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Przewodniczący Rady Państwa,
przewodniczący Rady Głów

nej Przyjaciół Harcerstwa, Hen
ryk Jabłoński przyjął “9 bm. w

Belwederze, z okazji 35-lecia

działalności harcerstwa w Pol
sce Ludowej grupę zasłużonych
działaczy tej organizacji.

Działalność i osiągnięcia ZHP

w PRL omówił naczelnik ZHP,
Jerzy Wojciechowski, podkreśla
jąc, że służba Ludowej Polsce
stanowiła w całym 35-leciu prze-

W

Przywódczyni Kongresu-I — 62-
letnia Indira Gandhi odniosła naj
większy sukces w swej 37-letniej
karierze politycznej, gdy niemal

kompletne wyniki przedtermino
wych wyborów powszechnych
przyniosły jej partii równe 2/3

mandatów w Izbie Niższej parla
mentu indyjskiego. Spośród 523

rozstrzygniętych mandatów Kon-

gres-I zdobył 350, co stanowi rów
ne 66 proc, łącznej liczby 525 man
datów, o które walczono 3 i 6 hm.

Najsilniejsza następna Partia

Chłopska Lok Dal, której przy
wódcą jest dotychczasowy' pre
mier, Charon Singh, zdobyła tyl
ko 41 mandatów. Janata, która

rządziła krajem od wiosny 1.977 r.

do lata ub.r. i której przywódca
Jagjivan Ram miał nadzieję za
siąść w fotelu premiera jako
pierwszy parias dostępujący tego
zaszczytu, uzyskała zaledwie 32

mandaty. Blok lewicowy zdobył
ogółem 52 mandaty, o 19 więcej
niż miał dotychczas. Na zdjęciu*
Indira Gandhi z synem Sanjayem
i jego małżonką. Sanjay. został
również wybrany do parlamentu.
Prezydent Indii — San.iiva Reddy
ma dzisiaj powierzyć przewodni
czącej Końgresu-T — Jndirze Gan
dhi misję utworzenia nowego rzą
du. Jak wiadomo, 'funkcje tę peł

niła ona już w latach 1966—77 .

k Wczoraj sekretarz KK PZPR, sekretarz Społecznego Komi-
L tetu Odnowy Zabytków Krakowa — Stefan Markiewicz

[ przyjął przedstawiciela handlowego austriackiej firmy BSB

[ — AktiengeseHschafi. fur Mechanische Beschriftung und De-

/ koration GmbH — Erwina Budischowsky’ego. Przedstawiciel

) BSB przekazał dar o Wartości 50 tys. złotych, w postaci ma-

) teriałów reklamowych zawierających znak graficzny Społe-
j cznego Komitetu.
I W spotkaniu uczestniczył Ryszard Księżyk — prezes Kra-

[ jowego Związku Spółdzielni Chemicznych „Chemix”, utrzy-
f mującego z tą firmą od wielu lat związki handlowe.

; Brygady budowlane z Opola, miasta, które jako pierwsze
) pospieszyło na ratunek zabytkom starego‘firąkowa, ząkoń-
l czyły wstępne prace przy odnowie kompleksu średniowiecz-

[ nych budynków Collegium Opolskiego przy ul. Gołębiej. W

. trakcie tych prac obniżono poziom piwnic o przeszło 2.5 m.

J wywożąc kilkaset ciężarówek gruzu, zardzewiałego złomu,
* połamanych mebli itd. Odsłonięto wspaniałe gotyckie ostro-

I łukowe piwnice, zaś na ścianach kilku pomieszczeń — dobrze

) zachowane polichromie, W pracach pomagali żołnierze z kra-

) kowskiego pułku OT im. Bartosza Głowackiego.

Trwa prcess normalizacji sytuacji w Afganistanie

W Egipcie prowadzi się szkolenie

afgańskich kontrrewolucjonistów
DELHI

Wiceprzewodniczący Rady Re
wolucyjnej i wicepremier Afga
nistanu, Sułtan Ali Kesztmand

oświadczył, że najważniejszymi
cechami obecnego etapu rozwoju
Afganistanu jest aktywne i ogól
nonarodowe poparcie dla przed
stawionego przez nowe kiero
wnictwo afgańskie szerokiego
programu zmierzającego do rea
lizacji najważniejszych celów

wyznaczonych przez rewolucję
kwietniową, do zespolenia całe
go narodu, umocńjenia jedności
i podniesienia rot’ partii oraz

do przywrócenia ładu i prawo
rządności rewolucyjnej.

zamienił

motocykl.
Photofax

Współczesny św. Mikołaj
tradycyjne sanie na...

CAF

związać się z
£

Biurze Rozwoju Krakowa

odbyła się wczoraj narada z

udziałem zastępcy członka Biura

Politycznego KC, I sekretarza
KK PZPR, Kazimierza Barciko-

wskiego oraz prezydenta m.

Krakowa, Edwarda Barszcza, w

ęzasie której omawiano koncep
cje zagospodarowania terenów

krakowskiej aglomeracji, poło
żonych wzdłuż Wisły. Koncep
cje zagospodarowania otoczenia

Wisły na terenie krakowskiego
zespołu miejskiego przedstawił
uczestnikom obrad główny ar
chitekt m. Krakowa, dr Kry
stian Seibert,

8fi

Otoczenie

glomeracji

ściślej
Wisłą
Wisły w obrębie a-

=_______ krakowskiej podzie
lić można na 3 odcinki różniące
się pod ****5*****liwzględem krajobrazo
wym, a także spełnianych funk
cji. Pierwszy obejmuje zachod
nią część rzeki powyżej ujścia
Rudawy. Tu przeważać będą te
reny sportowo-rekreacyjne a

częściowo i rolnicze. Drugi obej
muje centrum miasta mniej wię
cej od Rudawy do st.onnia wod
nego na Dąbiu. Charakter użyt
kowania tego odcinka jest, bar
dzo *zróżnicowanv i tu właśnie

planuje się najdalej posunięte
przeobrażenia terenów nadbrze
żnych Trzeci odcinek we wscho
dniej części miasta charaktery
zuje się duża ilością przemysłu,
baz przeładunkowych itp.

Z kolei minister obrony Afga
nistanu, Muhammed Rafi stwier
dził, że próby kół imperialisty
cznych w USA, usiłujących wy
korzystać hegemonistów pekiń
skich do utworzenia „wspólnego
frontu” dla ingerowania w we
wnętrzne sprawy Afganistanu i
szkodzenia zdobyczom rewolucji
kwietniowej, to działania skraj
nie niebezpieczne, niosące zagro
żenie pokoju i bezpieczeństwa w

regionie.
Obecnie trwają prace nad pro

jektem demokratycznej konsty
tucji, wg której lud ma spra
wować władzę polityczną po
przez rady ogólnonarodowe i lo
kalne. Wybory przedstawicieli
do Dżirgi (parlamentu) będą
przeprowadzone zgodnie z zasa
dą równości i tajności.

Zwolniona przed kilku dniami
z więzienia wdowa po' pierw
szym przewodniczącym Rady
Rewolucyjnej Afganistanu, Nu
rze Mohammedzie Tarakim, pa
ni Nurbibi Taraki, w liście skie
rowanym do J. Cartera wzywa
prezydenta amerykańskiego, a-

zeby wykazał więcej zrozumie
nia dla rozwoju sytuacji we
wnętrznej w Afganistanie, pod-
kreślaiac, że Afgańczycy pragną
rozwijać sie w kierunku, który
sami wybrali.

*

W Kairze poinformowano, że

na terytorium Egiptu zaczęły
działać ośrodki, w których szko
li się kontrrewolucjonistów af
gańskich. Mają oni być przerzu
cani do Afganistanu w celu pro
wadzenia walki z władzą ludo
wą i rządem Afganiśtańskiej
Demokratycznej Republiki. .

Podczas narady zwrócono u-

wagę na potrzebę ścisłego po
wiązania krakowskiej aglomera
cji z rzeką. Duża rola w tym
dziele przypadnie samym miesz
kańcom naszego miasta, którzy
poprzez czyny społeczne, społe
czną inicjatywę, mogą przecież
zdziałać bardzo dużo'.

Strzały w Ajaccio
PARYŻ
Dziś w nocy doszło do drama

tycznego zwrotu sytuacji ,w Ajac
cio, gdzie w środę grupa 30 ąiito'-
nomistów korsykańskich opano
wała hotel „Fesh” i zatrzymała
jako zakładników kilkudziesięciu
gości. Z tłumu otaczającego od
działy policji francuskiej, oblega
jące hotel, wysunął się* mężczyzna
i oddał 4 strzały do funkcjonariu
szy, zabjjajac jednego i 2 raniac.

Policja podjęła kontrakcję w róż
nych częściach miasta. Doszło do

strzelaniny, bowiem nie wszędzie
zalecania polię.ii byłv przestrzega
ne. Od kul zginęły 2 osoby, a co

najmniej 6 zostało rannych. IV sa
mym hotelu panował względny
suokój. Okupujący go chcą zwró
cić uwagę opinii publicznej na

trudne problemy gospodarcze ich

zacofanej w porównaniu z Fran
cją kontynentalną wyspy.

MINISTER obrony USA —

II. Brown, oświadczył w Peki
nie, że po powrocie do Wa
szyngtonu będzie mógł poin
formować prezydenta Cartera,
iż jego rozmowy z chińskimi

przywódcami wykazały dużą
zbieżność poglądów obu stron.

USA i ChRL uzgodniły, że bę
dą nadal konsultować się na

temat sytuacji w Afganistanie.
AMERYKAŃSKIE Stowarzy

szenia Popierania Nauk — naj
liczniejsza w świecie organiza-

Ze śwSsaśes
cja zrzeszająca
skierowała

mińistracji
o podjęcie
przerwania
jądrowych.

