
styli;

1882
Anto-
fasa-

Na-
nozór

m; z potłuczonych filiżanek i

talerzy osadzonych w zastygłej
zaprawie. Jest to może w złym
guście, ale tryska żywotnością
i wzniesione jest z wyzywającą
odwagą”.

Obecnie w Barcelonie wznosi
się nadal, po wieloletniej przer
wie, monumentalną
budowlę.

Tekst i

JADWIGA

secesyjną

zdjęcia:
R UBIS

Tkwi 500 lat
W zmieniającym się krajobra

zie na pograniczu Podhala, Spi
szu oraz Pienin niezmiennie
tkwi zachwycający okaz dawnej
drewnianej architektury: ko
ściółek w Dębnic Podhalańskim,
który stoi w tej wiosce od pię
ciuset lat.

O dębowym kościółku napisa
no wiele. Ten unikatowy zabytek
ma 'też swoją literaturę, m. in.
w języku niemieckim i francu
skim.

Skąd taka- wartość wiejskiego
kościółka, zaliczonego przez U-
NESCO do najwyższej — zero
wej — grupy obiektów zabyt
kowych? Ewenementem i to w

skali światowej jest to, że o-

biekt ma pięćset lat oraz to, że

większość- wyposażenia kościo
ła, a nade wszystko wspaniała
polichromia pozostają również
w swym pierwotnym, autenty
cznym stanie od pięciu wieków.
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Co nowego
w samochodach?

Zbliż* «ię nawy rok i trady
cyjni* już wytwórnie samocho
dów zapowiadają zmiany i u-

doskonaleni* w produkcji swych
pojazdów mechanicznych. Jest
w tym cel handlowy, ale nie
zależnie od tego są jeszcze do
datkowe korzyści. Większość
zmian konstrukcyjnych czy no
we wyposażenie będzie służyć
przecież użytkownikom, zwięk
szać bezpieczeństwo i komfort
jazdy. Np. w modelach szwedz
kich samochodów „Saab” w 1980
roku przewiduje się instalację
5-biegowej skrzyni biegów i no
wego rodzaju foteli. Korzyści* z

nowej skrzyni ma być rn, in. o-

bniżenie zużycia paliwa w czasie
jazdy na dłuższych odcinkach.
Taka przekładni* pozwoli rów
nież na zmniejszenie poziomu
hałasu (co prawda tylko o ok.
3 decybeli), przy prędkościach
od90do100kmnagódz.

Turystyka i motoryzacja najgroźniejsze
jdHLi"'rifat*ii'^im»>iiiiin' rmJliiiSZS

w stałym niebezpieczeństwie

W 1967 roku, o ile. mnie
pamięć nie myli, pra-
wie dziś nie znany Jan

Pietrzak śpiewał na Festiwa
lu w Opolu, piosenkę — prze
bój'„Za trzydzieści parę lat”.
Odwoływał się w niej do ro
ku 2000, w zakończeniu oglą
dając się z nostalgią na czas

bieżący, który za owe trzy
dzieści parę lat miał być do
brym, sentymentalnym
wspomnieniem.

Teraz na liczniku
lat dwadzieścia. Czy
krótki przecież czas
nienia do dawnych

. lat pogłębią się, pokażą,
coś jednak ńa cywilizacyjnej
drodze gubimy, że gdy. żyło
się biedniej i mniej nowocze
śnie, to jednak żyło się god
niej i nnwdziwiej? Ńa pew
no. Ile w tym będzie jednak
odwiecznego kojącego działa
nia upływu czasu, a ile rze
czywistych skutków
nych postępu techniki
woju społeczeństwa?

Stary grzech, jaki pópeł-
i politycy i świat nau-

'zwykli ludzie, wreszcie
nie uzasadnione oddzie-
sfery nauki i techniki

ubocz-
i TOZ-

o
FOKU W TA-

zaczęto posząki-
n is«2
TRACH
wać złota i srebra Dało
się na to nabrać wielu

królów, od Aleksandra Jagiel
lończyka począwszy, a na Sta
nisławie Auguście skończywszy.

Niepomyślny okres dla Tatr

rozpoczął się od roku 1768, kie
dy w Kuźnicach powstały huty
żelaza, które każdego roku zu
żywały do wytopu żelaza no 20
tys. metrów sześciennych drew
na, co przez 80 lat. eksploatacji
pozbawiło Tatry 1.5 min me
trów' sześciennych drzewa.

W roku 1819 Tatry- znalazły
się w rękach prywatnycłjr-Kupi
li! jeil-idmolacs. TJźńańsJći j Za
jączkowski. Po 49 latach rodzi-

wyjq?

Dlaczego

Przez 7 lat szwedzki nau
kowiec, dr Erik Ziinen ba
dał zwyczaje wilków.

M. in. wyjaśnił on dlacze
go wilki wyją. Otóż z powo
du... odczuwanej samotności
lub smutku. Czasami wycie
wilka oznacza, że szuka on

kontaktu ze stadom, od któ
rego się odłączył.

Bywa i tak, że wilki gro
madzą się we wczesnych go
dzinach rannych lub Wieczo
rem i wyją razem, aby
ten sposób dać

jej wspólnocie’

Historia Tatr to historia wielkich batalii w ich obronie,
a nasze góry bywały już wielokrotnie w śmiertelnym nie
bezpieczeństwie.

W XIII wieku Tatry należały do zakonu Cystersów, ale po

przeniesieniu się z Ludźmierza do powiatu limanowskiego,
zakon utracił prawa własności i zostały one włączone, do

dóbr królewskich.
Pierwszymi osadnikami byli u stóp Tatr pasterze wołoscy

i ruscy, którzy otrzymali od króla nadania ziemi i przywile
jów. już w tym czasie przyroda tatrzańska znalazła się w

niebezpieczeństwie — osadanicy rozpoczęli masowy wyrąb
lasów, lak że król wydał w tej sprawie specjalne zakazy
i sial się pierwszym „szermierzem” ochrony przyrody.

na Homolacsów, sprzedała swoją
część spekulantom handlu
drewnem z Berlina Eichborno-.
wi i jego zięciowi Pelcowi, któ
rzy bezlitośnie wycinali warto
ściowy drzewostan

Warto odnotować pierwszą u-

stawę ochronną z 1868 r., kiedy
dzięki staraniom przyrodników
Ludwika Zeisznera, Maksymi
liana Nowickiego i Edwarda Ja
noty, sejm galicyjski, wydał za
kaz polowania na kozice i świ
staki. Przy okazj. warto przy
pomnieć, że na szczęście ędrzu-
conó wniosek posła nowotar
skiego Feliksa Plewińskiego,
który zwrócił się do marszałka
krajowego hr. Tarnowskiego z

tym, aby wykupić wystawione
na publiczną licytację Tatry i
ofiarować je jako teren łowiec
ki cesarzowi' Franciszkowi Józe
fowi.

PO WIELU ZABIEGACH uda
ło się hrabiemu Władysławowi
Zamoyskiemu kupić w 1889 r.

część najbardziej zagrożonych
Tatr. On również pierwszy prze
prowadził ograniczenia wypasu
owiec, a pod koniec życia zapi-

W

SW0-

sal . .swój . tatrzański majątek
(prawie^,.tys. hą);-skarbowi pań
stwa, z przeznaczeniem na* u-

tworzenie Tatrzańskiego Parku
Narodowego.

W okresie międzywojennym
ożywiona, działalność prowadzą
obrońcy przyrody w oparciu’o
utworzoną w 1920 roku komisję.
Rząd polski wydal również wie
le zarządzeń, mających ochra
niać Tatry; lecz były to tylko
półśrodki.

'
-

Podczas okupacji, hitlerow
skiej Tatry znowu ucierpiały.
Niemcy zniszczyli drzewostan
na obszarze 270 ha, natomiast
znacznie go przetrzebili na 636
ha. W znacznym stopniu wytę
pili zwierzynę tatrzańską.

Prawdziwe szanse ochrony
Tatr przed zakusami człowieka
zostały stworzone dopiero w

Polsce Ludowej Zasadnicze zna
czenie dla tej sprawy miało za
rządzenie Rady Ministrów z 30

października 1954 r. o utworze
niu Tatrzańskiego Parku Naro
dowego, które między innymi
postanawia, że' „Na obszarze

parku działalność, człowieka, o-

raz wszelkie czynności gospo
darcze, ich charakter, zakres i

sposób przeprowadzania, muszą

być ściśle dostosowane do po
trzeb ochrony przyrody i być
zgodne z jej celami”.

Niestety, to zarządzenie o pod
stawowym znaczeniu, o które
światli ludzie walczyli ponad
100 lat. nie mogło ochraniać
Tatr automatycznie i nie ozna
czało. że naszym najwyższym
i niepowtarzalnym górom prze
stało grozić niebezpieczeństwo.

| U stóp Tatr rozłożyło się 30-
-tys. Zakopane, które w 4,5 tys.
obiektów spala rocznie ok 60.
tys. ton węgla i koksu. Po dro
gach krąży ok. 20 tys.. samo
chodów. W ostatnich 10 latach
rejon Tatr odwiedziło ponad 30
min osób. Turystyka i motory
zacja stały się dia gór najwięk
szym niebezpieczeństwem.

TO WSZYSTKO nie oznacza

oczywiście, że walczący o ochro
nę Tatr stali lub stoją na stra
conej pozycji — wręcz przeciw
nie, odnoszą przecież liczne
sukcesy.

Za -ich przyczyna do Zakopa- i
nego
linię
ruch pojazdów
do Morskiego Ok? i Kuźnic. U-
sunięto z miasta niepotrzebne
zakłady. Wykupiono z rąk pry
watnych właścicieli około 6 tys.
ha lasów i hal co pozwoliło
zlikwidować pastwiska, stojące
na przeszkodzie, niezbędnej od
nowy drzewostanu tatrzańskie
go. .

Walka o Tatry trwać będzie
wiecznie i warto o tvm pamię
tać. M. MATZENAUER

doprowadzono kolejowa
elektryczną Zamknięto

mechanicznych

)

[. niają
lkii

(—to
’ lanie

od tego, w jaki sposób toni-
’

kaja one w życie człowieka,
1 .w jakim stopniu i jak szyb-
| ko zmieniają, tak zwane
i wzorce zachowań całych spo-
. łeczności, modelują w sposób

niezauważalny tryb życia, u-

czucźa, nastroje i reakcje.
Bardzo często przypisuje

my sobie etykietę społeczeń
stwa uprzemysłowionego,
społeczeństwa, które już sta
ło się pełnoprawnym akcjo
nariuszem rewolucji nauko
wo-technicznej. Ale, jak to

się, u diaska, na co dzień wy
raża, jakie konkretne znacze
nia możemy pod . to . ogólne
— przyznajmy ■-* pojęcie
podkładać?

Ba! — żeby to przejrzyście
wiedzieć. Na. pozór może wy
dać. się, że wystarczy wymie
nić wiele znamion zewnętrz
nych, codziennego życia. Sa
mochody, telekomunikacja,
elektroniczna, technika obli
czeniowa, burzliwa ekspan
sja wielu gałęzi przemysłu
— owszem, to wszystko ist
nieje jako zbiór realnych
faktów. I kształtuje nas te

stopniu, którego nie sposób
przecenić. Niemniej nie mo
żna nis spytąi: a na ile jer
steśmy tego świadomi? Na
ile zaś. przyjmujemy te „da
ry” jako coś, co wchodzi w

nasze życie tak jak ogień i
woda?

Taki już jest ten świat, że
wielu ludzi nie tylko akcep
tuje rozwój naukowo-techni
czny, ale jeszcze upaja się.
nim i ulega fascynacji. Przy
znam się bez bicia, że i ja
należę do tych, których pięk
na nowoczesna technika
prostu podnieca,
żeby upatrywać
moistny. środek
najpiękniejszych
idei, ale zuryeżajnie, żeby po-
dziwiać ją jako owoc ludz
kiej pracy i nade wszystko -

myśli. I

Charakterystyczne, że bie- 1

żące lata wśród tysięcy róż- I
nych zjawisk wyróżniają ,

sięitym,żetak bujniei,
wspaniale rozwinięta nauko,
nie daje jakby satysfakcji
należnej jej osiągom. IV wie- !
lu krajach krytykuje się I

. naukowców za ich alienację, i
. za to, że uprawiają twór- i
czość. której użytkowego sen
su pewnie sami już ńie mo
gą objąć. Jednakże formułu- ]
jac takie oskarżenie należy S
pamiętać, że nauka, już daw- i
no się sama straszliwie roz- (
icarstwiła, Nie myślę tu, n o- ?

czywistych. różnicach miedzy )
tymi, klór-y np. badają )
strukturę metali, a tymi, któ- J
rzy poszukują prawdy o e- J
pocę Bizancjum. Myślę o za- {
gubieniu końcowego rezulta,- C
tu pracy uczonego, jakim ł
winno być uświadomienie re- )
szty społeczności co do po- )
żytkóro tej pracy. Brzmi to )
strasznie ogólnie, ale jak nie j
będziemy tego wiedzieć — i \

jakoś, (jak?) czuć — to żaw- Ł
. szę będą, trudności z odpo- ?
wiedzią ^na podstawowe -py- ?
tanie.- jacy jesteśmy, Czło- f
wiek wymyśla i tworzy róż- S
ńe rzeczy, ale gdy potem one b
pojawiają się w jego życiu C
na zasadzie zusykłej endzien- 4
nosci. to relacją się odwraca t
— rzeczy niezauważalnie )
kształtują człowieka. )

.4 więc: za dwadzieścia ?
lat... (jak dobrze pójdzie)... I

KRZYSZTOF IV. KASPRZYK
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Interesujące badania polskiego uczonego

Zając, księżyc i
... eliksir

Polski uczony antropolog i

amerykanista — prof. An
drzej Wierciński z Uniwer

sytetu Warszawskiego prowadził
w ostatnich latach badania nad

programem ideowym piramid,
czyli treściami symbolicznymi
zawartymi w strukturze archi
tektonicznej tych budowli. W
ostatnim czasie prof. Wierciński

podjął pracę nad kompleksem
symbolicznym .— zająca lub

-królika, księżyca i eliksiru nie
śmiertelności występującym w

wierzeniach wielu ludów'., Ele
menty te można śDotkać w daw
nych kulturach Starego i No-

Badanią'przeprowadzone ostatnio w Stanach Zjednoczonych
po. raz'; pierwszy Udokutnentowały, że wady z jakimi rodzą,

się dzieci matek alkoholićzek są skutkiem bezpośredniego dzia
łania alkoholu na rozwijające się komórki płodu

Eksperymentom poddano zarodki szczurów, umieszczone poza
organizmem matek w roztworze alkoholowym. W wyniku tych
badań stwierdzono, że poziom alkoholu w hodowli szczurów tył
podobny.do stężenia alkoholu we krwi alkoholików.-Okazało się.

Przyszłe
nie działanie alkoholu powoduje objawy określane mia-
płedowy zespół alkoholowy. Dotychczas bowiem nie było

jasne, czy pewne deformacje były spowodowane działaniem je
dynie chemicznych produktów alkoholowych, czy rp, należało je
jeszcze wiązać ze złym zazwyczaj odżywianiem się/kobiet ulega
jących temu' nałogowi.

Tak więc wieloletnie obserwacje przemawiające za ogromną
szkodliwością picia alkoholu przez kobiety ciężarne, dzięki o.-tat-
nim badaniom, zostały poparte dowodami'naukowymi.

wego Świata. Każdy z nich

określoną symbolikę. Zając:
zwierzęciem bezbronnym i

agresywnym
mą doskonały słuch,
świeci w nocy, a więc widzi w

ciemności, wędruje po niebie —

w dzień blednie i znika. Dlatego
wierzenia wiążą , go z przypły
wami morza i cyklami pogody
oraz kojarzą ze światem pod
ziemnym, wodą, płodnością, a

szczególnie — pierwiastkiem ko
biecym. Księżyc — zgodnie z

wierzeniami — miał stanowić
wodę życia, lub oszałamiający nd-
oój jako eliksir nieśmiertelno
ści o własnościach halticyriogen-
nyćh. 7, kolei zając albo królik
służył do oznaczania stanu nad
świadomości, uzyskiwanej pod
wpływem płynów' odurzających.

Meksyk by? jednym ze staro
żytnych centrów kulturowych,
w których kapłani Podlegali
szczególnemu procesowi wtaję-

— .niezależnie od
ich- w konkretnych
wiedzy, takich jak

cr.r . mat»wr»tyk* W

znany był kompleks
symboliczny związany z zają
cem, księżycem i napojeni nie
śmiertelności. Zając lub królik

staj? się symbolem powiązanym
z. księżycową boamia — Matka
będącą zarazem Matka Ziemi i
na tron ka agawy. Z ągawż zaś I

wytwarza sie alkoholowy, napój j
pulęue używany w colach e-i

ma

jest
nie

jest czujny i

Księżyc

brzegowych. Jeśli dodać do nie
go substancji halucynogennych,
wtedy przekształca się w teó-
metl, czyli boski napój agawy.
Królik, ze względu na natural
ne skojarzenia, staje się głów
nym symbolem obrzędów' orgia-
stycznych, związanych z kultem

płodności. Przy obrzędach tych
posługiwano się często napoja
mi oszałamiającymi.

mniczenia
kształcenia
dziedzinach
astronomia

Meksyku'

Jaką rolę spełniał królik w

starych wierzeniach ludów A-

meryki? Jak wynika z badań

etymologicznych nazwa Me
ksyk. a w oryginalnym .brzmie
niu Mexica, Mexitih Oznaczała
zające, czyli ludzi zrodzonych
z wypełnionego boskim napojem
agawy łona księżycowej Matki-
Ziemi. Potwierdzają to zarów
no materiały lingwistyczne, jak
i najstarsze źródła ikonografi
czne. Na starych kodeksach
Azteków j Majów przedstawio
ne są stylizowane króliki jako
symbol księżyca. Dysk księżyca,
ukazany jest w postaci naczy
nia z napojem pufęue, a we
wnątrz często widnieje rysunek
królika. Badacze starach kultur

amerykańskich wywodzą imię
legendarnego przywódcy ludów
środkowe, Ameryki
słowa met!, czyli agawa i citl,
czyli zająć. J-i:t to fo-"tycznie
zbliżone do s'owa ..sictl", ózna-

czsjącegó zagłębienie w agawie,
albo pępek.
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Robimy trwałą ondulację

CAF -- Jakubowski

— Podajcie sposób robienia
w domu trwałej ondulacji,
oczywiście na zimno. Obie z

siostrą mamy dość cienkie

włosy, trwała bardzo by im

się przydała, mogłybyśmy
sobie nawzajem ten „zabieg
fryzjerski” wykony wać.

Spełniając życzenie Czytel
niczki informujemy: do trwa
łej ondulacji niezbędne są

następujące akcesoria: dwa

Na Regiel i ndę
Toczek pastylkę wylanso-

wała Regelinda.' Ekkerbardo-
wa Miśnieńska -z domu Chro
bry. NLa go dvo dziś, co moż
na sprawdzić w Naumburgu
w Niemieckiej Republice De
mokratycznej. W imponują
cej katedrze są posągi jej
fundatorów, wśród których
cząrująea Polka. Toczek jej
jest suto zdobiony guzami i
koralami. W rzeczywistości
były- to pewnńe drogie ka
mienie, bo one jedynie przy
stały polskiej królewnie;
choć się zdeklasowała. wy
chodząc tylko za margrabie
go. Ale musiała być szczęśli
wa, skoro jeszcze w 150 lat

po jej śmierci, anonimowy
twórca obdarzył jej podobiz
nę dziewczęcym, ciepłym u-

śm i echem, có na owe czasy
w rzeźbie kościelnej było ta
kim 'wydarzeniem, że

' do hi
storii sztuki weszła jako
śmiejąca się Polka z Naum-

burga.
Upodobnić się do niej moż

na dwojako. Wpierw przez
toczek. Uszydełkowaną z a-

nilany czapkę krochmali się
i naciąga na garnek o śred
nicy 16 cm, wyschniętą zdej
muje, zbytek zawija do wnę
trza. Podobnie postępuje się
z kaplinem stożkityle że

namoczonym w ciepłym roz
tworze

'

żelatyny lub kleju
stolarskiego. Toczek wresz
cie może być z materiału,
który kroi się i szyje razem

ze sztywnym płótnem. Wie
czorowy stroi się woalką i

sztrąsami, na zimno futer
kiem, na co dzień piórkiem
przyszytym z boku, tak jak
jo nosili skrybowie wsunięte
za ucho. Więc to po pierw
sze. A-po drugie-i najważ
niejsze - upadabniamy się
przez uśmiech. Zdobi, nie

kosz-tuje, daje sławę na ty
siąc lat, a już na pewno
soczęście i przyjaźń w No
wym Roku.

ZENONA STRÓZYK

płyny (np. „Cclia”) z któ
rych jeden służy do skręca
nia włosów, drugi do utrwa
lania. Ponadto: wałeczki dre
wniane, ostatecznie ze sztu
cznego tworzywa, czepek z

folii, ściśle przylegający do

głowy.. Włosy trzeba naj
pierw umyć szamponem, wy
płukać, osuszyć ręcznikiem i

zwilżyć płynem nr 1. Następ
nie włosy rozczesać, dzielić
na pasemka i nawijać bar
dzo staranuje na wałki (przy
cienkich włosach walki po
winny być cienkie). Gdy
wszystkie włosy będą już na
winięte, nałożyć na głowę
czepek z folii, owinąć go je
szcze ręcznikiem i czekać aż

włosy się skręcą. Przeciętny
czas oczekiwania — około 20

minut, ale nie ma żelaznej
reguły, wszystko zależy od

gatunku włosów, jedne są

bardziej podatne i wystarczy
10, 15 minut, inne bardziej
oporne, nawet pół godziny to

za mało. (Jedno jest pewne:
lepiej żeby włosy były mniej
skręcone niż zbyt mocno.).

Następny etap — utrwala
nie., Po zdjęciu ręcznika i

czepka ż folii, należy (skrę
cone na wałkach) włosy do
kładnie zwilżyć płynem nr 2
i odczekać 10 minut. Pozosta-

je już. tylko ściągnięcie wał
ków, opłukanie włosów cie
płą wodą i nakręcenie ich na

normalne wałki fryzjerskie,
jak przy każdej fryzurze.

Przestrzegamy przed zbyt
częstym robieniem trwałej,
maksimum co pół roku.

Pomoże erpulsja
kosmetyczna
Spełniając prośbę naszej

Czytelniczki . p. Agaty M.

zwróciliśmy się do mgr Ire
ny Pichler — kier, laborato

rium krakowskiej fabryki
kosmetyków Pollena —' Mi-'

raculum o poradę, w ...sprawie
szorstkiej skóry na łokciach
i kolanach. Dobrym środ
kiem na owe defekty — zre
sztą bardzo częste -- jest sy
stematyczne stosowanie e-

mu.lsji produkowanej przez
łódzką fabrykę „Ewa” wzglę,-
dnie kremu • ,,Tramp” Bar
dzo skuteczna jest także mi-

raculowska emulsja „Fine
zja” działająca regenerująćo
oraz nadająca skórze elasty
czność i gładkość. Pomaga
ona również w przypadku
występowania na łydkach
czy udach białych lub czer
wonych krostek.

Prżed zastosowaniem każ
dego ze wspomnianych tu

kosmetyków należy przemyć
ciało ciepłą wodą używając
przy tym gąbki.

Jedna z przyczyn — skażenie środowiska!

Alergeny
— czynniki, których

działanie na organizm po
woduje stan uczulenia, mo-'

gą być różnorodne. Najogólniej
można podzielić je na zewnątrz-
i wewnątrzustrojowe. Do pierw
szej grupy zalicza się m. in. a-

lergeny pochodzenia zwierzęce
go, takie jak sierść . zwierząt,
wełna, pierze; alergeny pokar
mowe, a przede wszystkim jaja,
mięso, ryby itp.: alergeny po
chodzenia roślinnego, wśród nich

pyłki kwiatów, poziomki, tru
skawki itp.; alergeny chemicz
ne — farby, lakiery, odczynniki,
chemiczne itp

Do drugiej grupy należą aler
geny wewnątrzustrojowe —

głównie produkty rozpadu tka
nek, nieprawidłowej przemiany
materii itp.

Najskuteczniejsz.ym sposobem
leczenia alergii jest usunięcie
alergenu z otoczenia uczulonego
osobnika. W wielu wypadkach
jest to jednak po prostu niemo
żliwe. /""ś ’7

Współczesna medycyna dyspo-
•nuje już całym’szerokim a Torty-4
mentem leków przeci wuczulo-

' ■»"—
Nazwa „alergia” została wprowadzona przez wiedeńskiego

uczonego C. Pirąueta i pochodzi od greckich słów „a U os.”

(inny) i „ergein” — (działać) Oznacza „innoczynność”, czyli
odmienny od przeciętnego sposób reagowania organizmu na

różne czynniki, zwane alergenami.
Alergie należą do chorób coraz bardziej szerzących się w

naszych czasach.

2 tysiące krów — 7 min l mleka
Największa w krajach RWPG

ferma krów mlecznych powsta
je kosztem 72 milionów koron
w Herzmanicach (Czechosłowa
cja). W pomieszczeniach fermy
trzymane będą 2144 krowy,
które w ciągu roku powinny
dawać ponad 7 min litrów mle
ka. Wysoko zmechanizowane

wyposażenie fermy, na które

złoży się m. in. własny ośrodek

komputerowy, sprowadzone zo
stanie z NRD. Wśród fachow
ców różnych krajów panują
niezupełnie zgodne opinie co dc
celowości organizowania lak

wielkich, wąsko wyspecjalizo
wanych ferm hodowlanych.

niowych. Do najbardziej • zna
nych należą m in. środki prze-
ci whi sta mi nowe.

CZY ALERGIE
TO CHOROBY WRODZONE?

Według dr Pattersona bardzo
rzadko spotyka 'się r noworod
ka uczuleniowy nieżyt nosa czy
astmę na tle alergicznym. Je
dnak objawy tych chorób poja
wiają się we wczesnym okresie
i występują już po ukończeniu

przez dziecko 18 miesiąca życia.
Często spotyka się opinię, że

alergie „mijają same”, tzn., że

po prostu można z nich „wyro
snąć”. darza się np., że u cier
piących" na', katar śjeftny' czy
astmę z upływem łat następuje

1 zm ni'djsż'a nie W5a w'ó'w*•’ afhrgioz-
nych drogą samoistną. Jednak

dlaczego tak się dzieje, nie wia
domo. Możliwe, że wskutek

zmniejszania się alergicznych
przeciwciał u . chorego osobnika.
Z obserwacji wynika wpraw
dzie, że u około połowy alergi
ków objawy chorobowe cofają
się w wyniku reakcji obronnej
samego organizmu. Z drugiej je
dnak strony fakty dowodzą, że

u ludzi uczulonych na leki pier
wsze zetknięte z alergenem po
woduje często słabą reakcję, na
tomiast wprowadzanie do orga
nizmu dalszych dawek może

wywołać bard7o poważne, a nie
kiedy ..a wet tragiczne skutki.

CZĘŚCIEJ U KOBIET
CZY U MĘŻCZYZN?

Zdaniem wybitnego eksperta
USA . dr Pattersona przedstawi-

z

Uczone głowy i pracowite ręce

dziwne -

kwitnie

kaź-

na
mi:

k urządzić, aby
powrócić do kra-

wyjeżdżąjacy na.

góry zamierzają
granicą i tam

. częściej jakiś
chód, wkład .

(oczywiście w

dewizowe na

graniczne wyjazdy z całą ro

jeziora czy

zabytki,
współczesne

porów-

niech sobie

się podoba,
J.zie eh ca.

którzy dzięki kon-
kontaktom z „Pol-
jadą na różne za
budowy, skompli-

ie ulęga wątpliwości, że

istnieje u nas kult wy
jazdów zagra niczny c h.

Co roku miliony Polaków

przemieszczają się z kraju
ojczystego do najdalszych zą-

. kątków świata, a to, oby od
wiedzić 'dawno lub zgoła ni
gdy nw widzianą- rodzinę, a

to i aby spojrzeć na jakieś za
graniczne góry,
■miasta, na cudze

lecz również na

życie na obczyźnie i

nać r. ojczystym.
Niema. w tym.nic

go, na .całym, świecie

modo nat podróżowanie,
dy wie, że podróże kształcą,

. <7 także — choć mało kto

przyznaje się do tego — że
można na nich zarobić. Tak

się urządzić, aby nie tylko
zwróciły się koszty lecz także
by starczyło grosza na kup
no t< go i owego. Wszystko to

ładnie — byle w miarę, uczci
wie, przy zachowaniu prze
pisów i nie narażaniu się nie

tylko na kłopoty na granicy,

lecz także na trudności z za-

■.chowaniem . swego oblicza.'
Idzie o to, aby na. całym
świacie nie mówiono, że Po
lacy to handlarze, czasem

nieuczciwi, nie tyle zaintere
sowani turystyką, co zrobie
niem niezbyt czystego inte
resu.

Ale poza turystami (czasem,
należałoby to stówo umwśeić
w cudzysłowie), jest spora,

grupa, ludzi, doskonałych fa
chowców,
traktom i

sernicom"

graniczne
kowane montaże wielkich za
kładów przemysłowych czy
kopalń, pracując najczęściej
świetnie i zdobywając dla
siebie i dla naszego kraju do
skonała opinię. Oni również
— choć w inny sposób — robią
za granica czasem mały a cza
sem całkiem pokaźny mają
tek. Majątkiem tym jest naj-

dobry samo-

mieszkaniowu

kraju), konto

późniejsze za-

dzina. Każdy wie, że dobry
fachowiec potrafi w niedłu
gim czasie na. to wszystko
zarobić, a jeśli jest oszczędny
niejedno sobie przywieźć,
chociaż — zdarza, się też — że
w obcym, nam klimacie i

zdrowie straci i przez długie
miesiące tęsknić będzie do
swoich niepomiernie.- I znów

wszystko by było normalnie,
gdyby nie fakt., jaki ostatnio

pojawia się coraz częściej:
fachowcy, jadać na parę ty
godni, pozostają pół roku lub
nawet dłużej, stypendyści
starają, się ta

w ogóle nie

ju, studenci

praktykę z

pozostać za

pracować.
Powie ktoś: a

robią
niech

niech

niosą,

jak im,
pracują gdzie : chcą,

e ich oczy po-,

najważniejszy
zarobek. Nie

zapominać, że

wykształcili się ■w

ich studia koszto-

jadą gd:
sk oro

jest dla nich
wolno jednak
ludzie ci

kraju, że

wały masę pieniędzy, że po-

bierali stypendia i korzystali
z rozliczny cli przywilejów,
jakie u naś ma ucząca się
młodzież. Liczyliśmy na nich,
na, to. że. oddadzą dług zacią
gnięty wobec społeczeństwa,
że zasilą kadry lekarzy, inży
nierów, matematyków czy

cybernetyków, A tymczasem
oni się zabrali z kraju i

gdzieś tam pracują dla kogoś
innego. W wielu wypadkach
po kilku latach powracają do

domów, bogatsi o doświad
czenia, ze znajomością obcych
języków, dobrze wyposażeni
we wszystkie ziemskie dobra.
Ale wielu z nich w ogóle nie
wraca. a po pewnym czasie

zapomina o swym długu wo
bec kraju. Zapomina również
o tym, że kiedy:
zajęli
nłach

może
nie mającym takich

cznych aspiracji
w

przed laty,
wyższych uczel-

■cjsca, które — być
przypadłyb y innym,

zagrani-
a dobrze

widzącym ile w rodzinnym,
kraju jest, do zrobienia, i jak,

•bardzo potrzebne są i uczo
ne głowy i pracowite ręce.

MARIA KWIATKOWSKA iii

ciele obojga płci w takim sa
mym stopniu, ulegają tym scho
rzeniom.

Istnieje, opinia że' jednostki o

pewnych indywidualnych właś
ciwościach psychicznych są bar
dziej podatne na astmę czy też

innego rodzaju choroby alergi
czne. Dawniej hipotęza ta mia
ła wielu zwolenników. Dziś

przeważa pogląd; że . pierwotna
przyczyna ;ni? jest , natury psy-’
chiatrycznej. Ale u chronicznie

chorych czynniki psychiczne
mogą wpływać na nasilenie do
legliwości. fizycznych i na od
wrót, chroniczny stan chorobo
wy może zaostrzyć występujące-
problemy natury psychicznej.
DLACZEGO TAK TRUDNE

DO LECZENIA?
Jest tak dlatego, że np. zao

strzenie .się. stanów, astmatycz
nych.czy nasilenie tzw. kataru

siennego bywa związane ze

zmianami klimatycznymi’', — stan

pacjenta pogarsza się na przy
kład .przed, burzą czy też w o-

kresie spadków temperatury, a

zapobiegać tym zjawiskom oczy
wiście niełatwo

Poza tym żyjemy w środowi
sku, które w coraz większym
stopniu. ulega skażeniom. I one

to wywołują różnorodne scho
rzenia alergiczne. Na terenach o

dużym skażeniu powietrza bar-

dzo częste są przypadki chorób

narządów oddechowych. I tak

np. prz.yczyny choroby,' której
nadano nazwę „Tokio-Jokoha
ma astma”, łączono ze skaże
niom powietrza w tych okoli
cach. gdzie występowała.