W ŚRODĘ został przedłużo
ny na; 4S dni tymczasowy sta
tus 26 amerykańskich baz woj
skowych w Turcji. Natomiast
w okolicach Luksoru założono

pierwszą bazę amerykańskiego
lotnictwa na terenie Egiptu.

W MOSKWIE rozpoczęło się
spotkanie kobiet radzieckich i

amerykańskich poświęcone,:
„Roli społeczeństwa w walce
o świat bez wojen”.

naukowców,
pod adresem ad-
Cartera wezwanie

wysiłków w celu

wyścigu zbrojeń

MADA BAK1$ bK A recital piosenkarski

re/va ry kretów
artystki Starego Teatru w Krąkowię.

pn. „KRAJOBRAZY” — w czwartek 17, stycznia,
o godzinie 22, w klubie „Kuźnica” — Rynek Głów
ny 25. — Gościnnie wystąpi również znakomity
aktor Starego Teatru —JERZY TRELA

Bilety do nabycia w „Filmotechnice” — ul..Krzyża 5 oraz

w „Estradzie Krakowskiej” — ul. Szpitalna 40, tel. 264-81
K-186

Na zdjęciu: starcia w irańskim mieście Tebriz. CAF AP

gwałtowne starcia w Sranie
w dniu żałoby szyickiej

Spokój w Iranie, o którym dono
siły wczoraj agencje, okazał się
bardzo krótkotrwały, 9 bm. doszło
do gwałtownych starć w mieście

Tebriz, w którym zginęło co

najmniej 10 osób, a przeszło 100

jest rannych. Nad miastem uno
szą się kłęby dymu z podpalo
nych budynków. Starcia wybu
chły podczas manifestacji, które

odbywały się w związku z

dniem żałoby szyickiej „erbai-
ne”. Miejscowi muzułmanie zor
ganizowali dwa pochody. W jed
nym z nich uczestniczyli zwolen
nicy ajatollaha Szariat-Madarie-

go (rodem z Tebrizu), w drugim
zaś. mniej licznym, brali udział

zwolennicy ajatollaha Chomei
niego. Pod koniec manifestacji,
która przebiegała względnie spo
kojnie, grupa ludzi nrzedstawia-
iaerch się .iako stronnicy aia-
toHaha S-ariat-Madariegó usiło
wała zaiać bi’d”nnk radiostacji.
Zostn’a ona odnarfa przez straż
ników -rewolucii. W mieście po-
iawiły się wówczas uzbrnione

grupy z \port.retam; aiatollaha
Sza riaf-Mada ringo. Zaatakowali
oni banki, budynki administra
cji oraz komitety Chomeiniego.
W mieście wybuchła strzelanina.
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Organizacja w praktyce

„Przedstawiliśmy taki program, który jest realny i przed
siębiorstwo dołoży wszelkich starań, aby go wykonać” — de
klarację tę złożył na początku ubiegłego roku mgr inż. ZBI
GNIEW MANIAK, dyrektor naczelny PRZEDSIĘBIORSTWA
BUDOWY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „BU
DOPOL” (dawniej Krakowskie Przedsiębiorstwo Budownic
twa Miejskiego „ZETBEEM-BUDOPOL”). Rozmawialiśmy
wówczas o planach przedsiębiorstwa na 1979 rok, wynikają
cych z uchwały Rady Ministrów, dotyczącej zmian w orga
nizacji pracy, wprowadzania nowych technologii, oszczędności
materiałów i czasu pracy.

Mamy już rok 1980, czas na „rozliczenie”.

Zbigniew
Maniak: „To nie

był łatwy rok. Pracowało

się ciężko i nerwowo. Trud
na zima, letnie wyłączenia

prądu, niesolidni podwykonaw
cy i kontrahenci... Ale każdy
rok. który się dobrze kończy,
jest dobry. A my' wykonaliśmy

S
<

/
r

Pod wieczór doszło do ponow
nych starć.

Dziś w siocy po ciężkich wal
kach jakie 'toczyły się w środę,
armia irańska i strażnicy rewo
lucji odzyskali kontrolę nad Te-

brizem.
Jak wiadomo między zwolen

nikami obydwu przywódców re
ligijnych u.trzvmuje się od dłuż
szego czasu różnica zdań w spra
wie interpretacji nowej konsty
tucji: stronnicy Chomeiniego u-

ważają, że to on sprawuje naj
wyższą władze, zaś według opi
nii zwolenników Szariat-Mada-

liego suwerenna władza należy
do ludu.

Uroczystości i pochody z oka
zji dnia żałoby odbyły się rów
nież w mieście Kum, gdzie rezy
duje Chomeini. Miały one prze
bieg spokojny.

W środę nastąpiła eksplozja
cysterny z benzyna w irańskim

porcie Abadan. Zginęło 7 osób,
a 17 odniosło rany. Prowadzone

jest śledztwo w sprawie
czyn eksplozji. W kilka

później wybuch bomby
żnie zniszczył budynek
w Abadanie. Nie było ofisr
ludziach.

przy-
godzin
powa-
poczty

w

przedsiębiorstwo przekazało
użytku Dom Pogodnej Jesie-

przy ul. Brogi. dom studenc
ie” Akademii Medycznej,

wszystkie zadania rzeczowe”.

Przypomnijmy: krakowski

„BUDOPOL” wznosi przede
wszystkim obiekty dla służby
zdrowia, szkolnictwa wyższego,
buduje hotele i w miarę możli
wości wspomaga budownictwo
mieszkaniowe W minionym ro
ku
do
ni
ki

budynek przy ul. Mogilskiej dla
KW MO, budynek ZUS-u przy
ul. Pędzichów oraz dwa obiek
ty dp zagospodarowania: dla służ
by zdrowia przy ul. Skarbowej
(na 10 miesięcy przed terminem)
i stołówkę dla studentów Aka
demii Wychowania Fizycznego

Wróćmy jednak do tego planu,
którego wykonanie zadeklaro
wał z początkiem ubiegłego ro
ku naczelny dyrektor.

wodni motyw działalności har
cerstwa.

Zabierając głos Henryk Ja
błoński zwrócił uwagę, że jedną
z najistotniejszych wartości,
które decydują o społecznej roli
ZHP jest walor organizacji, ja
ko autentycznej organizacji dzie
ci i młodzieży, a nie tylko orga
nizacji „dla dzieci”. Dzięki temu

walorowi organizacja wyzwala
twórcze ambicje, kształtuje po
czucie odpowiedzialności, chęć
przodowania, dobrze spożytko-
wuje moce wychowawcze tkwią
ce w harcerskich kolektywach.
W rozwiązywaniu • kluczowego
moralnego dylematu naszych
czasów: „bogatsze życie mate
rialne czy życie o bogatszej tre
ści” całą swą działalnością służy
‘“uui drugiemu.
Mijającą 1(1 bm.

posiedzenia
Naczelnej Rady
które zapoczątkowało nowy etap
w blisko 70-let.nie.i historii har
cerstwa wiążaę jego program i

działalność ideowo-wychpwaw-
cza 7. socjalistycznym rozwojem
PoLski, młodzież harcerska Ucz
ciła wczoraj w całytn kraju, od
dając hołd swym poprzednikom.

35. rocznicę
Tymczasowej

Harcerskiej,

..Sikorski S
PARYŻ
Pilot 14-miejscowego helikop

tera „Sikorski S 76” — Fred le

Grys ustanowił nowy rekord w

szybkości przelotu tego rodzaju
środkiem lokomocji miedzy Lon
dynem i Paryżem. Odległość
między śródmieściami obu me
tropolii pokonał on w godzinę, 1

minutę i 5 sekund. Średnia szyb
kość helikoptera wynosiła ok.

273,5 km/godz.

już lato.

Instytutu
z dziani-

projektantów modrU
Oto jedna z propozycji
Mody NRD — garsonka
ny w pastelowych odcieniach ró
żu, błękitu i beżu. CAF — ADN

-minus
NOWE TECHNOLOGIE

Krakowski „BUDOPOL”, jako
jedno z pierwszych w kraju
przedsiębiorstw, przystosował się
do wznoszenia obiektów profi
lowych (czyli dla służby zdro
wia, szkolnictwa wyższego i ho
teli) w nowych technologiach:
angielskiej, francuskich i tzw.

systemie krakowskim BWP.

Wszystkie one pozwalają na zna
czne skrócenie procesu budowy,
ograniczenie kłopotliwego trans
portu, oszczędność energii itp.
Problem jednak polegał na tym,
aby owe technologie były uzgad
niane z biurami projektowymi
już w fazie wstępnego projek
tu i dokumentacji technicznej.
Z zadania tego „BUDOPOL” wy
wiązał się całkowicie. W jednym
nawet przypadku (Dom Studiu
jącego Nauczyciela WSP)
siębiorstwo na własny

(Dokoitcccnie na str.

przea-
kosżt

3)

UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie nadal w zasięgu
wyżu. Zachmurzenie duże
z większymi przejaśnie
niami. Rano miejscami
mgły i zamglenia, w cią
gu dnia siabe opady śnie-

gu. Wiatr południowo-wschod
ni i wschodni 2—4 rnsek. Tem
peratura maksymalna dniem
minus 6—3, minimalna nocą
minus 9—12 st. C.
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„Cóżeś ty za pani”
Jakaż zabawna rzecz przy

darzyła się młodemu reżyse
rowi Tadeuszowi Kijańskie-
mu, który zrealizował ten

film! Udało mu się stworzyć
plakat z gatunku tych, które
na zlecenie Cepelii, lub ja

kiegoś np. Towarzystwa Polo
nijnego mogłyby informować
w jaskrawych barwach i skró
towej formie, jakie są zwy
czaje ludu zamieszkującego
polskie ziemie. Tutaj takim

„zwyczajem ludowym” jest
„wojenka, hej, wojenka!”.
Specjalnie używam tej formy
„wojenka, hej, wojenka!”.
Bo najbardziej zaskakujące w

tym filmie jest to, że choć

akcja dotyczy, jakby nie by
ło, I wojny światowej, choć
tzw. trup ściele się gęsto, a

akcja nie stroni od okrucień
stwa, krwi i makabry, to wca
le nie idzie tu o wojnę, jej
grozę, nieszczęście, które ona

z sobą niesie, czy o patos bo
haterskich zmagań, czy wre
szcie o tragizm bratobójczych
walk PGlaków z dwóch róż
nych zaborów. Chodzi tylko
o dziarskie podrygi „malowa
nych chłopców”, którzy naj
pierw „malowane” mają „pia
stowskie” koszule i malowni
czo skaczą przez ognisko, po
tem „malowane” mają mun
dury, a potem wreszcie sami

są krwią pomalowani. Aha,
a jeszcze w tzw. międzycza
sie dojrzewają ideologicznie:
szybko, aby malowanie krwią
miało pełne uzasadnienie.