W naszych czasach coraz po
ważniejszym problemem stają
się alergie, które u ludzi pracu
jących w pewnych gałęziach
przemysłu można już uznać za

‘hproby zawodowe.

Szybkie szerzenie się chorób

alergicznych, ich ogromna róż
norodność i trudności leczenia

powodują, żę stają się one je
dnym z poważnv,c.h problemów
w.spółczesnej medyęyńy.

TERESA ZGLICZYNSKA

To były czasy

Lekcje u. Einsteina
Szwajcarska prasa prze- r

drukowała ogłoszenie z po- r

■czatku naszego wieku, W/
. którym., nie znany szerzej )
Albert Einstein oferuje ko- j

repetycje z matematyki i fi- \
zyki po 3 franki za godzinę. (

Einstein poda.je w ogłoszę- (
; niu, że ma odpowiednie kwa- f
, lifikacje pedagogiczne, uczy )

młodzież, akademicka i szkół )
średnich i tytułem próby o- 1

fiarowuje swym uczniom J

pierwszą lekcję za darmo. \
To były czasy, kiedy, moż- (

; na było brać korepetycje u {
, <amego Einsteina... /

)

I1
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Przystosowanie stanowisk mo.żli wośei sprawnościowych inwalidów zadecydowało
o jej awansie do obiektów pracy chronionej. Na pierwszym planie szwaczka Lucyna Wójcik.

Od dwben lut harcerze z Huf-
ea Śródmieście Współpracują 2

młodzieżową organizacją francu
ską EEdF z Orleanu. Współpraca

• polega przede wszystkim' na bez
dewizowej' wymianie

' ’ 1 drystycz-
nej, m.. in;. w okresie świątecz
nym przebywała:, w naszym .mie
ście 4j-osob.ową grupa francuskiej
młodzieży.. -Zwiedziła, .ona Kraków,
Warsz&we, przez tydżieh była w

Bukowinie Tatrzańskiej; Francu
zi "

gośdilii również w • domach
• sómich’ polskich ró\vieśnikó5V. •

(ms)

■Dyskusyjny. Klub .Filmowy Uni
wersytetu

’

Jagiellońskiego . ,.D°-
tunda” ; rozpoczyna novy cykl
przeglądów filmowych, poświęco
nych tym rażeni twórczości posz
czególnych aktorów. Prózeiitąeje
iozpócyna •Ókrń.el Olbrychski,

. 'bowiem v/ driiacłi-: od 7‘do U- Sty
cznia' będziemy, .-mog.li oglądać- fil
my.;, W '.których

'

tęrr znakomity
aktor- kreuje głęwne lub drugo
planowe, role. . . . .

’ -■ ’

Jak. zwykle serdecznie zaprżs-za
■swoich sympatyków Dyskusyjny

. Kluir Filmowy ■ stifdehtó.w do

Kina' . .Młoda Gwardia.” na. inte
resujący zestaw. - pokazów . filmo
wych. \v tym miesiącu zo*baezy-
ńjy na • ekranie barwną . komedię
rl. Bogdanovięha . „Niekelodęon”,
premięro\y.y Jilm. produkcji, pol
skiej ,.Rog Brzeskiej .. i Capri”,
głośny amerykański ..Czarny kry
minał” B. Wildera' z ,19'45 r. oraz

włoski dramat z udziałem S. Lo-
ren .i ’M. Mastroianniego — ,',Sżęzę-
gó1ny,. d>.ień’. ’. Prelekcję . w . każdy
wtorek o gad

S

: Odwiedziny w Dziewiarskiej
Spółdzielni Inwalidów „Robot -

najlepiej rozpocząć od ma-

Nówoczesne, wieloczynnościowe urządzenie tkające z nitek goto
wą dzianinę, obsługiwane jest tylko przez jednego kwalifikowa
nego pracownika — Kazimierza Gałkę.

Co dzień niesie?

Robienie, kolejki
Jssf czwartek kilka minut po

slede iiLŻidstej. \yła.śńie z pocląyii
pr.żćyjćżdż.ąj<tęego ';z \ Kraikową

' do

ikąeiięzki wysypali się pasdżepp-,
wie: :'Fłocziiiej 'tez' jak

'

Zawsze
zrobiło' się na .miejscowej (ładnie
‘wymaloićańej 'z zewnątrz) pocz
cie. .4 tu ■właśnie kasa zamknię
ta : na cztery' spusty (zaciągnięte
iąłuz.ie) a: przed nia Spora -kolej
ka. Właśnie dp godziny 17:15'jest
pr-zerwa:: Drugie 'okienko "■upo
ważnione'

’ do operacji ", piejiięż-
nych .też' rAeczpnhe, Wprawdzie
kartka niechliijnżę. leżąćci obok
m.ó:wi. że przerwa trwa', dopiero

'

gazynu, .wyrobów. Tu jak na

dioni widać rodzaj podejmowa
nej produkcji. Właśnie do sprze
daży- przygotowuje . się part ie
tak bardzo poszukiwanej dla
dzieci i młodzieży odzieży .

kilkanaście wzorów, dzianych, u-

branek dla. ma1 u/ hów, sweter-

;ków i spodenek, dresów, sukie
nek i spódniczek: powielonych
w tysiącach sztuk.

J-eśt 4o .: oczywiście przegląd
wycinkowy produkcji, tylko te
go co aktualnie schodzi z taśmy.
Podstawę do ogólniejszych . ocen

stanowi sporządzony' na ..świeżo
bilans ubiegłorocznej działalnoś
ci gospodarczej spółdzielni. Tak

więc wartość produkcji osiągnę
ła kwotę 93 min zł. Przeciętnie
znajduje się w produkcji ok. 100

różnych modeli, ‘w ciągu roku

wprowadza . się o.k ., .15 nowych
wzorów dzianiny i. pk.'50 no
wych fasonów. Ponąd..'90, .proc,
wyrobów przeznacza się' na' za
potrzebowanie rynku lokalnego
i pozostałe kilka procent-na eks
port. I wreszcie, efekty te są

osiągane przeważnie rękami
inwalidów, którzy, stanowią 7-,5
proc, całej i 700-psobowej załogi.
Nakłady na rehabilitację zawo
dową i społeczną inwalidów w

systemie zakładowym i nakład
czym zajmują w kosztach .spół
dzielni ważną pozycję.

s.twa Specjalnej Szkoły Zawodo
wej.

W gabinecie zarządu zastęp
czyni kierownika- p. Maria Pa-

"ryłowa wskazuje; na liczne' wy
różnienia spółdzielni odznaki,
listy gratulacyjne, dyplomy, na
grody za działalność gos-ptłau-

■cza i rehabilitacyjna inwalidów,
■? '

udaną produkcję i nowości

rynkowe. Wśród tych wyróżnień
•est. uzyskana ostatnio odznaka
DRZZ „Zasłużony dla ochrony
prane’’ OC.A.Z dyńlórn "‘'-s-i .ia
CRZZ. i . Głosu Pracy”. Min.

Qśw.iatv i Wychowa-da "r- ",XT1
w konkursie pn „Zakład pracy
ńómaga szkole”.

Milo odnotować te dowody
uznania przydatności społecznej
w dniach XXX-lęeia Dziewiar
skiej Spółdzielni Inwalidów

..Robotnik”, naistafszej tego ty
pu. wśród spółdzielni inwa’’dz-

kich, .

•j>

Nowohuckie osiedla

powoli się starzeją
Przedsiębiorstw o Gospodarki

Komunalnej Nowa Huta posia
da w swej ‘administracji 520 bu
dynków a w nich 27.798 miesz
kań oraz 151 budynków gospo
darczych: .pawilonów handlo
wych. warsztatów Usługowych,
garaży itp.. Biorąc. pod. uwagę,
że są to przeważnie rejony obej
mujące starsze osiedla w dziel
nicy, potrzeby mieszkańców,
szczególnie w zakresie remon
tów i modernizacji okazują się
z roku' na rok coraz większe.
Podstawowym więc zadaniem

Każdy może mieć

Matejkę

I’GM jest zabezpieczenie
lokatorskich.

Problemem nr 1

niedostatek zanlecza

remontowego i brak
w . po^cz.ególnych
ciach. Mimo to w .Zakłą*-7'
mon+owo-Budnwlanvm

g-ritnaćh
HOM-ach udało
wać kwalifikowano gr11ny
konu.iące wszelkiego rodzą
i'-otv remontowe. Trudnóścr wy
nikają iedynie z nikłych dostaw

<zkła okiennego.
Tstotną formą nomocy dla lo

katorów bvłn rówmJeż powoła-
•nie nrzv' Zakład.".ie Reruon<ewn-

Rudowlanym pogotowia służb

specj a 1 i stycznych w 7akres ie
robót elektrycznych, wodno-ka
nalizacyjnych i gazowych. Po
gotowia te czynne są codziennie
w godzinach 15—23. » w niedzie
le, święta i dni wolne od pracy
— od godz. 7—23. (aż>

nr

usług

jest nadal

teehnięzno-
fachowców

soec; a’n oś
le Re-

oraz w

działających przy
się z o r.Raniżo

wy-
ro-

Bernard Rir^cissen
w Krakowie

od 17.15 dii 17.30 alp urz^dniczlći
■jiiż nie ma. Ktoś wuraia. sieoję
oburzenie, ale to nie ślcutktije,
i>a»'MĆtka dodaie, że na okienku

Jest coś napisane Istotnie, na ta
blicy z zakresem czynności 'iesr.

■jasno napisane: czynne' od 10 do
20. Ktoś tu chyba usiłuje być
analfabetą.

Oczywiście pracownicy poczty
też ludzie i mają prawo do

przerwy na wypicie herbaty' cz.y
zjedzenie posiłku. Ale czemu

przerwa ta ma wypadać akurat
V’ obu okienkach jednocześnie.
Czym to narazili się poczcie
klienci,., że normalna przecież
działalność traktowana jest
przez niektórych za akt wspa-

niałomyślności. (jb)

Te wszystkie starania widać

w toku dalszego zwiedzania

spółdzielni. W pełni unowocześ
niony park maszynowy został

jeszcze dodatkowo przystosowa
ny do wykonywania poszcze
gólnych czynności przez ludzi ze

śladami przebytych schorzeń.
Stworzone tym ludziom warun
ki w dziewiarni i szwalni zade
cydowały o zakwalifikowaniu
obu do zakładów pracy .chronio
nej. W sukurs im -przychodzi
Zakładowa Przychodnia Reha
bilitacyjna, prowadząca na

miejscu poradnictwo profilak-
tyczno-zdrowotne 'i rehabilita
cyjne oraz sprawująca patronat
nad kadrą adeptów^ dziewiar-

Hafciarka Lucyna, Kotula przy

sprowadzonej z Japonii maszy
nie misternie wyszywającej we
dług zaprogramowanego w spół
dzielni rysunku.

Zdj. JADWIGA RUBlS

ka-
: ością arty-
razem. pra
żą wióra re-

Wybitnych

użytkowej
wart

tym
nich

Krajowa Agencja Wydaw
nicza Oddział w-. Krakowie

przygotowała na rok 1980

szereg pięknych kalendarzy.
Już do tradycji, tego Wydaw
nictwa należy łączenie zwy

kłej .strony
lendarza z

styczną. I

wie każdy-z
produkcje dzieł

polskich malarzy
Jedną z najciekawszych,

propozycji tegorocznych . jest
. ^kalendarz pt. „Wiźj:e .histo

ryczne Jaia 'Matejki”. 12

r wspaniałych reprodukcji o-

b razów jednego z najwybit-
malarzy, a

iw „Hołd
i Zygmun-

. Grunwal- .-

acja .pierw-
i” —..każda.

niejsżych naszych
'■wśród' nich- m .

Pruski” „Dzwon
‘a’’. „.Bitwa -pod
dem” i „Kbro-ni
szeęo króla Polsk
może znakomicie służyć do
zawieszenia na ścianie. Ka
lendarz powinien też naszym

.'zdaniem znaleźć . się .w pra
cowniach historycznych
szkół.

Warto podkreślić, iż repro
dukcje są piękne kolorysty
cznie i wydane z ogromną
starannością. (bog)

DZIŚ O GODZINIE;
* 14 i 17 — Pałac? Młodzieży,.ul.

Krowoderska 8 Choinka nowo
roczna. 7, licznymi atrakcjami.

*■ 22 -- Kawiarnia Ratuszowa —

Kabaret ...Kurierek”.
JIJTRO O GODZJNIF:

* 11, 14 i 17 — Pałac Młodzieży
— Choinka noworoczna.

*lf?— ,,Starówka”, ul. Szcze-
nańska 5, II p. — Filmy- dla dzie
ci.

*16i1« -ul.Filipa6—Teatr
Regionalny — „Szopka”.
i 17 — ,,U Zalipianek”, ul. Sze

wska. - .Teatr Reg. — „Herody”.
*■21— „Ratuszowa” — Teatr

Reg. — „Szopka”.
A POZA TYM:

* W Galerii 2 KDK czynna jest
od5do15bm.w.godz.14—18—
wystawa malarstwa Stanisława

Borowca, a w Fotosalonie KDK

(do15hni.od14do20)—wy
stawa pt. „Akademickie Konfron
tacje Twórcze — Gorlice 79”.

* W poniedziałek, 7 bm. o godz.
11 — w sali 2. AGH, al. Mickiewi
cza 30. paw A- .O — posiedź, nau
kowe Komisji Nauk Geologicz
nych.

NIEPOŁOMICE

Usytuowane
na skraju Pu

szczy Niepołomickiej było
początkowo wsią, w której

Kazimierz Wielki zbudował

dwór myśliwski oraz kościół pa
rafialny. Dwór przebudowany
został na . zamek (na zdjęciu)
przez Zygmunta Augusta i sta
nowi, poza kościołem, główny
zabytek i atrakcję I/urystyczną.
Prawa miejskie Niepołomice o*

trzymały w XVIII wieku. Mia
sto liczy 5,4 tys. mieszkańców, w

tym 91,3 proc, ludności 'pozarol
niczej. W granicach administra
cyjnych obejmuje, 2.700 ha, w

tym 1.515 ha użytków rolnych.
•Posiada przemysł drobny.

W przyszłości : Niepołomice
.wejdą w skład Krakowskiego
Zespołu Miejskiego. Budownic
two mieszkaniowe to główna
sprawa w Niepołomicach a ze

względu, na sąsiedztwo Puszczy
Niepołomickiej także i - rękrea-

cja. Funkcje uzupełniające to:

obsługa ludności miasta i sąsied
nich terenów rolnych, przemyśl
budowlany i rolnictwo.

W 1990 r. ludność Niepołomic
. wzrośnie do 9.000 mieszkańców.

Istniejąca zabudpwa miasta zo
stanie uporządkowana, prze
kształcona i uzupełniona żę
szczególnym uwzględnieniem ro
li turystycznej, wynikającej z

wartości zespołu parko wo-Zam-

kowego i bliskości Puszczy Nie-

połomickiej. Zespół przemyslo-
wo-bazowy wymaga zagospoda
rowania i ukształtowania.

W Biurze Rozwoju Krakowa

trwają prace nad planem przes
trzennego zagospodarowania
Miasta i Gminy
Przygotowywane

N iepołomice.
są również

bieżące decyzje i opinie dla in
westycji w zakresie nadzoru ur-

banistyczno-budowlanego.

Po zakończonym nieaawno,
pełnym. sifkćesów, 3-tygopmio-
Xym tournee w R.FN Orkiestra

• Symfoniczna Polskiego: Radia i

Telewizji w .Krakowie pod- dy
rekcją Antoniego Wita wystąpi
W' najbliższy. wtorek (8 bm.) w-

sali Filharmonii Krakowskiej.
-Koncert uświetni swą grą

znany już w Krakowie i .zawsze

gorąco oklaskiwany
'

pianista
francuski . Bernard Ringeisser.
Wykona on V koncert fortepia
nowy F-dur . Camille’a Saint-
Saen^a. Orkiestra zaś przedstawi
papulaNią',’,Ser®nadę'’- C-dur na

orkiestrę srnyezkową M.ięcżyślą-:-
wa. Karłowicza oraz I symfonię

Dymitra . Szoslakowieża. Począ
tek koncertu — o godzinie 19.30.

tozmowy przy herbacie

Niełatwo do nich
Bardzo ważne jest wychowywanie młodzieży w okresie

kiedy po skończeniu szkoły podstawowej trafia ona do szkól

zawodowych. Niestety, mimo że bardzo wiele mówi się u nas

na ten temat i władze przywiązują do tego problemu dużą
wagę, w poszczególnych zakładach pracy często jeszcze nie

docenia się tych spraw — mówi JACEK MAJOR, z wykształ
cenia nauczyciel, absolwent

w Krakowie.
Wyższej Szkoły Pedagogicznej

SZKOŁA RODZENIA pod
kierunkiem dr Jadwigi Beau-

•pre zaprasza przyszłe matki
v ich' mężów na kurs pielęg
nacji niemowląt ro-zpoczyna
jąć y się w najbliższy penie-,
działek ? bm. o g-odz 17 o-

raz ha,'kurs prźygóh>wania
do porodu i ‘

gimna-styUi —

We wtorok. o godz. 13.30.

•Zajęcia odbędą się
spoi ? Matki, i' Dziecka przy
®i. Pokoju 2a. sala 69.

w ze-

.

— Skąd to pesymistycz
ne stwierdzenie?

— Z własnego, niestety, do
świadczenia. Po skończeniu
studiów zostałem instrukto
rem do spraw pedagogiczno-
wychowawczych w Wydziale
Szkolnym Przedsiębiorstwa
Zmechanizowanych Robót In
żynieryjnych. Moim zadaniem
nie było uczenie zawodu, bo

tym zajmowała się szkoła

przyzakładowa, ale zasad kul
tury w tym najszerszym po-

_ ięciu. Należało do mnie utrży-
* mywanie stałych kontaktów z

X kuratorem, a także z rodzica-
*• mi. A było nad kim praco-

wać. Młodzież przychodząca do

s

proc, z Nowej Huty, a

30 proc, spoza Kra ko-
nas (70
około

wa) nie należy do łatwej* Oj
cowie, głównie budowlani,
większość życia spędzają po
zą- domem na rozmaitych bu
dowach. Dzieci mają wiec

sporo pieniędzy, a niewiele

rodzicielskiej opieki. Niespe
cjalne są też ich potrzeby kul
turalne.

Sytuacji nie poprawia fakt,
że autorytet takiego instruk
tora i u ogóle jego funkcja

• jest traktowana jako zlo ko
nieczne. Co. udało mi się wpoić
moim wychowankom, kierow
nik czasem jednym posunię
ciem likwidował.

to ro-Fan przez

sama

mówi-
do nas ta

której już

dotrzeć
— Czy dlatego odszedł

Pan z tej pracy?
— i?ak. Przyszedłem z ogro

mnym zapałem, ale wszystko
czego mnie nauczono jakoś się
zdęwaluowąlo. Może powinno
się nas już na uczelniach

przygotowywać do umiejętne
go postępowania w ipiejscu
pracy. Nie ukrywam też, że

wysokość pensji i brak szan
sy na podwyżki nie mobilizu
je do działania. A z tej jaką
otrzymywałem trudno utrzy
mać rodzinę.

— I tak trafił Pan do
Centrum Kultury Mło
dzieży i Studentów.
FAMA, gdzie jest Pan o-

becnie zastępcą dyrektora
do spraw administracyj-
no-programowych?

— Tak. SkoczystąJem z pro
pozycji i jestem bardzo zado
wolony. choć muszę przyznać,
że wiele trzeba będzie prze
prowadzić umiejętnych dzia
łań, by nasze Centrum zaslu-

żylo na nazwę jaką posiada i
by piękny lokal, w którym się
mieścimy, został w pełni wy
korzystany.

— Co
zumie?

.

— Trafia
młodzież, o

łem. choć oczywiście nie tyl
ko ona. Wielu należy do na
szych klubów, m. in. Mloclyeh.
Twórców Piosenki, DKF-u,
Literackiego, ale ton ciągle
nadaje i opinie o nas, o na
szej działalności, kształtuie ta

grupa młodych, którą intere
suje przede wszystkim dysko
teka i to mocno „zakrapiana”.
Ale mam nadzieję, że uda się
nam tę młodzież nawet trud
ną zainteresować naszą dzia
łalnością klubową i poprzez
zabawę łączona coraz hardziej
z działalnością kulturalną wy
chowywać. a na początek
przede wszystkim wzbudzić w

niej potrzebę
kultu ry.

— Żj/cizę
dzeńia.

BOGUSŁAWA

Komunikat MO
u "o. roku,
Krakowie

korzystania. z

zaie-tn powó-

PAŁCZYŃSKA g

W dniu 11 grudnia
około godz. 18.20 w

na ul. Boh, Stalingradu w po
bliżu ul. Przemyskiej, jadący

od strony Poczty Głównej „fiat
— 126 p” potrącił mężczyznę
przechodzącego przez jezdnię.

Świadkowie wypadku prosze
ni są o zgłoszenie . się w Wy
dziale Ruchu Drogowego KW

MO w Krakowie,
radżkiego 24,' pok.
32'0, tel. 318-40 'albo

wew. 512 bądź 506.

ul.

nr
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Poniedziałek I
12.45 TTR — Uprawa roślin.

13.25 TTR — Mech. roln. 15.25

Progr. dnia. 15.30 NURT —

Naucz, -początk. IW Obitktyw.
1W.20 Dziennik. 16.30 - Dla dzieci:

Zwierzyniec". 17 "Dzień dobry, ,w

kręgu rodziny. 17 .25 „Tajehini-
ca rękopisu” radź, film fab. 19

Dobranoc. 19.1Ó Siódemka. 19.30

Dziennik TV.. .20.30 Teatr TV —

J. Kochanowski- — .„Oaprrws-jo-
słów.j .greekieh”, -

. 21:30 „Płynie
Wisła.?/’ ■bde.-.' —-

.- Płock, Włoc
ławek, tToruAi 22.20 Horyzont -—

Hekatomby Pol Fota ■—- progr.

publ. migdzynar. 22.50 Dziennik.

Poniedziałek II
15.25 Progr, dnia. 15.30 Nowo-

czessióść w domu i zagrodzie. 16

Poradnia młodz,. organizatorów
sportu;;'.16.30 St: -Sport ■—• Echo

stadionu. 16,55 .Jęz. niem. — kurs

podst-ś- - 1 7.20' Kosmos 1980 — ■za
powiedź bloku. >17.25 Poczta do

Klubu-Alfa, 17.45- Horoskop 1980
— dr-L .: Wares? o astrologii. 1.7 .50

Cztery miejsca :l widokiem na

ziemTę. 18.10 Raz- wokoło — etiu
da balet. 18-. 15 Do kogo należy-
kosmos. 18.25 Pan .Twardowski
— progr.. balet,; 18.40 Księżycowy
spacer. .-19.10.Kronika (Kr.) . .19.30

Dzienriik TV. 20.35 . Tu Baza

Księżycowa Alfa. 21 Podarki i.

nieba. 21 .25 24 godziny. 21 .35 O-

dyseja kosmiczna 1979 — Sonda

Voyager w poszukiwaniu kosm.

braci. 22 „Pod znakiem Bliźniąt”
— radź, film fab. 23.20 Horoskop
1980. '.

Wtorek I
« TTR — Uprawa roślin. 6.50

TTR — Mech. Roln. 11.05 Dla

szkół: Jęz. pols., kl. 5—6. 12 Dla

szkół: Jęz. pols.', kl.7i2lic.

13,25 TTR — Uprawa roślin. 14

TTR — Mech. Roln. 15.25 Progr.
dnia..15.30 Telewizyjny Klub Se
niora. 16 Obiektyw. 16.20 Dzien
nik. 16.30 Studio TV Młodych —

mag. szkolny. 17 Dzień dobry, w

kręgu rodziny. 17.30 Sonda —

Metalowe nerwy. 18 Interstudio
— Celownik 750. 18.25 „Królik
Bugs przedstawia” — amer. film

anim. 18.50 Radzimy rolnikom.

19 Dobranoc; 19.10 Siódemka.
19.30 Dziennik. TV. .20.30 „Zie
lona miłość”, ode. pt. ..Bursztyn"
— film fab. TV ang. 22 Cam.era-

ta, 22.25 Merkury z paszportem
Centromor. 23 Dziennik.

Wtorek II
16 Progr. dnia. 16.05 Jęz. ang.

— kurs podst. 16.35 Jęz. niem. —,

■kurs podst. 17 Dla dzieci: Cuda-
■cżek. 17 .30 Poradnia Zaufania. 18

tygodniowy program'
(Od 7 do 11 11980 r.)

Poradnik dobrych . obyczajów.
18.30 Progr. morski. 19.io Kroni
ka (Kr.) . 19.30 Dziennik TV. 20.30

Wtorek melomana. 21.30 24 go
dziny. 2-1 .40 Sprawozdanie z Woj.
Kon f. Spra wozd a we zo-Wybor -

oz ej PZPR w Krośnie.

Środa I
6 TTR — Uprawa roślin.' 6.30

TTR — Mech.' roln.. 11,05 Dla
szkół: Hist., kl. 7.' 12 Dla szkól:

Muz., kl. 1. 12.45 TTR. RTSŚ —’

Jęz. pols. 13.25 TTR. RTSŚ —

Piz. 14 .30 W . drodze do nowego.
15.25 Progr. dnia. 15.30 NURT —

Matematyka. 16 Obiektyw. 15:20

Dziennik. 16.30 Dla dzieci; Ka
meleon. 16.55 Losowanie Express
i Małego Lotka. 17 .05 Dom i my.
17.20 10 ininu-t: teleturniej. 17.30

Dzień dobry, w kręgu rodziny.
18 Ofensywa styczniów’* —

wojsk, progr. hist. 18.30 „Świat,
który nie może zaginąć”- — „Na
żółwiej plaży” — film dok. TV

ang. 19 Dobranoc. 19.10 Siódem
ka. 19.30 Dziennik TV. 20:30 Fil

moteka arcydzieł — „Na los

szczęścia Baltazarze” — franc.
film fab. 22 .10 30 minut z archi
tekturą. 22.40 Dziennik.

Środa II

16'Progr. dnia. 16.95 Jęz. roz,
— kurs podśt. 16.35 Jęz. ang. —

kurs podst. 17.05 Dla dzieci: Ki
no obieżyświat. 17.35 TWP —

Choroby znane i nieznane. 18.05

Przedmioty mag. inf. 18.30 An
tykwariat — Z Fredrowskiego
archiwum. 19.10 Kronika (Kr.}.
19.30 Dziennik TV. 20 30 Wieczór

prźygć i podróży. 22 24 godziny.
22.10 Wszystko już było — To

był bal..., — progr. muz. -rozr.

22.45 Bez recept.

Czwartek i

, S TTR. RTSŚ — J*z. aols. 8.30

TTR. RTSŚ — Fiz. 11.05 Dla

yzkół: Jęz. pols., kl, 1 lic 12 Dla

szkół: Jęz; pols., kl. 2 lit. 12 .55

Dla szkół: Fiz., kl. 1 . 13.25 TTR

RTSŚ — Chemia.. 14 TTR — Hod.

zwierząt. 15.25 Progr. dnia. 15.30

Decyzje piętnastolatków-. 16 u-

biektyw. 16.20 Dziennik. 16.30

Czwartek TDC oraz „Szaleństwo
Ma.jki Skowron” ode. I pt, „A-
riel” pols. film fab. 17 .30 Skar
biec. 17 .55 Dzień dobry, w kręgu
rodziny. 18.35 Patrol — Jedni z

wielul 18.50 Radzimy rolnikom.

19 Dobranoc. 19,10 Siódemka.

19.30 Dziennik, TV. 29.80 „Spo
tkania w mroku” ode. filmu

fab. TV franc. 21 .30 Pegaz. 22.15

W minutę po premierze — „Bo-
hatei’czy watażka” progr. publ.
32.55 Dziennik.

Czwartek i

16.05 Woj*, progr. hiat. (powt.).
16.35 Progr. dnia, 16.40 Dom i

my. 16.55 Jęz. franc. — -kurs

podst. 17.26 Jer. los, —- kurs

podst. 17 .53 Postawy — Z ini
cjatywą — progr. ekon. 18.25 St.

•Sport — Stadiony kraju, i świa
ta. 19.10 Kronika (Kr.). 19:30

Dziennik TV. 20.30 NURT — Pe
dagogika. 21 NURT — Matema
tyka. 21.30 NURT — Pedagogi
ka. 20 24 godziny. 28.10 Spra
wozdanie z Woj. Ko-nf. Sprawo
zdawczo-Wyborczej PZPR w

Rzeszowie.

FWI
« TTR, RTSŚ, -- Chemia, 5.3 .«

TTR, Hod. zwierząt. 11 .05 Dl*

szkół: Progr. dla kl. 1 —2. 12 Dla

szkół; Wych. obywatelskie, kl. 8,
12.55 Dla* szkół: Geografia, kl. 5 .

13.25 TTR, RTSŚ - Matematy
ka. 13.55 TTR. RT-SŚ ,

— Biol.

15.10 Red. szkolna zapowiada.
15.25.Progr. dnia. 15.30 NURT —

Pedagogika. 16 Obiektyw. 16.20

Dziennik. 16.39 Dla dzieci: Kółko

graniaste. 16.55 Mag. motoryza
cyjny. 17 .25 Dom i my. 17 .46
Dzień dobry, w kręgu rodziny.
18.65 „Saga rodu Rius” ode. fiU

mu fab. TV hiszp. 16 Dobranoc,
19.10 Siódemka. 19.36 Dziennik

TV. 20.30 Mag. Studia Gam*.

M.58. Dziennik. 23.20 D.e.-M«g.
Studia Gam*.

Piętek Ił
15.86 Progr. dnia. 13,85 Jąai

franc. — kurs podst. 16.05 Mai#

pomysł — progr. publ. 16.35 Ri,
Sport — Poradnik turysty. 17 .W,
Dla dzieci: Złote wrota — jn-ogat.
TV CSRS. 17.55 Poradnik węd
karski — Taaka ryba. 18.25 Kłtik

Jazz. Studia O»m» — Rig Band

T. Akiyoshi- i L. Tabąekina w

Warszawie. 19.10 Kronika (Kr.X
19.39 Dziennik TV. 20.30 Teatr

wspomnień — 1969 — J. Juran
em t „Takie czasy”. 29.15 24 go
dziny. 28.25 Sprawozdanie •

Wo>j. Kwaf. Śnpra wCffidawcso-Wy-
k>órea»j PZPR w Tarnowie.
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NIEDZIELASOBOTA

STYCZNIA

Edwarda"

Szymona
'

STYCZNIA

Kacpra
Melchiora

TEATRY
Soboto

Słowackiego 19.15 Brytanik. Mi
niatura (pl, św. Ducha 2) 10.30

Policjanci, Modrzejewskiej . 19.15
Sen o .Bhzgrzesznbj. Kameralny
19.15 Smak mfocfui J?ągatftlaA 1‘LgO
Polityka., Ludowy4 19.15* Betie^m

Polskie. Muzyczny (ul. Lubicz 48)
19.15 Polska krew ćprem. pras,X
Groteska 17 Alicja w krainie ązą-
rów. Kawiarnia • „Jama

‘ Michali
ka*’ 22 Kabaret. Diabli nadali..„

Niedriela

Slowackięgo. 14 Carmen, 19.15

Brytanik.e Miniaturą 19.30 • Poli
cjanci. . Modrzejewskiej 19.15. Sen
o Bezgrzesznej.

‘

Kameralny 19.15
Smak miodu. ,Bagatela 11, 17 Cu
da i dziwy. Ludowy 15.30,, . 19.15

Betlejem*'Polskie Groteska 10, 17

Alicja w krainie czarów. ’

KINA

.15.45, 18, 20.15 Milczący wspólnik.
Warszawa 10, 12.15, 13.45, 18, 20.15

Konwój. Wolność 10, 12 Podróż
kota w butach (jap. b.o.), 15.45. 18,
20.15 Imperiumnamiętności Sztuka
10.15, 12.30 Tomcio Paluch (meks.);
.15.45, 18, 20.15 Powrót rewol
werowca. Wanda 10. 12 — 12 prac
Asterixa (fr. b .o .), 15.45, 18, 20.15
Hotel klasy Lux. ML Gwardia 12
No i co doktorku (USA b.o .), 15,
17 Cóżeś ty za pani, 19.15 Mrocz
ny przedmiot pożądania. Wrzos

11, 12 Bajki, 13.15 Wódz’ Iridian
Tecumseh (NRD b.o .), 15.45. 18,
20 Dubler. Świt 1-3 Chłopiec „z bu
rzy (austral. b.o .)„ 15.45, 18, 20.15

• Młody ^Frankenstein. Mała sala
15,. 17,15, -19.30 intryga. rodzinna

(USA 1. 15). Światowid 13 Trzej
muszkieterowie (panam. 1. 12),
15.45, 18, 20.15 Wciąż o. miłości.
Mała sala 15, 17.15, 19.30 Stra-

A^cy, sKuHut*, •/ M ^be
■ Mikło*

•2Ó.30 King Kong. Dom ‘Żołnie
rza 15-45, 18 Wierna żona (fr. 1.