To wprost zdumiewające,
jak zniewalająca pustota pro
mienieje z tego filmu! Jaka

prosta i deklaratywna bezpo
średniość, jaka plakatowa czy
stość haseł!

I w tym wszystkim nie do

przyjęcia jest także fakt, że

film jest w swoim założeniu

oparty na motywach powieści
Tadeusza Nowaka „Ballada
obcoplemienna”. Nie istnieje tu

nawet siad sposobu obrazowa
nia, rodzaju wrażliwości, for
my poezji wreszcie, znakomi
tego poety i pisarza. A nawet

w powierzchowności swojej i
szablonowości haseł, które wy
głasza, wydaje się jakby film
miał być złośliwym żartem' li
czynionym Tadeuszowi Nowa
ków4!. I właściwie po co?

„Wolne chwile”
Film debiutanta Andrzeja

Barańskiego specjalnie w na
szym mieście może być przy
jęty z dużym zainteresowa
niem. I nie tylko dlatego, że

jest tu bogate środowisko a-

kademickie, a właśnie z ta
kiego środowiska wywodzą się
bohaterowie tego filmu i ta
kie też środowisko tworzy, do
datkowo, scenerię tego utwo
ru. Ale także i dlatego, że
właśnie tu najlepiej wiado
mo, co znaczy „robić kultu
rę” i to zarówno tę wielką,
jak i tę maleńką, w zaścian
kowo- prowincjonalnym wy
miarze. A „Wolne chwile” sa

opowieścią o „robieniu kul
tury”: w wolnych chwilach i
w cieplarnianych warunkach,
gdy każda ze stron — zarów
no studenci, jak i działacze z

komisji kultury muszą „odfaj-
kować” w swoich planach i

sprawozdaniach porcję włas
nych wrażeń artystycznych.
Takie działanie nic jest oczy
wiście równoznaczne z jakim
kolwiek artystycznym fał
szem,. To, co wymyśla boha
ter filmu, reżyser amatorskie
go i ambitnego teatru studen
ckiego — Kwaśniewski jest
prawdziwie zniewalające w

swej awangardowej „czysto
ści”. Koncepcja Teatru Więk
szego Zaufania jest może i ab
surdalna w swojej *;>^rzy-
stawalności **

- -^jmniejszego
clmA’7- .ędilzmu, ale moty-

Wuwana jest tak przekonują
co, że wygląda jak nawiązanie
dó coraz popularniejszej w

najnowszym naszym kinie te
matyki moralnej.

Ale obok tych spraw zasad
niczych, trudno nie zauważyć,
że prawdziwe życie teatralnym
pomysłom moralistycznym na-

daje dopiero wtopienie ich w

gęsty system . działań organi
zacyjnych dokoła kultury.
Wymiar marzeń i dążeń w tym
względzie, własne rozeznanie
i odczucie swojej wielkości

działań, śmieszne przekonanie
o posłannictwie... i tyle innych
spraw tworzy nośny system
skojarzeń i orlniesień do wła
snych doświadczeń. A przy
tym ten skromny przecież i

zrealizowany bardzo tradycyj
nie film ma doskonałych ak
torów (przede wszystkim w ro
li głównej znów świetnego
Krzysztofa Majchrzaka), dzię
ki którym ta komedia zysku
je wymiar głębszej refleksji.

MARIA MALATYŃSKA

Mim© trudności hutnicy mierzą wysoko

KSR tabinatu Hil zatwierdziła
plan społeczno-gospodarczy 1980 roku

Wczorajsze obrady KSR

Kombinatu Huta im. Le
nina poświęcone zostały o-

mówieniu i zatwierdzeniu planu
społeczno-gospodarczego na r.

1980 oraz programów zabezpie
czających realizację tego planu.
W obradach uczestniczyli: z-ca

członka Biura Politycznego KC,
I sekretarz KK PZPR, K. Bar-

cikowski, sekretarz KK PZPR,
H. Michalski, I z-ca min. hutnic
twa, J. Woźniak, przedstawiciele
Wydz. Przem. Ciężkiegó, Trans
portu i Budownictwa oraz Wydz.
Organizacyjnego KC PZPR, J.
Cwintal i W. Gąska, wiceprezy
dent m. Krakowa J. Nowak,
przew. ZG ZZ Hutników, A. Se
ta, przew,. KRZZ, A. Dałkowski.

W swym, wystąpieniu dyr.
nacz., E. Pustówka przypomniał,
że w 1980 r, przed Kombinatem
HiL stoją wzrastające, odpowie
dzialne zadania, które wykony
wane być muszą w warunkach

przezwyciężania rozmaitych na
pięć i trudności, które ostatnio

wzrosły w wyniku niedoborów

gazu ziemnego. Dla uzyskania
wysokiej dynamiki produkcji
konieęzne jest oszczędne gospo
darowanie surowcami i materia
łami, energią elektryczną i pali
wami, efektywne wykorzysty-

! Dwaj bracia z Buenos Aires

j w sprytny sposób wykorzy-
! stali ogromną dewaluację W

Argentynie. Skupili oni oko-
| ło 10 ton już prawie zupełnie
/ bezwartościowych monet i
l sprzedali je jako złom, za
I który otrzymali o 20 tys. do-
( larów wiecej niż wynosiła je-
j go wartość pieniężna. •

wanie maszyn, urządzeń, trans
portu, a także czasu pracy, ludz
kich umiejętności- i inicjatyw, u-

ruchamianie wszelkich rezerw,

doskonalenie organizacji, podno
szenie wydajności pracy.

W ub. r. wartość sprzedaży
wyrobów i usług w cenach zby
tu wyniosła 36.420 min zł. Te
goroczny plan zakłada sprzedaż
wyrobów i usług w wysokości
37.650 min zł. W produkcji nie
których wyrobów, jak np. kok
su, surówki, stali, przewiduje
się również zadania dodatkowe,
o wartości 100 min zł. W sumie
zakłada się, że załoga Kombina
tu HiL w br. wyprodukuje m.

in.: 4.200 tys. ton koksu, 4.800

tys. ton surówki, 6.500 tys. ton

stali, 4.540 tys. ton gotowych
wyrobów walcowanych, 1.570

tys. ton zimnowalcowanych
blach, 25,5 tys. ton blach trans
formatorowych i 24,5 tys. ton

blach prądnicowych. Na inwe
stycje zaplanowanych jest 938
min zł, w tym na roboty budo
wlano-montażowe 555 min zł.

W związku z ut.rz^nmaniem za
trudnienia na poziomie ub, roku
trzeba wygospodarować rezerwy
w postaci ok. 500 osób dla zasi
lenia nowych stanowisk pracy

stworzonych w rozbudowanej
walcowni, zimnej blach karose-

ryjnych, wydziałów remonto
wych i surowcowych.

Omawiając trudne i skompli
kowane problemy tegorocznego
planu z-ca przewodniczącego Sa
morządu Robotniczego, przewo
dniczący

“

Kombinatu

podkreślił m.

zwiększenia remontów i moder
nizacji, przyspieszenia opóźnio
nych inwestycji.

W dyskusji zabrali głos: E.

Radv

HiL,
in.

Związkowej
E. Cisowski
konieczność

CZAS PRACY PLACÓWEK HANDLOWYCH,
GASTRONOMICZNYCH i USŁUGOWYCH

W WOLNĄ SOBOTĘ, 12 STYCZNIA

W dniu tym czynne będq:
<>.'50 próc. sklepów z artykułami spożywczymi o obsa- '

dzie wieloosobowej i wszystkie branżowe sklepy piekar
nicze oraz sklepy z artykułami do produkcji rolnej, w

godzinach od 8 do 14

<> domy towarowe i spółdzielcze domy handlowe, w go
dzinach od 9 do 16
O sklepy filatelistyczne w godzinach od 10 do 16

O punkty sprzedaży PUPiK RSW „Prasa-Książka-Ruch”
oraz wyznaczone przez Wydziały Handlu i Usług Urzę
dów Dzielnicowych placówki z artykułami pamiątkar
skimi i kwiaciarskimi — jak w pozostałe dni tygodnia
<> dyżurne stacje obsługi samochodów, w godz. 8—18

O wypożyczalnie sprzętu turystyczno-sportowego, par
kingi i stacje benzynowe — jak w pozostałe dni tygodnia
<> zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, w godzinach od

8 do. 14, a zlokalizowane w hotelach i na dworcach PKP,
jak w pozostałe dni tygodnia
<> zakłady'fotograficzne w godzinach od 10 do 16. a punk
ty ruchome w miejscach nasilenia ruchu turystycznego,
jak w pozostałe dni tygodnia
<> placówki gastronomiczne — jak w pozostałe dni ty

godnia.
W poniedziałek, 14 stycznia, sklepy z artykułami spo
żywczymi oraz domy towarowe i spółdzielcze domy han
dlowe, pracujące w wolną sobotę — czynne będą od
godziny 12. K-134

i
i

Polsko-anęolskn
współpraca gospodarcza

Rogala, R. Łuczyński, M. Kna-

wa, L. Karpiński, S. Piekarski,
E. Szopa, J. Dworak i F. Senik.