1S), 20.15 Wolne miasto (poi. 1. 12).
Związkowiec 13 Nowe szaty • ce
sarza, . 20 Amator Wisła 11.

Bajki, 13. 15.30. 17 .45 Rócky,
Nie ma dymu bez ognia. Maskot
ka 11, 12 Bajki. 15.30, 17.30 Roman
tyczna Angielka, 19.30 Ro
mans jakich wiele.
12, 13., 14. 15

Lolka, 16 Przełomy Missouri,
20 Szał. Podwawelskie 11.15,
Bajki, 14.30.

Tęcza. 17, 19
12. 13 Bajki,
19.15 Czarny
12, 13 Bajki,

KMPiK, Mały Rynek 4: Wyst*.
grafik St. Wejmana (sob. Il-rl9,
niedz. 11 —15), Rydlówka, Tetma
jera 28 (sob. niedz. 11 —14), Mię-
dzynarod. Salon Fotografii, ul.
Boh. Stalingradu 13: Venus 79 —

Akt i portret cz. II, .(sob. niedz.

9—21), Kopalnia Soli (sob. 8—11,
niedz. 8—16). Muzeum Żup Krak.,
Wieliczka (sob. 8—11, niedz. 8—16),‘-
Fotosalon, KDK. Rynek Gł.' 27:
Akademickie. Konfrontacje Twór
cze — Gorlice 79 (sob. niedz. 14—

20), Galeria EMCEKA, Rynek Gł.
25: Wyst. fotograf. Zb. Jabłoń
skiego (sob. niedz. 11 —19), Gal.

Fotografia-Video, Solskiego 24:
Zb. Dłubak Desymbolizacje
(sob. 10—18, niedz. niecz.) . Gale
ria 2 KDK, Rynek Gł. 27: Mai. St.
Borowca (sob. niedz. 14—18).

DYŻURY
Sobota — Niedziela

Sobota

Kijów 15.30, 19.45 Przeminęło z

wiatrem (USA i. 12). Uciecha 15.45
— seans .zamkn;, 18, 20.15 Milczą
cy wspólnik, (kanąd. 1 . 18). War
szawa 15.45* 18, 20.15 Konwój (USA
1. 15).. WoJńość 1.' ..45_, 18, 20.1.5 Im
perium naniiętności (japl 1. 18).
Sztuka 15.45, 20.15 Powrót rewol
werowca (USA), 18 Brunatna pa
jęczyna.’ (NRD). Wanda 15.45, 18.
20.15 Hotel l^ląśy Lux (poi. 1. 15).;
Mł. Gwardia 15. 17 Cóżeś ty za

pani (pól. 1. 15), 19.15. Mroczny
przedmiot pożądania (fr. 1. . 18).
Wrzos (Zamojskiego 50) 15.45,•, 18.
20 Dubler (fr. 1 . 12). -Świt, (os. Tea
tralne 10.) 15.45, 18, 20.15 Młody
Frankenstein (USA * 1. . 15). • Małą
sala 15/17, 19 Ńieme kino (USA I.

15). Światowid (os. Na . Skarpie 7)
15.45, 18, 20.15. Wciąż o miłości (fr.
I. 15). Mała -. sala- 15, .17.15, 19.30
Straceńcy, (t?SA Ł 18). Kultura

(Rynek -ÓŁ’ 27) 14 Cień' lecącego
ptaka (czech. <1. 15), .18 Jo^e Vala-
chi (fr.-wL-L 18), 20 Dzieje grze
chu (poi. 1. 18). Mikro (Dzierżyń
skiego 5) 15.30, 18, 20.30 King Kong
(USA 1. 12)/ Dom Żołnierza ful.,
Lubiez 48) — nieczynne. Związko
wiec (ul. Grzegórzecka 71) 16 No
we szaty cesarza — widowisko
seeniczno-film. dla dzieci, 18,20,15
Amator (poi. 1 . ".13). .Wisła (ul.
Gazowa 21) 15,30, 17.45 Roeky
(USA I. 15), 20 Nie ma dymu bez

ognia (fr. 1 . 18). Maskotka (Dzier*
źyńskiego 55), 15.30, 17.30* Roman
tyczna Angielka: (ang. 1. 18). 19.30

Romans, jakich 'wiele (wł.
’ 1. 18).'

Pasaż (Pasaż Bielaka) 14, 15 Przy
gody Bolka i Lolka. 16 Przełomy
Missouri (USA 1.’ 15), 18, *20 Szał

(ang. 1. 18).-Podwawelskie (ul. Ko-
mandośówj 15.45, 18 Bitwa .o Mid
way (USA- 1. 12). Tęcza (ul. Pra
ska) .17, 19 Ostatni raz (USA 1. 13).
Ugorek (ós.' Ugorek) 14.30 King
Kong (USA I. ’

12), 17, 19.15 Czarny
korsarz (wł. 1 . 15). Sfinks (Maja
kowskiego 2) 16, 18, 20 Port lot
niczy — 77. (USA 1. 15).

Niedziela
Kijów 9.30, 1'5.30. 19.45 Przemi

nęło z wiatrem. Uciecha. 10, 12.15
— seans zamkn. Rój (USA 1. 12),

12
20

19.30
Pasaż 10. 11.

Przygody Bolka i

18,
12.15

17 Bitwa o Midway.
Ostatni raz. Ugorek
14.30 King Kong, 17.
korsarz. Sfinks 11.
16. 18, 20 Port lotni-

WYSTAWY

MUZEA
Soboto — Niedziela

Wawel — komnaty (sob. niedz.

10—15), Skarbiec i Zbrojownia
(sob. niedz. 10-15.30), Zamek i
Muzeum w Pieskowej Skale (sob.
niedz. 10—In). Muzeum Lenina,
Topolowa 5: Lenin w Polsce (sob.
10—17 . niedz. 10—15 wst. wol.). wr

Poroninie: Lenin na Podhalu (sob.
niedz. 8—16 wst. wol.). w Białym
Dunajcu (sob. niedz. 9—16 wst.

wol.). Muzeum Historyczne, św.
Jana 12: Militaria, Zegary (sob.
10—16, niedz. 9—14), Krzysztofory.
Rynek Gł. 35: Tradycje krak.

(sob. niedz. 10—14), Muzeum Na
rodowe — Oddziały, Sukiennice:
Galeria „ polskiego malarstwa i

rzeźby ,-'1764—1900, Narodziny Mu
zeum (sob. niedz. 10—16), Dom

Matejki, Floriańska 41: Portrety
dzieci ,T. Matejki (sob. 10—16,
niedz. 9—15), Dworek J. Matejki
w Krzesła,wicach, ul. Kruczkow
skiego 5 (3ob. niecż. niedz. 10—17),
Szołayskich, pi, Szczepański 9:
Pols. malarstwo i rzeźba do 1764
r. (sob. niedz. 10—16), Czartorys
kich. Pijarska 8; Arcydzieła ze

zb. Czartoryskich (sob. 10—16,
niedz. 9—15), Nowy Gmach, al. - 3

Maja 1: Polaków portret własny
(sob. niedz. 10—16). Archeologicz
ne, Poselska 3: Pradzieje N. Hu
ty, Mumie egipskie, w świetle pro
mieni ,,X”, Starożytn. i średn.

Małopolski. Lud. w mai. ikono
wym. Sztuka neolitu środk. Eu
ropy (sob. 14—18, niedz. 10—14).
Etnograficzne, pl. Wolńica 1: Pol
ska kultura lud.. Tkanina deko
racyjna Śrocik. Wschodu (sob.
niedz. 10—15), Arkady, pl. Szcze
pański 3a‘: MaL E. Kieferlinga
(sob. niedz. 11—18), ZPAF ul. św.

Anny 3: Wyst. fotografii 1906—
1976 (sob. 10—18, niedz. 10—14). Pa
łac Sztuki, pl. Szczepański 4: Wy
stawa retróspekt' mai. i grafiki
7. Króla- (sob. niedz. 10—17). al.
Róż 3: Wyst. poplenerowa — Piw
niczna 78 C»ob. niedz. . 11 —181

Pogot, MO. tel. 97, Straż Poż.

98, Pogot. Ratunkowe Łazarza 14:

wypadki, tel. 99% zachorowania i.

^przewozy 238-33, porady' stoma
tolog. w przypadkach nagłych (20
—7, niedz. 14—7)/ ambdl&torińm-ó-

kulistyczne (całą dobę). Rynek
! Podgórski 2: 625-50. 657-57. Nowa

Huta 422-22, Lotnisko Balice
190-29, Niepołomice: 198. Dyżury
szpitali:

Sobota
Chir. Trynitarska 11, Chir.

dziec.: Prokocim. Urolog. Prąd
nicka 35, Laryng. N.. Huta. os . Na

Skarpie 65, Okulist. Kopernika 38.

Neurologia oraz inne oddziały
szpitali wg rejonizacji.

Niedziela
Chir. Kopernika 21, Chir. dziec.

Prądnicka 35, Urolog.: Grzegó
rzecka, 18, Laryng. N. Huta, os.

Na Skarpie 65, Okulist. Wilkowi
ce, Neurologia oraz inne oddziały
szpitali wg rejonizacji. Dyżurne
poradnie: internist., pediatr., ga
binet zabiegowy (.18—21), zgłosze
nia wizyt domowych (18-20),. w

niedzielę dochodzi stomatologicz
na (8—14), .wizyty domowe (8—13),
dla Śródmieścia: al. Pokoju 4. tel.
181-80. 183-96, dla Nowej Huty. os.

Jagiellońskie bl. T . tel. 856-26, dla

Krowodrzy: ul. Galla 24, tel.
72.1 -35, dla Podgórza: ul Kutrze
by 4, tel. 618-55, 650-99, Inf. Służ
by Zdrowia: tel, 205-11 (całą dobę)
Punkt Inf. Aptecznej, tel. 107-65

(3—15, niedz. niecz.). Inf. Toksyk,
Kopernika• 26, teł. 199-99, Inf. ak
cji .,W’, tel. 606-8,0 (8—17, niedz.

niecz.). Lek. Spółdz. Pracy — Wi
zyty domowe lekarzy chorób
dzieci (codz. 16—23. niedz. 8—23)
oraz lekarzy kardiologów' (podz.
16—23.30. niedz. niecz.), teł. 2^5-7^

225-68, Ośrodek Inf. dła Inwali
dów, ul. 1 Maja 5. tel. 228-11 (pon,
śr. piąt. 16—18), Krak. To w. Świa
domego Macierzyństwa, Młoclz
Poradnia Lekarska, ul. Boh'.. Sta
lingradu 13, teł. 278-0.8 (sob.
8—14, niedz. niecz.), Inf. o porad
nictwie prawno-spoL. wych.-zaw.,
i in. 254-74. 231-64 (8—16). Tel. Zau
fania 371-37 (16—22), dla dzieci i

młodzieży 611-42 (14—18. niędz.
niecz.). Milicyjny Teł. Zaufania
216-4.1 (całą dobę). Inf. kolej, zagr.
241-82, 222-48, kraj. 223-33, Inf.' Tu
rystyczna „Wawel-Tourist” „ul,
Pawia 8. teł., 260-91, 204-71 (8—18.
niedz. 8—14), 846^60. (6.30—22). Int.

Kult,, KDK, Rynek GL .27 . ppk:
144, III .p. tel. 244-02 (11-H8),

’ Inf/

o Usługach, Floriańska 20. teł-
271-30 . 228-90 (7—18. niedz. 'niecz.) .

Nov'a Huta. os . Zgody 7. teł. 447-31

(8—18, niedz. niecz.), Pomoc Dro
gowa PZM, ul. Kawiory 3 tel.
755-75 i 748-92 (7—22).

APTEKI
Soboto — Niedziela
Rynek Gł. 49 (tlen). Waryńskie-'

go 24, Długa 88, pl. Wolności 7,
Rynek Podgórski 9, Pstrowskiego
94 (tlen), N. Huta, Centrum C bl.’
6 (t.len), N. Huta. Centrum A bl.

I 2 (tlen).

RÓŻNE ■
ZOO (Ławek Wolski) od godz. 9

— 13.

Ogród Rotanieany (Kopernika)
niedz. 10—14.

■ RADIO ■
Soboto

Program I

Wiadomości: 15, 19, M, 2S, M.

0.01,1.2,- 3,4,5.
'

16 Tu • Jedynka'. 17.30 Jtądioku-
rier. 18 Tu .Jedynka d.c . 18.25 Nie

tylko dla kierowców. 18.33 Z ar
chiwum nagr. rad. 19.15 Z kato
wickiego stydia. 19.30 Podwieczo
rek przy mikrofonie. 21 .98 Gwiaz
dy jazzu"; 21,35 Prży. muz. o spor
cie. 21.58 Kom. Toto. 22 .20 Tu Ra
dio Kierowców. 22 .28 Bydgoszcr
na muz; antenie. 23 Wita Wa«
Polska.

Program II
Wiadomości: ’21.30, '23.30.

16.40 Czy znasz tę książkę —

zag. lif.' 17 Z archiwum jazzu.
17.20 Czyste ściany —* fragm. pow.
G. Cassieriego. 17 .40 Powrót. w

nieznane — rep. lit. 18 Rad. e-

st.rada małych muzyków. 18.30 E-

cha dnia. 18.40 Czas i ludzie —

aud. kombatancka. 19 Matysiako
wie. 19.30 Ze złotych kart dawnej
wielkiej sztuki śuiewaczej — T
Ruffo. 19.55 Wiersze T. Nowaka.
20.10 A. Benedetti Mićhelangeli —

w Filh,. Nar. w War.sz. 21.40 D.c .

recitalu. 22 Gwiazdy estrady 38
Studio Muz. Dawnej w Mona
chium. 23.35 Co słychać w świę
cie. 23.40 Muz.

Program III
Wiadomości: 17, 19.30,. 22 .

17.05 Muz. poczta UKF. 17.40 Z

nowych nagrań J. Hammera. 18.IG
Polit. dla wszystkich. 18.25 Kon
cert jakiego ■nie było. 19 Posłu
chać . warto... 19.15 W nastroju •—

gra- zesp. Old Timers. lfl.35 Opera
tyg. 19.50 Przygody księdza Brow
na — ode. pow. G. Chestertona.
20 Baw się razem z nami 22
Gwiazda siedmiu wiecz. 22.15 Ko
bieta. która przychodziła o szó
stej — słuch, wg opow. G. G.

Marąueza. 22 .36 Romanse przy
kominku śpiewa Ś. Timofiejewa.
23 Warmia i Mazury w oczach

poetów. ,23.05 .Tam session w Trój
ce.

Program IV

Wiadomości: 16.40, 22.55.
16Ż45- Na rad. antenie wasze

troski • nasze wnioski (Kr). 1.7 Sob.

Mag: Rozr. (Kr). 17.45 Studio
Dvvóch — Mag. Stereo ćz. I (Kr).
18.24 Pogoda (Kr). 18.25 Zapomnia
ne kultury. 19 Czy znasz swoje
prawo? 19.13 Lek. jęz. .franc, 19.30
Studio Dwóch oz. II (Kr). 21.15

Program stereof. — koncert svm-

foniczny (Kr). 22.15 Rad. portrety
Polaków. 22 .35 PómAikowe legen
dy.

Niedziela

Program I

WiańóiMOŚęi: T, », 9, lii, 1«,
M', '21.-3S, ańl„ 1, 1. Ś, 4,.

S.20 Musicali.. »-»5 ,Maą.
Wojs. 1D .05 Ż-' albumu; pols. pios.
10.30 Teatr dla Dzieci — MarcelKa

,z Marsa — słuch. 11 Różne barwy
pioś. 12.45 Pols. muz. popul. 12 .5S.

Inf. dla kierowców. 13 St. Gama.
14.30 W Jezioranach. 15 'Koncert

życzeń, ls.05 Teatr PR — Wybie
ramy Prem. Róku — Prawo iner
cji — siuch. l«.50 Koncert na in
strumenty. 17.1» st. Miodyeh. is
Kom. Toto. 14.03 Inf. ola kie
rowców. lt.07 Przeboje wczoraj i
dziś. 10.15 Przy muz. o sporcie.
20 Koncert życzeń. 21.05 Mini-ma-
ga-zynek. 22 Telegramy muz. ze,

świata. 22.30 Moja ai:"1 muz. 23.05 i
Inf. sport. 23.15 Rewia pios. iS.i;
Z nagr. grupy Swing Session. I

Program II
Wiadomb^ei: f.30, 14.M, ht.Sfl,

M.39 .

7.35 Koncert poranny, t—11.17
Niedz. spotk. progr. łit.-mus.
12.05 Poranek muz. symf. 13 Te
atr PR — Zwłoka — arłuch. wi
suztuki F. Durenmatla. 14.35 Nepal
— legendy, muz., obrządy. 15 Rad.
Teatr dla Młodz. — ,,Ania z Avo-
nl>ea” — cz. słuch. 15.45 Horoskop
reklam. 16 Recital Chopin. 16.36

Wizyty i podróże. 18 Panoram*

wokalistyki pola, lt.35 Fel. publ.
międzyńar. it.45 Moda i piaa, 19

Recital T. Maremzy. U.20 St. Mło
dych — Rózgi. Harc. 20 Wielcy
artyści* estrady i kabaretu.* 21

Wojsko. strategia, obronność.
21.15 Piog. żołn. 21 .30 Rozmaitości
muz. 22 J. Sibeliug — Koncert

skrzypc. d-moll. 22 .30 Teatr Poe
zji — poematy Ariela wg ,T.
Eliota. 28 Z dziejów muz.' -staro
polskiej. 23.35 Publ. mlędzynar.
.28.4* Muz.

Program III
'■Wiadomości: 8.Se, 14, 19.315, 22'. 4

8.35 Co kto lubi. 9 Przygody
księdza Browna ode.-pow; G."
Chestertona. .9 .16: W-.krainie dixie.
9.30 Mówimy — kultura. 9.50 So
lo na ukulele. 10 60 minut na go
dzinę. 11 Cebulka — gra duet

•Zgraj* — Bednarek. 11 15 . Niedz.
szkółka'muz. 12 Szable i rapiery
— ode. słuch, dok. 12 .25 Muz. z

sal koncert. 13.20 Przeboje z' no
wych płyt. .14.05 .Peryskop. 14 .30
Z nowych nagr. pr. III. 15 Po
czekalnia śmierci. 15.20 Kieł —

nowa płyta, zasp. Fleetwood Mac.
16 Ręka matki ci przychyli ciche

w katdtj chwili —tóucM.
I. Medyńskiego. l«.2B Rapaodie Jt.

Wakemana — ez. I. 17 Zaprafczaroy*
do trójki. 19 Rapsodie R. Wake- .

mana (II). 19.S5 Opera. t-yg. 19.50

a^rzygody księdza Browna ode.

pow. G. Chestertona. 2ó Jazz pia
no forte. 2«.40 Poezja, e®y'_ proza.
21 Kołysanki mistrz^ Jana. 22.H8
Gwiazda siedmiu wiecz. M .15 Stu
dio Teatr. Pr. III — .T . Broszki*-
wieź. 23.15 S. G-etz i inni. >3.45

Między dniem a snem.

Program IV
Wiadomości: 7, 12, 1«, 22.55.
IM Co. słychać (Kr). 8.80 Mó;j

głos w dyskusji — J. Broszkie-
wicz (Kr). 8 .40 • Tańce Fr. Schu
berta (STEREO — KR). 9 Poranek .

lit. -muz. (Kr). 9 .40 Amatorskie

zesp. naszego reg. (Kr). 10 Klub
Mlod. Miłośników Muz. 11 Lek.

jęz. łac. 11 .20 Fonoteka Folkloru,
II. 35- Zgadnij.' sprawdź,’’ odpo
wiedz. 12.15- Teatr PR — dla mło
dzieży — Staną na ziemi mogił ,

i krzyżów — słuch. 12 .55 Klub O-

limpijczyków. 13.30 Koncert z

• gwiazdą. 14 .10 Dźwiękowe wta-
'

jemniczenia. 14 .30 Muz. 14.40 Muz.
z jednej płyty (STEREO — KR).

•' IS- Teatr •*PR -r* Studio Stereo^ r-
'

• Tragedia '• Zeusait- .słtKfh. „4Krb
16.05 Studio Wawel (STEREO .

—

KR). 17,08- Inf. i. wyniki Lajkoni
ka (Kr). 17.10 Wiersze olimpijskie
— W. Nanowskiego (Kr). : 17.20
Koncert życzeń (Kr). 18 Radiola-
tarnia. 18.30 Przed tą nocą
słuch. 19 A. Berg -- Lulu — ope
ra w 3 akt. (Stereo — Kr). 21 .25
Koncert organowy J. F . Haendla.
22 Krak, aktualn. sport. (Kr). 22 .10

Międzyńar. Trybuna Kompozyto
rów — Węgry.

iji;SS SI

Soboto I

14.46 Progr. dnia. 14 .50 Radzi
my rolnikom. 15 Obiektyw — pr.
woj. rn . krak.. króśn.,. nowosądę.ć .

przemys.. rzesż., tam. 15.20 Dzien
nik. 15.30 TV Młodych Kosmonau
tów — Orbita. 16 „Czarny kot”
— film fab. TV węg. 16.50 St.

Sport: Tenisowe MŚwde
blu. 17 .40 Korzystna współpra
ca. 18 Wielobój gwiazd •— cz. 2.
19 Dobranoc. 19.1'0 Siódemka. 19.39
Dziennik TV. ,20.30 . .Lady Caroli-
he Lamb” ang.-wf. film fab. 22.35
Dziennik. 22 .50 Han* i przyjaciele
progr. rozr.

Soboto II

13.55 Klub jazz. Studia Gama

(powt.j. 14 .35 St. Sport — Infor
mator turysr. (powt.). 15 Mag.
motoryzacyjny (powt.). 15.30 Pe
gaz młodych (powt.). 16.05 Progr.
dnia. 16.10 Dla młodych widzów:

Sekrety - kina.- 16.4Ó- Estrada fol
kloru — zesp. „Słowianki”. 17.10

Popołudnie wiedzy i fantazji.
18.10 ..Noce i dnie” film TP, ode.

pt. ..Bogumił i Barbara”. 19.10
Kronika (Kr.). 19.30 Dziennik TV.
2Ó.30 Opera miea. .— W•A. Mo
zart — „Cosi fan t.utte” (cz. 1).
21.50 St. Sport: Tenisowe MS
w deblu. 22 .35 „Belgradzkie opo
wieści”: „Chłopak z prowincji” --

film fab. TV jug.

Niedziela I

6.20 TTR. RTSS — Matematyka.
8.3# TTR, RTSŚ — Chemia. 7.29
TTR. RTSS — Nasze spotkania.
7.40 Nowoczesność w domu i za
grodzie. fi.ló Emerytury dla roi-;
ników —’ poradnia. 8 .20 St. Sport.
7—, Telewizja da. 8.55 Progr. dnia.
9 Teleranek oraz film TV ang.
„Dick Turpin” ode. pt.: „Zło
dziej”. 10.20 Antena. 10.45 „Pocią
gi i ludzie” — ode. pt. „Union
Pacifik” — film dok. TV franc.
11.35 Dziennik. 11 .50 Roln. rozmo
wy. 12 .20 „Piękne głosy” — L. Ab
va — insen. progr. muz. 13.05 Dla
dzieci: Powszednie dni pełne cza
rów „Andersen i krasnoludek”.
13.45 St. Sport:. Turniej czterech
skoczni. 15.10 Losowanie Du-
?♦’**> Lotka. 15.25 Telewizyjny
koncert -Wulkany

świata” — „Etna” — franc. film-
dok. 16.55 „Pamiętnik z prerii”
amer. film fab. 18.10 „Decydujący
front” •— „Obrona Stalingradu”

■— film dok. TV radź. 19 Wieczo
rynka. 19.30 Dziennik TV. 20.30

„Córki Adama” — franc. film
fab. 21 .55 „Laureaci konkursów

chopinowskich” — K. Zhnerman.

Niedziela II

9.50 Progr. dnia. 9.55 Popołud
nie wiedzy i fantazji (powt.).
10.55 Estrada folkloru (powt.). 1 .1 .25
„Militaria, obronność, nowoczes
ność**. 1 -1 .55 Kino — Oko — kalej
doskop film. 13.25 Wielka gra —

teleturniej. 14 .15 „Światowe spo
soby” — film TV ang. 16 Grand
Prix — formuła 1 — podsumowa
nie sezonu. 17 „Tropami mitów”

„Folderową podróż” ode. fil
mu dok. .17.25 Telewizyjne studio
debiutów — Przy stole z przyja
ciółmi. 18.10 St. Sport: Tenisowe
MS oraz turniej w koszykówce.
19.30 Dziennik TV. 20.30 Telewi
zyjny music-hall. 21 .30 Mistrzo
wie sprzed lat — H . Rakoczy.
21.50 Klub filmowy — „Kuszenie
Łukasza” film prod. bułg.

WBHMHSnsaMSHBai

ADRES REDAKCJI: „Echo Kra
kowa’, ul. Wiślna 2, 31-007, Kra
ków („Echo Krakowa”, skrytka
pocztowa 64, 39-960 Kraków). Te
lefony: centr. 275-88, redaktor na
czelny: 24«-7f. zastępca redaktora

naczelnego: 249-99 . dział miejski:
219-48 i 211-17, dział łączności z czy-
felnikami: 289-17, dział. sportowy:
292-32 Biuro Ogłoszeń: 270-19.

REDAGUJE KOLEGIUM: Teresa
Stanisławska — redaktor niezełny,
Czesław Morawetz z-ca red. na
czelnego. Krzy««iof W. Kasprzyk —

aelcretarz odpowiedzialny, Wełen*

Nośkowice, Marian Nowy —

członkowie kolegium.
DZIENNIK Robotniczej Spół

dzielni Wydawniczej „PrAs a —

Książka - Ruch”.
WYDAWCA’ Krak. Wyd. Praso

wa RSW „Prąja — Książka —

Ruch” ul. Wiślna l.

DRUK: Friaowe Zakłady Gra-
flezne RSW „Prasa — Książka —

Ruch”. Kraków, wL YFiel«»oIe 1.
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WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI
ROLNICZYCH „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”

w KRAKOWIE

zawiadamia PT Klientów, że w okresie

od 7 do 31 stycznia 1980 roku - prowadzi

RYNKOWA prUr |ITI|^cze0°

sorzeilaż ŁiWł NIU 250»

DLA ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH.
Odbiór własnym transportem kupującego

bezpośrednio z Cementowni w Nowej Hucie.

Dodatkowe informacje w tym zakresie można uzy
skać telefonicznie pod nr 231-36 lub 611-14.

Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się w Ce
mentowni, w składach Zakładu Handlu Opałem i Ma
teriałami Budowlanymi w Krakowie oraz w gminnych
spółdzielniach na terenie wojew. m. krakowskiego.

K-7354

ZAKŁAD ODLEWNICZY
ZREMB w Krakowie

ul. Mogilska 71

Praca

PKZYJMĘ panią do 4-let-
niego daiecka. Wysokie
wrnagrodzenie. zgłosze
nia: Grodzka 4 (sklep w

nodworcu) lub os. Złotego
Wieku 44/23.

g-11882

PRZYJMĘ pomoc do 2.5 -

latniego dziecka. — Tel.
637-20 wewn. 367.

g-11909

Nauka

MAGISTER matematyki
udziela lekcji. Radwańska
teł. 281-34. g-11788

WPISY ńa kursy pisania
na maszynie - półroczne
i '

trzymiesięczne — dla
studentów - przyjmuje
-Stowarzyszenie Stenogra
fów i Maszynistek Od
dział w Krakowie, ul,
Wrzesińska 5/6. w godz.
9—13 i 16—19, tel. 174-87.

Skrócone KURSY

JĘZYKÓW OBCYCH

dla osób

wyjeżdżających
ia granicę

organizuje Towarzystwo
Wiedzy Powszechnej

w Krakowie,
Ul. BASZTOWA 1S.

Zgłoszenia przyjmuje się
codziennie (z wyjątkiem

sobótV — w II Liceum
Ogólnokształcącym

przy ul. SOBIESKIEGO »,
w godzinach 17—19.30.

K-8992

KOŻUCH damski — sprze
dani. Tel. 270-22 wewn.

54-23. g-11830

r OSZUKUJĘ garsoniery.
Tel. 118-78, godz. 8—15.

g-11786

WYNAJMĘ mieszkanie je
dnopokojowe. Oferty —

11571 „Prasa” Kraków.
Wiślna 2.

Różne-

POLONEZA fabrycznie
nowego — sprzedam. O-

ferty 11915 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

SKLEP ogólno-spożywczy
w Wieliczce — sprzedam.
Oferty 11358 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

FLIZY i „Banfi Haj-
szesz” — sprzedam. Tel.
477-07. g-11696

FIAT 125 p, rok 1974 —

sprzedam. Nowa Huta, os.

Zgody 3/54 a.

g-11697

RURY do ogrzewania
szklarni o powierzchni o-

koło 600 ms — sprzedam.
Oferty 11912 ,Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

ZŁOTĄ ,.Doxe”, sygnet
męski, łóżeczko dziecięce
— sprzedam. Tel. 272-29.

g-11679

KOŻUCH damski sprze
dam. Tel. 735-83 .,

g-11685

SYGNET 23 g - sprze
dam, Oferty 11691 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2,

RUDE lisy, sprzedam. —

Oferty 11693 „Prasa” Kar
ków, Wiślna 2. -

NOWE futro długie z ru
dych lisów (brzuchy) —

kołnierz z rudych lisów,
duży — sprzedam. Oferty
11694 „Prasa”, Kraków,
Wiślna 2.

TAKSOMETR radziecki —

taryfa osobowa — wraz z
dokumentami i legalizacją
— sprzedam. Stefan Szla
chta, Wola Radziszowska
503. g-11794

zatrudni:
na korzystnych warunkach ROBOTNIKÓW wykwali
fikowanych, w zawodach:

•A- FORMIERZA

A OCZYSZCZACZA ODLEWÓW
A WYTAPIACZA METALI

A RDZENIARZA - oraz

A KANDYDATÓW DO PRZYUCZENIA w ww. za
wodach

r A TOKARZY , )
'■ A ROBOTNIKÓW' TRANSPORTOWYCH przy pra

cach za- i wyładunkowych
A ROBOTNIKÓW NIEWYKWALIFIKOWANYCH.

Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia przyj
muje Dział Osobowy Szkolenia i Psychologii Pracy,
Kraków, ul. Mogilska nr 71, pokój 34 - codziennie

w godzinach od 8 do 15, telefon 151-11, wewn. 26.

K-8856

Miejskie Biuro Projektów
w Kralowie, ulica Mogilska 11

zatrudni
O szefa produkcji
<> kierownika pracowni projektowej. ?

kierownika pracowni konserwatorsko-badawezej
O st. projektantów architektów

st. projektantów historyków sżtuki

<> st. projektantów i projektantów instalacji sanitarnych
O st. projektantów konstrukcji — inżynierów budow

nictwa lądowego
O sprawdzających dokumentacją techniczną —

głównych specjalistów >

kosztorysantów branży budowlanej
. ■ 0 st, asystentów wszystkich branż

O pomoce techniczne

O maszynistki techniczne

maszynistkę — operatora maszyn do kosztorysowania
„Soemtron”

<t> st. referenta technicznego.
<> ekonomistkę pracowni .

O referenta do spraw transportu
<> referenta do spraw administracji.

Warunki pracy i płacy do omówienia zgodnie z' zasadami wy
nagradzania obowiązującymi w państwowych biurach projek
tów. — Zgłoszenia przyjmuje. Dział Służb Pracowniczych — ul.
MOGILSKA 17, pokój nr 207, telefon 190-33 wewn. 135.

K-8669

Kupno

FIATA 128 Sport — kupię.
Kraków, plac Przystanek
3/20 (od ul. Robotniczej
w prawo). g-11967

MASZYNĘ dziewiarską,
dwupłytową, najchętniej
,.Veritas” — klipie. Tel.
431-05. g-11920

OWCZARKI
sorzedam. —■
23/12S.

niemieckie —

Os. XX-1ee:a
g-11766

TAKSOMETR „Foltax 2”
— sprzedam. Os. Wola
Dnchacka, ul. Serbska
4/55. g-11763

SPRZEDAM M-3 własno
ściowe, superkomfortowe.
centrum Nowej Huty’. —

Oferty 11780 „Prasa” Kra?
ków, Wiślna 2.