Wiele uwagi poświęcili sprawom

dotyczącym usprawniania gospo
darki kadrowej, problemom su
rowcowym i energetycznym, a

także zagadnieniom remontów.

Przypomniano o wielkiej ran
dze dobrej roboty, zwłaszcza w

roku, który ma przynieść wy
produkowanie w Kombinacie

HiT, 100-milionowej tony stali.
Wiceminister hutnictwa, J.

Woźniak przedstawił zadania re
sortu hutnictwa żelaza na rok

bieżący, stwierdzając, że liczy
się przede wszystkim asorty
ment wyrobów, od którego uza
leżnione jest zaopatrzenie krajo
we i eksport,

KSR podjęła uchwałę zatwier
dzającą plan społeczno-gospo
darczy na 1980 r. i programy za
bezpieczenia jego realizacji. U-

chwalono też nadanie honoro
wych odznaczeń kilkudziesięciu
jubilatom i wyróżniającym się
pracownikom, (bp)

na stanowiska ordynatorów
Prezydent, m. -'Krakowa powo

łał na stanowiska ordynatorów,
następujących lekarzy:

dr medycyny Józefa Kusiono-

wicza, dotychczasowego kiero
wnika Poradni Kardiologicznej
ZOZ nr 2 „Nowa Huta”, na sta
nowisko ordynatora TI Oddziału
Chorób Wewnętrznych,

dr med. Janusza Macierewicza,
dotychczasowego kierownika ze
społu intensywnej onieki w Od
dziale Kardiologii Szpitala im.
G. Narutowicza, na stanowisko

ordynatora Oddziału Kardiologi
cznego,

dr med. Bogusława Pająka do-
adiunkta Kliniki
AM. na stanowi-
Oddziału Neuro-

Przewodniczący Rady Pań
stwa Henryk Jabłoński przyjął
9 bm. członka KC MPLA, mini
stra handlu zagranicznego An-

golskiej Republiki Ludowej,
Lopo Fortunato do Nascimento

przebywającego w Polsce w

związku z rozpoczętymi 9 bm. w

Warszawie obradami III sesji
polsko-angolskiej komisji mie
szanej ds. współpracy gospodar
czej. Dokonano przeglądu sytua
cji międzynarodowej, omówiono,
kształtowanie się stosunków po
litycznych i gospodarczych łą
czących obydwa kraje oraz rea
lizację ustaleń podjętych pod
czas wizyty przewodniczącego
Rady Państwa w Angoli i poby
tu w naszym kraju zmarłego
niedawno prezydenta ARL, An
tonio Agostinho Neto. Podkre
ślano potrzebę pogłębienia
współpracy gospodarczej i roz
woju wymiany handlowej.

9 bm. Lopo Fortunato do Nas
cimento przyjął również prezes

Rady Ministrów, Piotr Jarosze
wicz, w obecności wicepremiera
Mieczysława Jagielskiego. Doko
nano oceny stanu współpracy
gospodarczej i wymiany handlo
wej między Polską i Angolą,
podkreślając konieczność dalsze
go rozszerzenia stosunków go
spodarczych i zróżnicowania

struktury towarowej dostaw.
Wskazano również na konkretne
możliwości rozwoju wzajemnego
współdziałania w gospodarce
morskiej, budownictwie, trans
porcie i innych dziedzinach.

Obradom polsko-angolskiej
komisji mieszanej ds. współ
pracy gospodarczej przewodni-

czą kierownik Ministerstwa
Handlu Zagranicznego i Gospo
darki Morskiej, Ryszard Karski
i członek KC MPLA, minister
handlu zagranicznego Angoli,
Lopo Fortunato do Nascimento.

Polska prowadzi z Angolą wy
mianę handlową od pierwszych
chwil niepodległości tego pań
stwa. Sprzedajemy tam samo
chody ciężarowe i części zamien
ne, maszyny budowlane, ciągni
ki rolnicze, zespoły prądotwór
cze i tekstylia, kupując w za
mian na razie głównie kawę. Je
steśmy jednak zainteresowani

importem z Angoli również ta
kich surowców, jak ropa nafto
wa, mączka rybna, kwarc, sizal

czy surowe skóry bydlęce.

Współpraca
TPPR z TMP

kronika
yi/ypadków

• W ciągu ostatniej doby w na-

stym mieście i województwie wy
darzyły się 2 wypadki drogowe,
w których 2 osoby odniosły obra
żenia. Interweniowano w 8 koli
zjach drogowych.

■ „Towarzystwa Przyjaźni: Pol
sko-Radzieckiej i Radziecko-Pol-
skiej wnoszą ważny wkład w

rozszerzanie braterskiej współ-
pracy narodów obu krajów’’ —

to fragment podpisanego 9 bm.
w Warszawie protokołu o współ
pracy obu organizacji na 1980 r.

Podobnie jak w latach minionych
również i ten rok obfitować bę
dzie w wiele imprez, służących
dalszemu zbliżeniu społeczeństw
obu krajów, realizacji polityki
PZPR i KPZR.. Szczególnie wiele

miejsca w działalności naszego
Towarzystwa zajmie populary
zacja pokojowej działalności
ZSRR na arenie międzynarodo
wej,

W obecności członka Biura Po
litycznego KC PZPR, przewo
dniczącego ZG TPPR, J. Szy
dlaka protokół podpisali: sekre
tarz generalny TPPR, W. Bar
szczewski i I zastępca przewo
dniczącego CZ TPRP, O. Kriwc-
szeina. W uroczystości wziął u-

. dział ambasador ZSRR, B. Ari-

sto w.

tychczasowego
Neurologicznej
sko ordynatora
logicznego,.

Jednocześnie prezydent
twierdził prof. dr bab. Henryka
Gaertnera na stanowisko ordy
natora I Oddziału Chorób We
wnętrznych oraz doc. dr hab.

Alicje Barwik-Sehramm na sta
nowisko ordynatora Oddziału

Reumatologicznego. Prof. dr hab.

H. Gaertner i doc. dr hab. A .

Barwik-Schramm przechodzą do

nracy w sznifabt przy ul. Skar
bowej z oddziałami, w których
dotychczas nełnia funkcję ordy
natorów. Uruchomienie szpitala
przy ni. Skarbowej, nastąpi naj
później w lipcu bież. roku.

i ■ nu wiwł.uw.wywaiars

za-

I

S.tp.

MICHAŁ MORYS
mistrz ■brązowniczy

nasz najukochańszy Mąż, Ojciec, Dziadek 1 Pradziadek,
zmarł tragicznie w Krakowie dnia 7 stycznia 1930 roku,
w wieku 84 lat.

MS2JA SW. ŻAŁOBNA za spokój Jego duszy odpra
wiona zostanie w kościele parafialnym św. Bartło
mieja, w piątek 11 stycznia, o godzinie 9.

Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu, o godzinie
13 na cmentarzu Podgórskim

Pozostali w głębokiej żałobie i smutku
ŻONA, CÓRKI, WNUKI i RODZINA

Koleżance

IRENIE OLESZCZUK

składamy wyrazy głębokie
go współczucia z powodu
łrnierci OJCA

Rada i Zarząd
Elektrotechnicznej
Spółdzielni Inwalidów
w Nowej Hucie — oraz

koleżanki i koledzy

S.tp.
ADAM WAGNER

i I oficer Polskiej Żeglugi Morskiej
nasz najukochańszy Mąż, Ojciec i Dziadzio — zmarł
w Krakowie dnia 7 stycznia 1980 roku, w wieku 68 lat,
pozostawiając nas pogrążonych w głębokim bólu i ża
łobie.

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE i pogrzeb odbędą się
w piątek 11 stycznia, o godzinie 14, na cmentarzu
Salwatorskim

ŻONA, CÓRKI, ZIĘĆ, WNUCZKI i RODZINA I
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5 października 1979 r. Urząd
Rady Ministrów ogłosił' u-

chwałę nr 157 w sprawie
dalszej realizacji zadań woje
wództwa nowosądeckiego w

dziedzinach lecznictwa uzdrowi
skowego, turystyki i wypoczyn
ku w latach 1981—1990. „Nowo
sądecczyzna jest regionem wy-

poczynkowo-leczniczym i takim

zostać powinna” — mówi u-

chwała, ale rzeczywistość jest
nieco inna. Najwyżej położone
w Polsce województwo ma

wprawdzie 41 proc, powierzch
ni pokrytej lasem, 20 miejsco
wości uzdrowiskowych i naj
większą ilość wartościowych
źródeł leczniczych, jest przysz
łościową rezerwą wody pitnej
dla Śląska i Krakowa, ale rów
nocześnie te stale rozrastające
się miejscowości wypoczynkowe
tak zanieczyszczają ściekami

rzeki, że odcinki czystych wód

górskich, kurczą się coraz bar
dziej.

W całym województwie nowo
sądeckim na 14 miast, tylko 4

mają jakie takie oczyszczalnie
ścieków, a gości stale przyby
wa. Obecnie 24 proc, urlopowi
czów wypoczywa w Nowosą-
deekiem, a z miliona polskich
narciarzy 3/4 trafia pod .Tatry.