ABSOLWENTKA wyższej
uczelni — poszukuje sa
modzielnego pokoju. O-

ferty 11756 .Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO z 2-letnim
dzieckiem — poszukuje
garsoniery lub większegó
mieszkania, na dłużej. —

Oferty 11574 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ pokoju. —

chętnie w starym budow
nictwie. Czynsz płatny
miesięcznie. Oferty 11681
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

MIESZKANIE 2-pokojowe
(50 rnt) i 1-pokojowe (30
mt) — superkomfortowe
— zamienię na 3-nokojn-
we. Tel. 155-25, wieczo
rem. g-11657

KUPIĘ- jnieszkanie wła
snościowe — pokój z ku
chnią lub garsonierę.
Tel. 268-90, w godz. 18-20.

g-11682

BIEZANOWSKA! - M-2
umeblowane — do wyna
jęcia na 1—2 lata. Czynsz
z góry. Oferty 11401 .Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

Nieruchomości

PORĘBA — Kon inki! —

Sprzedam domek drew
niany, stan surowy za
mknięty i działkę 7-aro-
w». Oferty 11601 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

Zguby

ZNALEZIONO pierścio-
nek. Dane dla identyfi-

j kaiji podać pisemnie. Li-
| sti kierować: „Prasa”

Kraków, Wiślna 2, dla nr

•11682.

CYKLI NO WANIE mecha
niczne parkietów, lakie-

' .'rowanie. Biernat, tel.
212-93. g-11936

UWAGA Ąutomobiliśei!
Specjalistyczny zakład
konserwacji antykorozyj-

• łiych poleca swe usługi
bez względu na warunki
atmosferyczne. J. Marci
nek. Nowa Huta, ul. Za
głoby 28. Czynny w ;gódz.
3-16. g-11950
SZYCIE spódnic poleca
pracownia -- 7 . Śzykuła,
Nowa Huta,' os. Tysiącle
ciabl.2.■ g-11.596
UK ŁAD ANIE, cyklinówa-
nie parkietów i mozajek
parkietowych. — Angres,
tel. 428-22. g-11962
CYKLINOWANIE bezpy
łowe, lakierowanie par
kietów — Kiełbasi ński,

■tel. 7Ó5-16. 11979-g

FLIZOWANTF ścian oraz

układanie terakoty ... wy- ,

kóńiuje solidnie zakłady
remontowo - budowlany

i .Janusza Baranka, lei.
I 333-52, w godz. 9- 12.”.

FIATA 126 p, wymagają
cego remontu, najchętniej
po wypadku — kupię. Dy
mek, tel. 639-50.

g-11694

FIAT 126 p. fabrvczn’e
nowy — zamienię na fa
brycznie nowego Fiata
125 p. ewentualnie z gwa
rancją (małv przebieg).
Warunki do uzgodnienia.
Oferty 11703 .Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

STARE monety — kupię.
Oferty 11851 ..Prasa" Kra
ków. Wiślna 2.

Sprzeda?
MERCEDES 250 S, 1970 —

sprzedam. Oferty 118.12 —

. .Prasa” Kraków, Wiśl-
na 2.

FIAT 126 p. rok 1979 -

•/.decydowanie zamienię
na większy-- w idealnym
sianie. Tel. 177-13.

g-11954

NOWY* damski kożuch
krótki, rozmiar 46 oraz

płaszcz skórzany damski
— sprzedam. Zgłoszenia:
Szlak 18/9. niedziela, —

godz. 10—14 .

g-11914

OBRAZY Alfonsa Karpiń
skiego — sprzedam. Ofer
ty 11963 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

BROJLERNIE na 14.000
sztuk kurcząt —■ sprze
dam. Franciszka Dębkow-
ska. Granów koło ’ Słom
nik. g-11972

FUTRO z beżowych li
sów — sprzedam. Tel.
111-71. po godz. 18.

g-11913

DWUMIESIĘCZNE mini-
nudelki — do sprzedania.
Danuta Wilkoń, ul. Ra
kowicka 61/5.

g-11735

Lokal*

M-2 .własnościowe, sprze
dam. Ul. Naci Potokiem
6/98. g-11822

DO wynajęcia w Nowej
Hucie mieszkanie 2-poko-
jowe, superk om fortowe,
na 3 miesięcy. Oferty —

12055 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

NORWEG — stypendysta
— Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej — po
szukuje samodzielnego
mieszkania w centrum
Krakowa. Teł. 279-44. —

godz. 17-1?. g-11891

PILNIE kupię - M-2 lub
M-3. własnościowe. Teł.
166-72 lub oferty 11883 -

..Prasa” Kraków, Wiśl
na’2.

POSZUKUJĘ nie umeblo
wanego pokoju z kuchnią.
Czynsz z góry. Oferty —

11793 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

PAN poszukuje mieszka
nia przy starszej osobie.
Oferty 11791 „Prasa” Kra
ków7, Wiślna 2.

Wojewódzka Spółdzielnia
Spożywców w Krakowie

zatrudni
w Oddziale Produkcji Różnej;

A MASARZY

A ROZBIERACZY MIĘSA
A WĘDLINIARZY
A KUCHARZY

A POMOCE KUCHENNE

A ROBOTNIKÓW gospodarczych
A ROBOTNIKÓW niewykwalifiko

wanych.
Warunki pracy i płacy do omówienia
w Sekcji Spraw Pracowniczych „Spo
łem" WSS Oddział Produkcji Różnej
w Krakowie, al. Słowackiego 29.

K-43

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO

„PZL —KRAKÓW”
ul. WROCŁAWSKA 53 telefon 318-55

zatrudni zaraz:
9 TOKARZY

S FREZERÓW
• Ślusarzy

do obsługi w pełni zautomatyzowanych centrów

obróbczych i obrabiarek sterowanych numerycznie.
Zakład zapewnia wysokie wynagrodzenie, zgodnie z

Układem Zbiorowym Pracy Pracowników Przemysłu Ma

szynowego oraz wszelkie świadczenia przysługujące pra
cownikom zatrudnionym w przedsiębiorstwach państwo
wych.

Wytwórnia posiada liczne ośrodki wypoczynkowe m.in.

v/ Rabce, Gródku n. Dunajcem i w Bułgarii oraz bufety ;

i stołówkę pracowniczą. - Zapewnio się możliwość pod-
noszehia kwalifikacji w systemie szkolnym (własna szko
ła) oraz pozaszkolnym (kursy specjalistyczne itp.) .

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:

— Dział Kadr i Szkolenia Wytwórni, telefon nr

318-55 wewn. 337.

Dojazd z Dworca Głównego PKP autobusem linii 130.

K-8819

Ctaz OZVSk@Ć atraMf

zawód spawacza
zapewniający dobrą pracę na budowach prowadzo
nych przez Krakowski „Mostostal”, zgłoś się żąraz na

hrs wania oliwią
podstawowy oraz kurs dający uprawnienia

specjalistyczne (RS-1 i Bs-1).

Warunki przyjęcia:

NA KURS PODSTAWOV»’Y - ukończenie 18 lat, 8 klas’

szkoły podstawowej oraz przedłożenie zaświad
czenia lekarskiego o możliwości wykonywania
zawodu spawacza

NA KURS SPECJALISTYCZNY - posiadanie upraw
nienia podstawowego oraz 1 rok praktyki w.'
zawodzie spowaczo,

Czas trwania kursu 6 tygodni. - Koszty kursu

pokrywa przedsiębiorstwo. - W trakcie szkole
nia uczestnicy kursu są zaangażowani zgodnie
z Układem Zbiorowym Pracy w budownictwie. —

Rozpoczęcie kursu uzależnione jest od ilości
’

zgłoszonych miejsc.

Zgłoszenia przyjmuje:
- Dział Kadr i Szkolenia KPKSiUP „Mostostal”,

Kraków-Nowa Huta, ul. Ujastek, pokój nr 9 -

(Dojazd tramwajami nr nr 4, 9 i 22).
K-9069
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DRUGI dzień turnieju koszykarzy a „Puchar wyzwolenia
Krakowa” był dla uczestników imprezy dość męczący, jako że

rozgrywali dwie serie spotkań, przed i po południu. Także dla
widzów był to prawdziwy maraton i tylko bardzo nieliczna

garstka riajwytrwałszych dotrwała do końca tego istotnego
maratonu basketu. Pt> dwóch dniach rozgrywek na czele tabeli
są dwa zespoły — wałbrzyski GÓRNIK i krakowska WISŁA,
które odniosły po trzy wygrane.

Z wczorajszych pojedynków
najbardziej dramatyczny i za
razem najciekawszy był mecz

Górnika ze Startem. Przez cały
czas trwała ogromnie zacięta,
wyrównana walka, prowadze
nie przechodziło raz po raz to

Koszykarki rozpoczynają

końcową fazę gier
ROZGRYWKI koszykarek

ekstraklasy wkraczają w de
cydująca, fazę. Po dwóch se
riach spotkań, wyłonione zo
stały zespoły, które ubiegać
się będą o mistrzowski tytuł
oraz szóstka drużyn rozgry
wających między sobą mecze

o utrzymanie się w I lidze.

Inaugurują tę część mi
strzostw zespoły grupy oB”

(spadkowej) turniejem poz
nańskim (sobota — niedzie
la). Dziś krakowski HUTNIK

walczyć będzie z OLIMPIA,;
jutro spotka się z WŁÓK
NIARZEM. Przed podopiecz
nymi trenera K. KSIĄŻKA
ciężkie zadanie, rywale tn

drużyny bardziej rutynowa
ne. a turniejowe punkty ma
ją wielką W-agę.

Program turnieju poznań
skiego jest następujący: SO
BOTA: Włókniarz — AZS
Katowice, Hutnik — Olim
pia. AZS Poznań — Sial,
NIEDZIELA: AZS Katowice
— AZS Poznań, Olimpia —

Stal i Hutnik — Włókniarz.

Przypomnljmy jeszcze, że ze
społy pierwszej czwórki roz-

poczną turnieje 18 bm. w

Lodzi oraz sytuację punkto
wą grupy ,.B”: 5. Hutnik —

27 pkt. 6. Włókniarz — 2(i
pkt. 7. AZS Poznań — 26

pkt. 8. Stał — 23 pkt. 9. AZS
Katowice — 22 pkt, 10

limpia 22 pkt.
'

w ręce górników to lublinian.
Dobra dyspozycja strzelecka

Siemińskiego w drużynie wał
brzyskiej oraz Pyszniaka w, ze
spole Startu, a przy tym częste
techniczne fajerwerki w wyko
naniu świetnego Keną Washin
gtona sprawiły, iż był to mecz

pełen ekspresji i emocji. Start
może mówić o braku szczęścia,
z trzech pojedynków dwa prze
grał różnica zaledwie, jednego
punktu. Tak było właśnie w

meczu z Górnikiem, kiedy, tn

podopieczni trenera Z. Niedzieli

ulegli rywalom 89:90.
Krakowska Wisła zanotowała

wczoraj dwa kolejne zwycię
stwa. przy czym dużo łatwiej
uporała się rano z Ręsovią (róż
nicą 23 pkt.) niż po południu ze

Startem (wygrana siedmioma

punktami). Wysokie zwycięstwo
nad Resoyią to w poważnej mie
rze efekt kontuzji Zdzisława

Myrdy, który co prawda grał,
ale wskutek urazu znacznie po
niżej swej normalnej formy.

A oto wyniki: Korona: — Za
głębie ,78:96 (41:51). Najwięcej'

punktów: dla Zagłębia — Frag-
stein 31, Olechowski 16, dla Ko
rony — Biliński .19,'.Wiśniewski
16. Sędziowali Maślej i Mora
wiec.. Wisła — Resowia 85:62

(43:32), Najwięcej punktów: dla

Wisły — Fikiel 20 i Łangosz 1.9,
dla Resovii — Niemiec 16, Myr-
da i Wysocki po 12. Sędziowali
Malota i Żródlewski. -Górnik —

Start 90:89 (48:49). Najwięcej
punktów: dla Górnika — Sło
wiński 24, Ręschke 16, dla Star
tu — Pyszniak 22, Washington i
Mulak po 13. Sędziowali Be
dnarski i Wężyk. Wisła — Start

94:87 (41:37). Najwięcej pun
któw: dla Wisły — Łangosz 30.
Fikiel 24, dla Startu — Mulak
25, Pyszniak 16. Sędziowali Ku
bicki i. Sieklucki. Ręśovia ■—

Zagłębie 69:30 (30:35). Najwięcej
punktów': dla R^souii — Nie
miec 20 i Zając 16, dla Zagłębia
— Gleason 25, Frołów18. Sędzio
wali Maślaj i Wałecki. ' Górnik
— Korona 90:79 <38:36). Najwię
cej punktów: dla’ Górnika

Młynarski 42. Wiećzoręk 14. dla

Korony — Paluch 40, Wiśniew
ski 16. Sędziowali Trojanowski
i Soja.

Dziś' w hali Korony grają:
Sodz. 16.30 — Wisła — Zagłębie,
Resoyia — Górnik, Korona
Start, jutro. — godz. 10 — Wisła
— Górnik, Korona — Resoćia -i

Zagłębie — Start. (lang)

INNSBRUCK, m konkurs sko
ków „Turnieju czterech skoczni”

wygrał Austriak Neuper (107 i 102

Tri), 15. Kijas (100 i 98.3 m). 20. Bo
bak (99 i 93,5 m), 28. PawJuśiak

(■98 i. 92 rn). Po 3 konkursach w

klasyfikacji prowadzi' Neuper -

726.2 pkt, a F.i.jas zajmuje 14

miejsce — 661,5 pkt.
BELGRAD. W klasyfikacji ga

zety „Śport” najlepszą narodową
reprezentacją -piłkarską Europy
w minionym, roku była RFN —

231 pkt.; przed Jugosławią — 189

pkt i Anglią — T78 pkt. Polska
wraz 'z Belgią i NRD sklasyfiko
wana została na 10 miejscu — 2

pkt. ■ •

Telegraficznie
ZAKOPANE. Podczas zawodów

- w łyżwiarstwie szybkim w biegu
na 1000. 3000 m i wieloboju zwy
ciężyła G. Nocoń (SZŚ AZS Za
kopane).

TARNÓW. Po 2 dniach turnie
ju o „Puchar wyzwolenia” szczy-

. piornistek prowadzi Unia Tarnów

przed SC Magdeburg i AZS-em
Wrocław.

. REYKJAVJK. w międzypań-.
stwowym meczu

'

szczypiornistów
Pplska pokonała 'Islandie 25:23
(H:12). -

' / ’

,

MAŁY I.OTEK płaci: w I loso
waniu — za piątki,po-BO.769 zł, za

czwórki po 735 zł. zą trójki po 5.1
•zł; w 11 losowaniu — za piątki
po 66.753 zł, za czwórki po 1.267

zł., za.'trójki po 35 zł.
FXPRESS-T.OTFK płaci: za

piątki po ok. 34.000. zł, za czwórki

po. 1.046 zł. za trójki po 66 zl.
SYLWESTROWY TOTEK płaci:

za piątki po 17.329. zl, za czwórki
po 435 zł, za trójki' po 57 zł.
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WŁOSKI sprinter Piętro
Męiinea uznany został za naj
lepszego sportowca 1979 r. w

krajach basenu Morza Śród
ziemnego. Wyprzedził on fran
cuskiego kolarza B. Hinąult i
jugosłowiańskiego pływaka B.
Petrica. Plebiscyt zorganizo
wała jugosłowiańska agencja
Tarijug.

Z kolei w plebiscycie hisz
pańskich dziennikarzy sporto
wych najlepszym sportowcem
świata w 1979 r. wybrany zo
stał lekkoatleta Sebastian Coe
przed B. Bergiem i ex aeąuo
M. Koch i A. Moser.

DOROCZNYM zwyczajem
kierownictwo Wisły spo
tyka się na przełomie ro

ku z krakowskimi dziennika
rzami sportowymi w klubo
wym ośrodku w Myślenicach i
tam przez kilka, godzin dysku
tujemy o wiślackich proble
mach. szczególnie o piłce noż
nej. Ostatnie spotkanie nie od
biegało od schematu, mówiono
wprawdzie i o planach ukoń
czenia budowy hali sportowej
i o kłopotach siatkarek, ko
szykarzy, ale główny nurt

dyskusji to piłka nożna, W tej
materii pytań, odnowie^ ’.
głosów polemicznych
najwięcej.