W sobotę wojewódzka konferencja PZPR

Nowosądeckie
taki region mamy tylko jeden

Nic więc dziwnego, że w Zako
panem przypada rocznie 130 go
ści na jednego mieszkańca. Jest

to najwyższa krajowa.
Równocześnie rosną potrzeby

lecznicze i wypoczynkowe Po
laków. Sprawa leczenia zapo
biegawczego staje się jedną z

zasad działania polskiej służby
zdrowia. W woj. nowosądeckim
w kilku uzdrowiskach jest po
nad 25 proc, wszystkich miejsc
sanatoryjnych w Polsce, ale
skoro w 19 miejscowościach
tryska tu kilkadziesiąt źródeł

leczniczych, to trzeba je wyko
rzystać dla celów profilaktyki
Co więcej, ilość leczniczych wód

mineralnych w butelkach moż
na powiększyć^ pięciokrotnie.

Natomiast ludzie zdrowi, któ
rzy coraz liczniej, przyjeżdżają
w Nowosądeckie na urlop też

domagaja się (i słusznie) coraz

lepszych warunków spędzenia
wolnego czasu. Dla nich potrzfe-
bne są nie tylko nowe domy
wypoczynkowe i hotele, ale ko
lejki, restauracje, szałasy, schro
niska, baseny czy kina i sale
widowiskowe.

Uchwała Rady Ministrów nr

157 wychodzi tym rosnącym po
trzebom socjalnym naprzeciw,
nie precyzując ściśle wszystkich
potrzebnych obiektów. Niewąt
pliwie w ciągu tego roku wła
dze województwa opracują pre
cyzyjny plan działania. Na jego
mocy, takie np. znane miejsco-.
wośei jak Zakopane, Rabka czy

Krynica, muszą dla zachowania

walorów . wypoczynkowo-leczni-
ezych pozbyć się zadymienia,
jakie powodują kominy kotłow
ni opalanych węglem i koksem.
Ochrona środowiska jest

'

więc
podstawowym warunkiem za

chowania walorów leczniczych
Nowosądecczyzny.

Nowosądeckie to ziemia nie
bogata, gospodarstwa wiejskie
ma raczej małe (gospodartwa do
5 ha, to 71,2 proc. pow. upraw
nej), a jednak ilość bydła i o-

wiec jest tu na 100 ha ziemi

największa w Polsce. Przybywa
również sadów i rozwija się o-

grodnictwo. Są to właśnie te

najważniejsze kierunki rozwoju
uprawy ziemi, które w coraz

większym stopniu powinny po
krywać potrzeby miejscowych i

przyjezdnych.
Z kolei oslafnie miejsce w

Polsce zajmuje Nowosądeckie w

ilości abonentów telewizyjnych.
Nie można się temu dziwić, sko
ro program pierwszy TV odbie
rany jest i to nie najlepiej na

67 proc, obszaru województwa,
a program drugi tylko lokalnie
w Zakopanem i Nowym Sączu.
Ten problem rozwiązać mają 3

stacje przekaźnikowe.
12 bm. odbędzie się w Nowym

Sączu wojewódzka konferencja
partyjna. Zapewne ta właśnie

Uchwała Rady Ministrów nr 157

otwierająca wielką szansę roz
woju przed województwem no
wosądeckim będzie głównym
tdmatęm dyskusji delegatów.

KOMUNIKAT DRKP

W KRAKOWIE

Dyrekcja Rejonowa Kolei Pań
stwowych w Krakowie uprzejmie
informuje, że w związku z kapi
talnym remontem sieci trakcyjnej
na stacji Bochnia — w dniu li, 14
i 15 stycznia br., w godzinach 19.50
—1 2.50 — odwołuje się bez, uru
chomienia komunikacji zastępczej
kursowanie następujących pocią
gów osobowych:

♦nrH — rei.KrakówGł. —

Przemyśl, odj. ze st. Kraków Gł.

godz. 10.55, przyj, do st. Przemyśl
godz. 16.30, odwołany na odcinku
Kraków Gł. — Tarnów. Podróżni

udający się do Przemyśla mogą
skorzystać , z przejazdu poc. nr <39,
rei. Kraków 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 godzinie 12.40

nr 42 — rei. Tarnów — Kra
ków, Gł. odj. ze st. Tarnów godz.
12.50, przyj, do st. Kraków Gł.

godz. 14.24, odwołany na całym
odcinku

♦ nr 40 — rei. Dębica — Kraków

Gł., odj. ze st. Dębica godz. 11.15,
przyj, do st. Brzesko Okocim,
godz. 12.18, odjedzie ze st. Brzesko
Okocim z opóźnieniem 34 min.

Za zmiany w kursowaniu pocią
gów, DRKP wszystkich podróż
nych uprzsimie Dizeprasza.

K-189
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Z
okładek przedwojennych pism i książek spogląda niez
wykłej urody młoda dziewczyna. W Polsce znalazła się ,

mając lat 5. Urodziła się w Parmie (północne Włochy). (
Matka jej była harfistką zaangażowaną do Opery Warszaw-

skiej. 1
Piękna Carlotta miała być aktorką filmową. Zagrała w

ostatnim polskim niemym filmie „Kobieta, któia grzechu l(
pragnie”, realizowanym przez Wiktora Biegańskiego. Zacho- i
wał się też fotos z kręcenia „Orlęcia” z Ordonówną, gdzie (
miała małą rólkę. i

Potem wielokrotnie pozowała malarzom T. Pruszków- J

skiemu, R. Kramsztykowi, A. Karpińskiemu. i
Dziś w pracowni artystki na 7111 piętrze bloku na kra- j

kowskim os. Ugorek żartujemy, że odbywała długie rejsy
„Batorym”... na płótnie „Malarka ceramiki” pędzla Prusz- i(
kowskiego, które zdobiło jedno z reprezentacyjnych pomiesz- i

czeń transatlantyku . I
- lecie mojej pracy twórczej? — prawdopodobnie tak, J

TM*choć nie całkiem formalnie. To właśnie w 1929 roku

Życie potoczyło się inaczej. Dziś w Pałacu Sztuki TPSP
otwarta została retrospektywna wystawa dorobku malarki
CARLOTTY BOLOGNA, której obrazy znajdują się w wielu J

muzeach — Włoch, Austrii, USA, Kanady, Polski. C

poczułam się malarką, choć do tego czasu zajmowałam się r

innymi sprawami. Wtedy, po ciężkiej chorobie zaczęłam ma- /

lować, a moje poczynania potraktowano bardzo poważnie, m. ł

in. R. Kramsztyk. Polem przyszły studia w Warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych u Tadeusza Pruszkowskiego i

krakowskiej pracowni Wojciecha Weissa.

„Ty, gdy chodzisz

swq pracowniq“...
przyznać, że obchodzę 70-ą rocznicę urodzin.Mogę się też

Młoda chcę być w moim malarstwie a metryka... Przyzna
nie się do wieku datuje ponoć przyjaciółki.

Moje obrazy biorą się z irytacji lub rozbawienia, wtedy gdy
coś zrobiło na mnie silne wrażenie, także film, książka... Nie

lubię malować, gdy wiem co z tego wyniknie. Muszę wie
dzieć połowę, a reszta musi być niespodzianką. Tak było np.
w Rzymie, gdy zobaczyłam wózek z manekinami chciałam

zrobić taki obraz, ale za wiele o nim myślalam i nic z tego
nie wyszło.

Teraz wieszając swoje obrazy w Pałacu Sztuki, miałam

kłopot jak je zestawić obok siebie — tak są inne. Jest tam

np. cykl płócien z postacią z commedia dell’ arte Pułcinella

(ludowa komedia włoska rozpowszechniona w XVI—XVII w.

z naszkicowaną akcją, której szczegóły improwizowali wyko
nawcy. Typowymi postaciami byli: Arlekin, Pantalone, Kor

lombina). Pajac w masce — barwny i tajemniczy. Chowam

się za tę maskę i pokazuję różne rzeczy...

Gdy
Carlotta Bologna wystawiła swój obraz „Księżniczka

i diabły” przyszedł do jej pracowni Jerzy Harasymowicz.
Potem dedykował jej „Madrygał dla malarki jednej”.

■■■„Ty gdy chodzisz swą pracownią to aż powiewa bielizna co

się w obrazach twych suszy
Podrzuciła nam Cię Bona Ciebie z warzyw włoskich koszem
We śnie wodę nosisz cyrkowym koniom lub jesteś

, sprzedawczynią staromodnych kapeluszy
O! bardzo chciałbym żeby mąż Twój Archanioł Gabriel

na trawkę zieloną sobie poszedł”
Tekst i zdjęcie JADWIGA RUBIS

iiimniiinniiiininnimiiiiiniiiiuimiiiiinniiiiiniiiiniiiiiiiiiiniiiiimiiinnininninniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiinimiiiiimiinim

Polska
krew” — to brzmi

dumnie... Ale kompozytor,
Czech, Oskar Nedbal i li-

hrecista, wiedeńczyk Leo Stein

bynajmniej nie zamierzali pisać
muzycznego panegiryku na

cześć sarmackiej chwały, szla
chetności „krwi polskiej” —

traktowali raczej tytuł swej o-

peretki po trosze z przymróże-
nlem oka, może nawet z ironi
cznym uśmiechem.

Ale gdy „Polską krew” wkrót
ce po jej wiedeńskiej prapre
mierze (1913) poczęto wystawiać
również i w naszym kraju, car
scy cenzorzy nadstawili baczniej
uszu... No, bo niby to operetka
— lekka i zabawna — jednak
chóry śpiewają modlitwę, pro
szącą o błogosławieństwo dla
Polski i Polaków... I ten szla
checki patos, przypominający
czasy dawnej Rzeczypospolitej...
Ale historia wydała tu swe roz
strzygnięcia nieoczekiwanie szy
bko: zniknęli carscy cenzorzy —

a „Polska krew” tak, jak i w

wielu innych krajach — rów
nież zatriumfowała w całej kra
sie i na naszych scenach. Miała

przed sobą długie lata popular
ności: czas pokazał, że tylko
właściwie dzięki niej przetrwa
ło, nazwisko Oskara Nedbala.

Rodowodem swym „Polska
krew” sięga do krainy operetki
naddunajskiej: króluje walc,
płyną potoczyste melodie, z sen
tymentem wspomina się Wie
deń. Lecz również mamy tu i

W

zamaszyste mazury, pełne wer
wy krakowiaki — no, bo prze
cież rzecz dzieje się w Polsce:

w salonach dawnej Warszawy,
w szlacheckim dworze.

Libretto „Polskiej krwi” pa
rokrotnie przechodziło już> za
biegi uszlachetniające, to i owo

zmieniano, retuszowano. Dobie
rali się do „Polskiej krwi” rów
nież 1 nasi rodzimi libreciści, co

nieco łagodząc owe złośliwe, sa
tyryczne akcenty.

Z Teatru Muzycznego

„Polska krcw“ Nedbala
W swej obecnej — krakow

skiej — wersji „Polska krew”

jest dobrze muzycznie zrobiona.
Orkiestra — zwłaszcza, gdy gra

mazury i krakowiaki (przyjmo
wane przez publiczność ze zro
zumiałym patriotycznym aplau
zem...) pulsuje werwą, energią,
wybacza się więc poszczególnym
instrumentom drobne niedokła
dności i potknięcia. Szef muzy
czny nowej premiery i zarazem

jej dyrygent, Marian Lida to z

krwi i kości człowiek operetki:
odczuwa dobrze jej sens i styl,
potrafi narzucić zespołowi swój
temperament, ale i kunsztownie
snuć melodie, trzyma w dyscy-

Organizacja w praktyce

Duży plus dla „Biidopolu“
dla podwykonawców - minus

(Dokończenie ze str. 1)

przeprojektowało zrobioną kilka
lat wcześniej dokumentację z

systemu wielkopłytowego na tu
nelowy w szalunkach francus
kich. Zmiana dokumentacji ko
sztowała 400 tys. zł a oszczęd
ności, jakie przyniesie to przed
siębiorstwu, sięgają 6,5 min zł.

Budynek będzie miał również

ciekawszą architekturę zewnętrz
ną przy zachowaniu wszystkich
gabarytów.

Nie udało się natomiast zrea
lizować drugiego punktu zade
klarowanego planu: wprowadze
nia mechanicznego ustawiania

słupów elektrycznych przy uży
ciu świdrostawiaczy. Przedsię
biorstwo po prostu nie otrzyma
ło zamówionego urządzenia. Ko
lejne zobowiązanie, to wdroże
nie oryginalnej technologii mon
tażu ściany osłonowej na obiek
tach szpitala „B”. Załoga jest
już przygotowana do tej tech
nologii. Zawiedli jednak dostaw
cy poszczególnych elementów’

ściany. Toteż na końcowe efek
ty musimy jeszcze trochę pocze
kać.

I ostatni punkt z technolo
gicznych nowości — zrealizowa
ny w stu procentach. W żad
nym już budynku służby zdro
wia „BUDOPOL” nie układa

podłogi z płytek PCW. Wszędzie
spawa się duże płaszczyzny tego
tworzywa, co pozwala utrzymać
podłogę w idealnej czystości i

znacznie skraca czas jej ułoże
nia.

JAKOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ

W myśl planu na wszystkich
budowach wprowadzono w mi

plinie chóry, dbając zarazem

troskliwie o ich brzmienia, a z

solistami utrzymuje kontakt

bliski, pozwala im się wyśpie
wać, wykazać artystyczną indy
widualność.

No — a strona widowiskowa?
Tu byłoby nieco więcej do dy
skusji. Reżyseria Józefa Sło-

twińskiego idzie utartymi szla
kami wieloletnich operetkowych
doświadczeń, unika nowinek,
sięga po arsenał gierek już wy

próbowanych, niekiedy nawet

mocno wyeksploatowanych. Bar
dzo skorzystałoby tempo akcji
na poprzycinaniu pewnych dłu-

żyzn, zupełnie niepotrzebnych
„przegadanych” scenek i dialo
gów.

Przedstawienie osadzone jest
mocno ną męskiej obsadzie, a

właściwie — na trzech wyko
nawcach głównych ról; Jan

Wilga (hrabia Bolo Barański) od
czasu swego niedawnego a uda
nego debiutu w „Królu walca”

zrobił ogromny artystyczny
krok naprzód: w „Polskiej
krwi” jest amantem operetko
wym z prawdziwego zdarzenia

nionym roku ścisłe limitowanie
i kontrolę zużytych materiałów
i surowców. Z czystym sumie
niem można powiedzieć, że na
wet szkło nie niszczy się na bu
dowach tego przedsiębiorstwa
Wprowadzono bowiem zasadę
szklenia okien dopiero po zakoń
czeniu wszystkich prac, wycho
dząc ze słusznego założenia, że

bardziej opłaca się tymczasowo
zabezpieczyć okna dyktą niż kil
kakrotnie wprawiać szyby.

W tej części programu zna
lazła się również, zatwierdzona

przez Konferencję Samorządu
Robotniczego, zasada niespodzie
wanych kontroli placów budo
wy. Przeprowadzono ich 64.

Przedstawiając mi rok temu

plan reorganizacji pracy przed
siębiorstwa, dyrektor Maniak

wspomniał również o tym, że do
końca listopada wszystkie węzły
betoniarskie zostaną przystoso
wane do pracy w warunkach

zimowych. Słowa dotrzymał.

DYSCYPLINA I SZKOLENIE

Jednym z problemów, z któ
rymi nie bardzo umiano sobie

poradzić dwa i trzy lala wcze
śniej, była nadmierna ab
sencja chorobowa. W minionym
roku pomogły wspomniane już
kontrole budów i kontrole zwol
nień lekarskich (przeprowadzo
no ich 130). Może właśnie dzięki
temu ilość nie przepracowanych
roboczogodzin, z powodu choro
by, w skali całego przedsiębior
stwa spadła o kilkadziesiąt ty
sięcy.

I rzecz ostatnia: szkolenie

młodszej części załogi w drugim
lub nawet trzecim zawodzie.
Rok 1979 był szczególnie po
myślny. Krakowski „BUDO
POL” okazał się najlepszy nie

tylko w swoim zjednoczeniu,
ale w całym resorcie. Obecnie z

640 pracowników, zatrudnionych
bezpośrednio w produkcji, 80

proc, posiada kwalifikacje do

wykonywania co najmniej dwóch
zawodów. Dzięki temu nie ma

przestojów, a robotnicy więcej
zarabiają.

Krakowski „BUDOPOL” wy
konał wszystkie swoje ubiegło
roczne ąadania rzeczowe, wy
wiązał się z programu, będące
go odpowiedzią na uchwalę Ra
dy Ministrów. O 1980 roku my
śli się tu jednak nie najwese-
lej. Zawiedli podwykonawcy,
zwłaszcza na obiektach długo
terminowych, których zakończe
nie przewidziane jest w tym
lub następnych latach. Wykona
li bowiem tylko około 30 proc,
swoich prac. Zakłóci to „BU-
DOPOLOWI” rytm pracy i w

(niestety, rzadko spotykamy ta
kich w naszych teatrach), śpie
wa tenorowym głosem o bardzo

pięknej barwie, nośnym i rów
nym emisyjnie, wnosi w swą

rolę wybitną sceniczną urodę,
żywiołowy temperament, ele
gancję, wdzięk — i młodość, a

przy tym — szeroką skalę ta
lentów aktorskich. Wręcz kapi
talnym w swym wycieniowa-
nym komizmie i mistrzostwie

gry charakterystycznej jest An

drzej Pągowski (baron Popiel).
Rola ta pozwala też artyście na

pokazanie swych walorów śpie
waczych. I znakomity też jest
trzeci z tego grona — Andrzej
Galos (Mirski).

Dobrze dobrani j wzajemnie
zgrani są odtwórcy dalszych po
staci męskich: Andrzej Skwar-

czyński celnie artystycznie kre
ujący sylwetkę szlachciury Za
remby, zawsze niezrównany
Władz. Kotarba, jako kamerdy
ner oraz trafnie obsadzeni w

swych rolach: J. Lachowski, F.

Makuch, B. Wojnowski, A. Wo
lak.

W gronie pań zadebiutowała

konsekwencji może spowodować
znaczne opóźnienia. Nie potwier
dzili również przyjęcia kolej
nych zleceń na ten rok. Dyrek
tor Zbigniew Maniak z wes
tchnieniem wspomina czasy,
gdy jego podwykonawcy należe
li do tego samego zjednoczenia
i łatwiej się było dogadać.