Piszemy o wiślackim
często, staramy się w

posiadanych informacji
zywać kibicom jak najobszer
niejsze informację na tematy
tej dyscypliny. Chciąlbym dziś

przedstawić sprawę, która w

pewnym momencie spotkania
wywołała bardzo żywą i ostrą
reakcję prezesa klubu — płk.
Z. Jabłońskiego. Otóż w trak
cie obrad red. Zbigniew
z „Dziennika” poprosił
Wisły o podzielenie się
informacjami, które

przekazane prezesom
podczas grudniowej konferencji
w .PZPN. I wówczas na ogół
spokojny płk Jabłoński. zar<

gował bardzo gwałtownie.
ie idem co mówiono, bo

nie byłem — stwierdził —

naradę zu ołano w po’w-
pod koniec roku,
■w Polsce nic in-

wtedy kiedy im wygodnie, kiedy
raczą zwołać zebranie. Przecież
my, prezesi klubów, piastujemy
nie tylko te funkcje, mamy
swoja pracę zawodową, którdj
musimy się głównie poświęcić. a

sportowa działalność to. hobby,
któremu możemy przeznaczyć
nasz wolny od płacy zawodowej
czas. PZPN to ztn zędniczałtt in
stytucja, administrująca piłką w

godzinach od ósmej do szesnas
tej. Jesteśmy tam. traktowani

zupełnie hiepbWażfiie. hasze

głosy, zdanie się nie liczą. , Dla

było

futbolu
miarę

przęka-

Ritiger
prezesa
z nami

zostały
klifbów

Na tematy dnia

szedni dzień,
tak jakby nikt .. ...... .

nego nie miel dc roboty, tylko
dyskutować panami z PZPN

przykładu, kiedy wprowadzono
w życie umowy piłkarskie, zwo
łano nas do centrali, powiedzia
no, że jest taki dokument, na

dyskusję nad nim mamy kwad
rans, ale i tak nic nie. zmieni
my bo rzecz jest już
dzona,
spraw
więcej. Załatwienie czegokolwiek
w FZPN-ie wymaga wielkich

zabiegów, długiego. czasu, często
tak długiego, iż ty międzycza
sie, sprawa staje się nieaktual
na. Rzadko można, w centrali
zastać kogoś z pracowników,
może poza pania sekretarką.
Słoicem instytucja, ta nie speł
nia swoich zadań, nie jest sty-

podpisana,
mógłbym

: zatwier-
Podobnych
przytoczyć

mulatorem rozwoju, lecz raczej
jego hamulcem. Wiele się mówi
teraz o konieczności reorganiza
cji rożgryicek piłkarskich. Jes
tem temu zdecydowanie prze
ciwny, uważając, iż to pociągnij
cie ma tylko służyć jako :dym-
na zasłona dla braku ejękt.ow
działania PZPN, jego niekompe
tencji, . niezaradności. Przecież
prpszę spojrzeć. My się w ogóle
nie liczymy na forum . między
narodowym, nie nie znaczymy
iw UEPA, tym. bardziej w FIFA,
nie umie centrala załatwić na
wet tak prostych spraw,. jak
wyszukanie odpojwiedńićh part
nerów dla ■reprezentacji Polski,
która. -r-

. Tnirn.o ostatnich niepo
wodzeń -

. nadal jest zespołem
markowym. PZPN rozpowszech-
nia opinie, iż łąk źle. jest z pol
ską piłką, ponieważ w klubach
nic się nie robi. A przec-eż
prawda jest całkowicie inna, to

przecież tylko dzięki pracy klu
bów jeszcze od czasu do czasu

uzyskujemy jakieś futbolowe
sukcesy. .

Dobrze się stało, iż postano
wiono przyspieszyć zjazd PZPN
na kwiecień tego roku. Mam

nadzieję, iż będzie to rze
czowa, robocza narada, która
wreszcie sprowadzi sprawy do

właściwych wymiarów, sprawi
iż PZPN zacznte rzeczy w-iście
kierować rozwojem piłki nożnej
w naszym kraju, a nie admini
strować nią w gadzinach 3—16 ".
Myślę, iż do powyższych o-

pinii i stwierdzeń nie trze
ba żadnego komentarza.

Oby tylko nadzieje prezesa Wi
sły wiązane z kwietniowymi ob
radami znalazły swoje potwier
dzenie w praktyce. (lang)

SZWAJCARZY niezwykle
starannie przygotowywali a-

reny kolejnych II Zimowych
Igrzysk Olimpijskich. Zresz
tą w latach dwudziestych Hel-
weeja należała do światowych
potęg w zimowym ruchu tury
stycznym i igrzyska miały słu
żyć jako dodatkowy środek re
klamowy. Dysnonując siecią
wspaniałych obiektów organi
zatorzy zdecydowali się wybu
dować jeszcze wiele nowych
hoteli, lodowisk, tory do jazdy
szybkiej i bobslejowej.

Nie zawiedli się w swoich

przewidywanych, jako że na

czas trwania igrzysk zjechało do
Śt. Moritz ponad dziesięć tysięcy
gości — miłośników sportu.

Nies+ety, aura spłatała strasz
nego figla. W środku zimy w

thięjśćowbśći położónej na wvso-

kości 1850 m n- .p .m dzienne tem
peratury przekraczały + 2O'st. G
Śnieg topniał w oczach i nad
zawodami zawisły przysłowiowo
czarne chmury. Ciepły wysoko
górski wiatr „Foehn” przeszko
dził w przeprowadzeniu wyścigu
pańczeniśt.ów na dysansie 10 000

m, poważnie zagroził organiza
cji maratonu narciarskiego. W
■końcu uczestnicy tej ostatnimi

konkurencji rozstrzygnęli walkę
o zwycięstwo, lecz niejeden raz

podczas biegu brodzili po kola
na w wodzie. Najlepiej „pływa
li” Szwedzi, którzy zgarnę!’
wszystkie medale, a zwyciężył
Per Wedhintl.

Wzbogacił swoją kolekcję ty
tułów’ mistrza olimpijskiego
„Nurmi na łyżwach” Fin Ciaes

Thunberg zdobywając
krążki w wyścigach na

1 500 m. . Gwiazda Sonii Henie
świeciła już pełnym blaskiem
W ieździe figurowej pań nie da
la najmniejszych jzans rywal
kom. Najpopu’arnię.is?a zawod
niczka igrzysk znajdowała się
pod stałym „obstrzałem” foto
reporterów,’ udzielała bez prgeę-

wy wywiadów, rozdawała tysią
ce autografów.

W 1923 roku zniknęły opory co

do celowości organizowania zi
mowych zmagań olimpijskich.
Sygnały o chęci przygotowania
takiej imprezy nadeszły zza O-
ceanu.

O igrzyskach w amerykańskim
Lakę Placid w następnym od
cinku naszego cyklu.

(js)

pingpongowych
stołach

W

— A żeby się o tym przekonać. -trzeba .ich .poznać —

dodała łagodnie. — Do widzenia, panie Marlowe. Gdy
by pan zmienił zdanie... — otworzyła szybko torebkę
i dała mi swój bilet wizytowy. — Dziękuję panu, że

zechciał pan tu przyjść.
Kiwnęła głową Spencerowi i ruszyła ku wyjściu.-

Patrzyłem jak przechodziła przez bar i mijała oszklo
ny aneks do sali restauracyjnej. Miała śliczną postawę
i chód. Kiedy skręcała w stronę holu mignęła jej bia
ła, płócienna spódniczka. Usiadłem i wziąłem się za

dżin z sokiem pomarańczowym,
Spencer obserwował mnie. W jego oczach błąkał się powinno wynagrodzić panu stracony czas,

twardy błysk.
— Pięknie rozegrane — powiedziałem. — Powinien ■

pan był jednak od czasu do czasu Ha nią spojrzeć.
Takie cudo nie może siedzieć naprzeciwko pana przez
dwadzieścia minut, tak by pan nie zwrócił na nie

uwagi,
— To nie było inteligentne, co?— starał się uśmie

chnąć, ale było widać, że nie. ma specjalnej ochoty.
Nie podobał mu się sposób, w jaki się jej przygląda
łem. — Ludzie mają takie dziwne wyobrażenia o pry
watnych detektywach. Kiedy się pomyśli, -ż,e taki fa
cet mógłby się pojawić u człowieka w domu...

— Myślę,: że pańskiemu domowi nic nie grozi. Tak

czy owak, powinien pan był wymyślić lepszą histo
ryjkę. Czy rzeczywiściewyobrażał pan sobie,.że uwie
rzę, iż ktokolwiek, na trzeźwo czy nawet po pijane
mu, mógł tę- cudowną kobietę zrzucić ze schodów’
i złamać jej pięć żeber?

Poczerwieniał. Ręce, zacisnęły mu się na teczce. ••—

Myśli pan, że 'jestem kłamcą? ■
- —To bez znaczenia. Odegrał, pan swój numer. A
może pan. sam jest zainteresowany tą panią?

— Podniósł się gwałtownie. — Nie podoba mi się
pański: ton — powiedział. — I w ogóle nie Jestem
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pewny czy pan mi się podoba. Byłbym bardzo zobo
wiązany, gdyby pan zapomniał o całej tej sprawie. To

Rzucił na stół dwudziestodolarowy banknot i dodał

parę jedynek dla kelnera. Przez -chwilę jszcze stał i

wpatrywał się we mnie. Oczy mu błyszczały i ciągle
miał twarz czerwoną. — Jestem żonaty i mam czworo

dzieci — oświadczył nagle.
— Gratuluję.
Coś mu zagrało w gardle, obrócił się i odszedł szyb

kim krokiem. Spoglądałem za nim przez dłuższą chwi
lę, po czym dopiłem mego drinka i zapaliłem papie
rosa. Stary kelner, podszedł do mnie i popatrzył na

leżące na stole pieniądze.
— Czy mogę coś jeszcze panu, podać, sir?
— Dziękuję. Te pieniądze są dla pana.
Wolno wziął je do ręki. — To jest dwudziestodola

rowy banknot, sir. Ten pan musiał się pomylić.
Umiem czytać. Już sprawdziłem, że te pieniądze są

dla pana. - ■■
— Bardzo dziękuję’. O ile jest pan zupełnie pewien...
— Jestem zupełnie pewien.
Ukłonił się i odszedł ciągle pełen wątpliwości. Bór

zaczął się napełniać. Para zabójczo ubranych pół-dzie-
wic przeszła obok szczebiocąc i machając rękami.
Pozdrowiły dwóch podrywaczy siedzących nieco dalej.

żłote
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ZAKOŃCZYLI zmagania teni
siści stołowi w rozgrywkach or
ganizowanych przez Zarząd
Dzielnicowy TKKF Śródmieście.
W generalnej klasyfikacji 1979
roku w gronie 143 uczestników

najlepszymi okazali się: wśród
kobiet — A. Polak (Apollo)
przed J. Surówką (PGM) i B.

Pochowską (Wesoła).- a wśród

mężczyzn — .1 . Holuj (AnolM)
przed T. Głąbem (Binrostal) i W.
Ptasznikiem (HiL). Nowa edycja
ligi tenisa stołowęgo rozpocznie
się wkrótce. Zgłoszenia chetniwh

drużyn TKKF czy
' zakładów

nracy nrzv:mo'”ane sa w lokalu
ZD ■TKKF Śródmieście, ul.
Grodzka 65, teł. 253-44 do 13 bm.

19 STYCZNIA Ognisko TKKF
Wesoła organizuje -'‘w sali Aka
demii Ekonomicznej przy ul. Ra
kowickiej 27 o godz. 15.00 trady
cyjny turniej tenisa .sitpłowego z

okazji rocznicy wyzwolenia Kra
kowa. Turniej, w-ktferym mogą
brać udział wszysąj’ (byli z.ąwo-

drficy nie. zrzeszeni".w kluba.■'■i
od co najmniej 3 lat) odbędzie
się w kategorii kobiet i męż
czyzn, a główna ńag.tpdą. .bodzie
nuchar naczelnika dzielnicy
śródmieście. Zgłoszenia chęt
nych przyjmowane będą przed
rozpoczęciem -imprezy, .

Po miesięcznej przerwie

PONAD miesiąc trwała przer
wa w rozgrywkach naszej eks
traklasy hokejowej. W tym cza
sie reprezentacja naszego krain

przebywała na tournee w ZSRR
i Finlandii. Mecze z Dynamem
Ryga przyniosły remis w pierw
szym spotkaniu 7:7, oraz nie
znaczna przegraną w rewanżu
3:4. Z Rygi Polacy pojechali 4o

Moskwy, gdzie grali z radziecki
mi juniorami, przegrywając wy
soko 2:11. Kolejny mecz — kon
frontacja z czołowym zespołem
ekstraklasy ZSRR — Spąrtakiem
Moskwa zakończył się zwycię-

W powietrzu zaczęły migotać szkarłatne paznokcie i

ciągle było słychać: kochanie to, kochanie tamto.

Zirytowany nie wiadomo czym, wypaliłem papierosa
do połowy i zacząłem Się zbierać do wyjścia. Sięgałem
po papierosy, kiedy z tyłu wpadł na mnie z całą siłą
jak;ś facet. Tego mi właśnie brakowało. Obróciłem

s;ę i zobaczyłem z-profilu rozanieloną twarz etatowej
„duszy towarzystwa". Facet był ubrany we flanelo
wy, garnitur ■i stał z wyciągniętą ręką sprawiając
wrażenie amanta ze szkolnego, przedstawienia; twarz

m:ał całą w uśmiechu dwa na sześć, jak facet licy
tujący zeszłoroczne kalosze.

Złapałem go za to wyciągnięte ramię i wj’kręciłem.
— Co z tobą, Wacusiu? Twoja o-sobow'ość nie może

się zmieścić między stolikami?

Wyrwał rękę i zaczął si.ę stawiać. — Nie podskakuj,
chójraku. Bo ci mogę obluzować szczękę.

— Ha, ha. Musieliby mnie przedtem związać.
Zacisnął mięsistą pieść.
Opanował się. — Wypchaj się, cwaniaku. Zajmę

tobą innym razem, kiedy będę mniej zajęty.
— Łapaniem złotych rybek?
Zmywaj się. — warknął. Jeszcze jeden podskok,
■będziesz musiał sprawić sobie nowy mostek.
Zaśmiałem mu się w nos. i— -' Zgłoś, się do mnie, ale

lepszym dialogiem.
Zmienił mu się wyraz twarzy. Zaśmiał się. — Pra

cujesz w filmie,, stary?
— Tak, ale gram tylko we własnych scenariuszach.
— No. to zgrywaj się dalej — rzucił i odszedł

uśmiechając się.
Było to wszystko bardzo głupie ale pomogło mi wy

ładować złość. Ruszyłem przez aneks i hol w kierunku
głównego wejścia do hotelu.

(Ciąg dalszy nastąpi)

się

z
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stwem Polaków 5:2, potem w

Finlandii z olimpijską reprezen
tacją tego kraju przegraliśmy
3:7 oraz 2:8,

Do kraju powrócili. również

polscy juniorzy uczestniczący o-

statriio w- turnieju w RFN. Spi
sali się tam dobrze zajmują.’.'
drugie miejsce za gospodarzami
Polacy przegrali jedynie mecz z

RFN 1:4, pozostałe wygrywając:
ze Szwajcarią 4:3 i z.Austrią 3:2.

Po tych reprezentaeyjńyćh
wojażach czas, na y.wnowibn e

rozgrywek ligowych. W I -lidze

odbyło się dotychczas po 18

spotkań, do. końca pozostało je
szcze po 24 mecze. Na czele
stawki znajduje się zespół no
wotarskiego Podhala, który po
mimo odejścia kilku, czołowych
zawodników do innych klubów’
nawet nie myśli o rezygnacji ze

zdobycia kolejnego tytułu mis
trzowskiego. Szarotki yćraz z

Zagłębiem, przewodzą w ligowej
tabeli maiae po 27 pkt.

Hokeiści II frontu pierwsze
spotkania rozegrają już w

sobotę. Ciekawe, jak spisy
wać się będzie Crącoyia zaj
mująca obecnie 2: miejsce w

tabeli ze stratą 4. pkt, do lidera

Budowlanych Bydgoszcz. W so
botę i niedzielę krakowianie na

lodowisku Podhala w Nowym.
Tarsu •podejmować będą właśnie

Budowlanych (sobotą gedz. 13,
niedzielą — 13.30)..

Przed świętami dojeżdżaliśmy
do Podhalo — rńówi trener An
toni Monteąn — co prawda mie
liśmy przebywać na obozie w-

Nowym Targu od 11 grudnia,
ale niestety z braku Środków; fi- 1

nansowych klub ńie mógł nam

tego zapewnić. Potęr(a byliśmy .na

lodzie od 29 do 31 grudnia ub.
roku, a teraz liii od 2 stycznia
też trenujemy w Nowym Targu.
Nie mamy więc za dużo kon
taktu z lodem, ale za- to cały
czas przeznaczony do treningu
wykorzystujemy do maksimum.
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