EWA SMĘDER-BAUEROWA

Marceli Kosman. Spojrzenie w

przeszłość. WPozn. Str. 333 . Ce
na 45.— Praca zawiera reflek
sje autora na temat zjawisk z

życia społecznego i kulturalne
go w wiekach średnich i Rze
czypospolitej przedrozbiorowej.
Zdzisław Kuksewiez. Zarys fi
lozofii średniowiecznej. PWN.
Str. 498. Cena 40.— O filozofii

łacińskiego obszaru kulturowe
go. Jerzy Waserman. Krytyczna
teoria społeczeństwa Herberta

Markusego. PWN. Str. 288. Ce
na 50.— Analiza poglądów nie-

miecko-amerykańskiego filozofa
i politologa, teoretyka współ
czesnej „nowej lewicy”. Iwan

Frołow. Postęp nauki a przy
szłość człowieka. Tłum. E . Dow-

kan. WP. Str. 183. Cena 25.—
Zafia Matulka. Selekcja i syn
teza informacji w procesie sa
mokształcenia. PWN. Str. 310.
Cena 58.— Tadeusz Bartkowski.
Kształtowanie i ochrona środo
wiska. PWN. Str. 453, Cena 75,—
Zofia Radwańska-Paryska. Ro
śliny tatrzańskie. WSiP. Str. 166.
Cena 50.— Atlas opisujący 60
roślin z barwnymi tablicami.
Roman Marciniak. Choroba
Scheuermanna. Ossol. Str. 61.

Cena 20.— Monografia oparta na

badaniach radiologicznych.
Michał Edward Niezgodziński,

Tadeusz Niezgodziński. Wytrzy
małość materiałów. PWN. Str.
514. Cena 70.— Podręcznik dła
studentów mechaniki wyższych
szkół technicznych. Robert M.

Śtark, Robert L. Nicholls. Mate-

tematyczne podstawy projekto
wania inżynierskiego. Tłum,
zbiór. PWN. Str. 688. Cena 85.—

Halina Rudnicka. Zielona ra
kieta. LSW. Str. 390, Cena 50.—

Powieść dla młodzieży. Sławo
mir Kryska. Wakacje nad je
ziorem. Czyt. Str. 156. Cena 20.—

Powieść dla starszych dzieci.
Alfred Szklarski. Tomek na

tropach Yeti. Śląsk. Str. 286.
Cena 40.— Powieść dla dzieci.

Leszek Mach, Władysław Nehre
becki. W stepach Australii.

Śląsk. Str. 15. Cena 10.— Z przy
gód Bolka i Lolka.

sopranistka Grażyna Mytych w

roli Heleny. Z niełatwej swej —

głównej damskiej roli — wy
wiązała się w pełni zadowalają
co, stworzyła miłą sylwetkę sce
niczną, cieszyłbym się tylko,
gdyby w postać tę wnosiła je
szcze więcej uśmiechu i kokie
terii. Nową postacią w operetce
była na premierze Antonina
Malarz (jako primabalerina Pu-

tzi); wyróżniająca się korzy
stnymi warunkami głosowymi.
I jeszcze wspomnieć trzeba o I-
wońie Borowickiej, która

choć w „Polskiej krwi” nie
wielką ma rolę (matka Putzi),
zawsze witana jest z sympatią
przez publiczność. W dalszych
rolach ukazały się na premie
rze jeszcze: B. Wąsowicz i E.

Słomczyńska.
Balet ma układy żywe i bar-

wnó — widzi się tu rękę tak do
skonałego choreografia, jak Bar
bara Bittnerówna. Dekoracje
nieco prymitywne, nie zawsze

w najlepszym smaku, ale za to

kostiumy bardzo ładne w kro
jach, pomysłach i doborach

barw.

JERZY PARZYŃSKI
„Polska krew” — operetka O-

skara Nedbala, tekst Z. Fedecki,
A. Jarecki 1 J. Słotwiński wg li
bretta Leo Steina. Kierownictwo

muzyczne — Marian Lida, reży
seria — Józef Słotwiński, asyst.
— Alicja Sławecka, choreografia
-4 Barbara Bittnerówna, sceno
grafia — Liliana Jankowska. Pre
miera prasowa — 5 stycznia 1930.

Renta lub świadczenie
K. N. Ukończyłam 80 lat ży

cia. Mieszkam z córką, która

prowadzi po mnie gospodar
stwo o powierzchni 2 ha. Go
spodarstwa nie przekazałam
córce urzędowo' Czy należy
mi się renta rolnicza?

O ile — jak wnioskujemy z

listu — jest Pani formalnie

właścicielką gospodarstwa na
leży się Pani renta po nieod
płatnym przekazaniu gospo
darstwa na rzecz córki. Odpo
wiednią umowę należy sporzą
dzić jak najszybciej, w każ
dym razie przed 30 VI br. Na
tomiast jeśli gospodarstwo
przeszło już na własność cór
ki, np. na podstawie aktu u-

właszczenia sporządzonego na

jej rzecz, jako faktycznego u-

żytkownika, to po 1 VII br.
będzie Pani przysługiwało
świadczenie w wysokości 500
zł miesięcznie. W trudnej sy
tuacji materialnej może się
Pani starać na przejściowy o-

kres I półrocza br. o zasiłek

wypłacany przez Urząd Gmi
ny. (hsł

Na żonę—nie
S. O. Skawina. Czy przysłu

guje mi dodatek na żonę,
ciężko chorą, prawie niewido
mą? Słyszałem, że na osoby
bezradne dodatek taki przy
sługuje...

Dodatek w wysokości 500 zł

przysługuje jedynie rodzicom
dzieci kalekich, wymagają
cych szczególnej troski. Poza

tym —- rencistom I grupy in
walidzkiej wymagającym rów
nież opieki osoby trzeciej.

(mar)

Wg urzędowych stawek
Czytelniczka. Czy właściciel

domu podlegającego kwate
runkowi może samowolnie

podwyższyć czynsz lokatoro
wi?

Jest to prawnie niedopu
szczalne. Czynsz powinien być
płacony wg urzędowych sta
wek, powszechnie obowiązują
cych i właściciel realności nie
może narzucać najemcom
czynszu wyższego. (JP)

Komisja ustali
Fr. C. os . Słoneczne. Od 29

lat pracuję jako kierowca au
tobusu. Ostatnie badanie —

poza innymi schorzeniami —

wykazało, iż mam uszkodzony
nerw słuchowy, najprawdopo
dobniej stało się to w związku
z wykonywaną pracą. Moje
pytanie brzmi: do jakiej gru
py inwalidzkiej' zostanę zali
czony? I jaką ew. rentę o-

trzymam? Słyszę, że utrata

słuchu kwalifikuje mnie do

renty w związku z chorobą za
wodową...

Zarówno stopień inwalidz
twa jak i rodzaj schorzenia,
a zatem w konsekwencji i ro
dzaj renty ustali specjalna ko
misja lekarska ZUS. Radzimy
Panu porozumieć się z leka
rzem, pod którego opieką
znajduje się Pan na stale i
ew. omówić sprawę skierowa
nia na badania związane ze

staraniami o rentę, (mar)

Mandat bez ulg!
Czytelniczka. Jechałam tram

wajem z 6-letnim dzieckiem.
Dziecko nie posiadało skaso
wanego biletu. W jakiej wy
sokości powinnam zapłacić
mandat: 50 czy 100 zł?

Za jazdę tramwajem bez

ważnego biletu pobierany jest
mandat w wysokości 100 zł
bez względu na to czy sprawa
dotyczy dorosłego czy dziecka

(w wieku ponad 3 lata), (am)

Tylko opieka lekarska
J. J. Jestem emerytem, ka

leką, mam 82 lata, żona — 77.'

Gospodarstwo rolne przejęła
córka z zięciem, a nami opie-.
kuje7się i prowadzi dom — 21-
letnia wnuczka. Chcielibyśmy
wnuczkę ubezpieczyć w ZUS

jako pomoc domową. Czy jest
to możliwe?

Wnuczka nie jest pracowni
kiem w rozumieniu przepisów
o Powszechnym Zaopatrzeniu
Emerytalnym nie może więc
podlegać ubezpieczeniu jako
pomoc domowa. Jedynie — o

ile mieszka razem z Państwem
i wspólnie prowadzi dom —

ma prawo do bezpłatnych
świadczeń lekarskich. Szcze
gółowych informacji dot. za
łatwienia sprawy udzieli

Wydz. Składek ZUS, Kraków,
Pędzichów 27. (mar)

Chirurg - plastyk...
A. C. i Inni. Gdzie można u-

sunąć tatuaż? Gdzie w Krako
wie przyjmuje chirurg-pla-
styk?

Poradnia Chirurgii Plastycz
nej Specjalistycznej Lekarsko-

Dentystycznej Sp-ni Pracy (ul.
Mazowiecka 74, tel. 377-77 w.

334) wykonuje zabiegi plasty
czne, także — usuwa tatuaż.
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WCZASY
POBYTOWO-TURYSTYCZNE

w Czechosłowacji
w atrakcyjnej okolicy
VYSNE RU2BACHY, hotel „Krater”

w okresie — od 20 stycznia
do 1 lutego, — poleca PBP „Orbis”
w KRAKOWIE, pl. SZCZEPAŃSKI 3

ODDZIAŁ OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ,
telefon 217-07 lub 271-29.

K-127

FIATA 1500 — blacharka
1 silnik po remoncie —

sprzedam. Oferty 12011
„Prasa” Kraków — Wi
ślna 2.

WARSZAWĘ górnozawo-
rową — sprzedam. Sier-
czą 197, koło sklepu.

g-12220

TANIO sprzedam kożuch
damski i męski, średnie
rozmiary. Skawina, tel.
590. g-12081

JAŁÓWKĘ na ocieleniu
— sprzedam. Kraków, ul.
Cechowa 129 (Piaski Wiel
kie). g-11987

SIMCĘ 1300 sprzedam. —

Zgłoszenia: Bibice 270, ko
ło masarni.

g-11988

KOŻUCH damski turecki,
brązowy — sprzedam, Tel.
443-22, po godz, 17.

g-12132

„MALUCHA” fabrycznie
nowego — sprzedam. —

Oferty 12148 „Prasa” Kra.
ków, Wiślna 2.

Praca

MISTRZ cukierniczy do

prowadzenia cukierni po
trzebny zaraz. Cukiernia
— Stanisław Antoś, Kra
ków, Karmelicka 47, tel.
347-05, godz, 10—14.

g-12343

POSZUKUJĘ pani, która
serdecznie zaopiekuje się
5- miesięcznym Marecz-
kiem. Warunki bardzo do
bre. — Możldwy mniejszy
wymiar godzin. Nawojki
6— 8/166, g-12133

Nauka

KAWALER, lat 30, oby
watel belgijski pochodze
nia polskiego, przystojny,
właściciel firmy — pozna
w celu matrymonialnym
Pannę lat 20 do 25, wzro
stu 160—175 cm, ładną,
blondynkę o niebieskich
oczach, kulturalną i do
brze wychowaną. Listy, z

aktualną fotografią, pro
si kierować pod adresem:
,,Prasa” Kraków, Wiślna
2, dla nr 11268.

PRZESTANIESZ być sa
motnym podając swój
adres do Biura Matrymo
nialnego „Westa”, skrytka
pocztowa 672, 70-952 Szcze
cin. A-191

SŁUCHAWKI japońskie,
stereofoniczne — sprze
dam. Tel. 312-64. g-12138

WANNĘ nową, 150 cm —

sprzedam. Tel. 378-76 (wie
czorem). g-12134

SAMOCHÓD marki Wart
burg 353 dę Lux, stan b.
dobry — sprzedam. Nowa
Huta, os. Stalowe 14/33.

po południu, g-12128

SKODA Liaz — samowy
ładowczy, rok 1978, sprze
dam. W rozliczeniu oso
bowy. Dzierżoniów, tele
fon grzecznościowy 24-33 .

P-405

WANNĘ metrową. sprze
dam. Telefon 272^-29.

10294-g

MATEMATYKA, chemia —

Ozga, tel. 73M3.

UDZIELAM lekcji matę-
matyki. Reinfus. Pauliń-

ską 22/3- g-11428

WPISY na kursy pisania
na maszynie — półroczne
i trzymiesięczne — dla
studentów — przyjmuje
Stowarzyszenie St.enogra-
fówfów i Maszynistek Od
dział w Krakowie, ul.
Wrfresińska 5/6.. w godz.
9—13 i 16—19, tel. 174-87.,

Skrócone KURSY

JĘZYKÓW OBCYCH

dla osób

wyjeżdżających
za granicę

organizuje Towarzystwo
Wiedzy Powszechnej

w Krakowie,
Ul. BASZTOWA 15.

Zgłoszenia przyjmuje Się
codziennie (z wyjątkiem

sobót) — w II Liceum

Ogólnokształcącym
przy ul. SOBIESKIEGO 9,

w • godzinach 17—19.30.
K-8992

KURS obsługi
i konserwacji

SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH

organizuje „OŚWIATA”,
w Krakowie.

Informacje i wpisy:
Ul. KROWODERSKA 19,

telefon nr 279-99,
w godzinach 10—18.

K-106

Przyspieszone
audiowizualne

KURSY

dia wyjeżdżających
za grpnicę

języków:
ANGIELSKIEGO

O NIEMIECKIEGO

O WŁOSKIEGO

organizuje „OfWIATA”,
w Krakowie.

Informacje i wpisy:
ul. KROWODERSKA 19,

telefon nr 279-99,
w godzinach 10—18.

K-104

NAJWIĘCEJ ofert otrzy
masz w Warszawskim
Biurze Matrymonialnym
. .Syrenka” — Warszawa,
Elektoralna 11.

SAMOTNI! — Oferty w

Biurze Matrymonialnym
,.SWATKA”, 90-434 Łódź,
Piotrkowska 133. K-113

KTÓRY z Panów, z wyż
szym wykształceniem, do
lat 60-ciu, poślubi intere
sującą brunetkę, mate
rialnie niezależną, mie
szkanie. Oferty

' 12145
..Prasa” Kraków — Wi
ślna 2.

Kupno

KIOSK warzywno-owoco
wy — kupię. Oferty 11567
..Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

KOŻUSZEK damski, krót
ki — kupię. Tel. 347-61.

g-12129

45 I białej farby emul
syjnej — kupię. Oferty
12144 ,.Prasa” Kraków —

Wiślna 2.

ATESTOWANY piec mia-
łowy do ogrzewania
szklarni 500 lub 1000 m2,
nowy — kupię. Oferty
12230 „Prasa” Kraków —

Wiślna 2.

FLIZY kupię. Tel. 724-79,
pokój 1Q. g-12142

Sprzedaż
ELEMENTY karoserii Fia-
ta 125p. maszynę do szy
cia — sprzedam. Telefon
242-36. 12099-g

VOLKSWAGEN — sprze
dam. — Ul. Kona 50/3.

SMAŻALNIĘ czynną —

sprzedam. Oferty 12553
„Presa” — Kraków, Wiśl
na 2.

,,BANFI Hajszesz” — do
skonały płyn na porost
włosów — sorzedam. Kra
ków, ul, Teligi 22/31.

FIAT 125 p, listopad 1976 —

sprzedam. Tel. 219-11.

g-11101

FIAT126p—600, z gwa
rancją — sprzedam. Ofer
ty 12370 „Prasa” Krąków,
Wiślna 2.

FIAT 125 p — 1500, rok
1976 — sprzedam. Kraków,
Konarskiego 45/3, po godz,
14. g-12024

FRANCUSKĄ suknię ślu
bną — sprzedam. Tel.
724-79, pokój 321 (wieczór).

g-11030

PALMĘ doniczkową —

sprzedam. Ul . Teligi 4/13,
tel. 617-60 wewn. 171 .

g-12092

Lokale

MIESZKANIE spółdzielcze
M-4, 62 m2, ITT piętro, Bie
żanów, do zasiedlenia
marzec — zamienię na

równorzędne w Nowej
Hucie. Oferty 12561 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

PILNE! Natychmiast po
szukuję niekrępującego
pokoju w centrum. Ofer
ty 12180 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2’.

PROKOCIM — bezdziet
nym wynajmę M-2, nie-
umcblowane, na rok. —

Oferty 850493 Biuro Ogło
szeń, Warszawa, Poznań
ska 38.

POSZUKUJĘ w Krako
wie pomieszczenia, nada
jącego się na zakład
elektromechaniczny. —

Oferty 11496 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

PRĄDNIK Czerwony! Po
kój umeblowany do wy
najęcia. Oferty 12374
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

SUPERKOMFORTOWE —

M-3, ciemna kuchnia, I

piętro, Kozłówek — za
mienię na dwa samodziel
ne mieszkania, w tym
jedna garsoniera. Oferty
12004 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

FRANCUZ — lektor języ
ka francuskiego — po
szukuje w Krakowie mie
szkania dwu-, trzypoko
jowego, superkomforto-
wego, umeblowanego, na

2—3 lata,. Oferty 12086
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

DO wynajęcia mieszka
nieM-2naokres1lub2
lata. Czynsz płatny z gó
ry. Kazimierz Kawula,
Kraków, ul. Brogi 40/46.

g-12088

POSZUKUJĘ mieszkania
w centrum, na rok. Ofer
ty 12082 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

POSZUKUJĘ pokoju. —

Oferty 11986 „Prasa” Kra
ków, Wiślną 2.

M-3 nie zagospodarowane,
w Skawinie, do wynąlę-r
cla zaraz. Zgłoszenia:
Kraków, ul. Kazimierza
Wielkiego 138/27.

g-11995

GARSONIERĘ w okolicy
placu Wolności — zamie
nię na pokój z kuchnią,
komfortowe lub super-
komfortowę. ■y^ąruńki ko
rzystne. — Oferty 11994
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

DO wynajęcia pokój su-

perkomfortowy. Czynsz z

góry za pół roku. Os. Pia
stów 18 m. 24. g-11992

Matrymonialne

DOKUCZA Ci samotność?
Nanisz: Biuro Matrymo-
nialne ..Olimpia”. Lublin
17, skrytka pocztowa 45.

K-71

FIATA 126 p nowego —

sprzedam. Oferty . 12010
. .Prasa” Kraków — Wi
ślna 2.

FIAT 125 p MR. gwaran
cja — sprzedam. Tel.
278-17. g-12085

MIESZKANIE 2-pokojowe,
superkomfortowe, ul. 18
Stycznia — zamienię na

dwa oddzielne mieszka
nia. Oferty 12131 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

KOMUNIKATY

Zespół Techniczno-Administracyjny WPHW —

Oddział Obrotu Ubiorami w Krakowie unie
ważnia zagubioną pieczątkę o treści: WPHW

„UBIORY” sklep 249 Nowa Huta Stoisko nr 4.

12008-g

OS. Wieczysta! M-4, 52 m?,
2-pokojowe, loggia, par
kiet, II p. — zamienię na

mieszkanie 3—4-pokojowe
na os. Prądnik Czerwo
ny, Lotnisko. Bięńczyćc
Wieś lub budownictwo

iniędzywojenne. Oferty
12156 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

POKÓJ osobie stafszej
pracującej — odnajmę.
Tel. 378-76 (wieczorem).

TYCHY! Spółdzielcze, 3-

pokojowe, 54 m> — za
mienię na równorzędne
lub większe w Krakowie
albo Nowej Hucie. Oferty
12150 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

MIESZKANIE (jwupoko-
jpwe. piękne, słoneczne,
67 rr.2, III p„ budownic
two międzywojenne, U-
rzędnicza — zamienię na

równorzędne (parter). —

Oferty 12151 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2,

MIESZKANIE własnościo
we, 3-pQkojpwe, 62 mi —

zamienię, na dwa mniej
sze. Oferty 12155 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

. ZAMIENIĘ korzystnie 3
I pokoje, kuchnia, super-
j komfortowe, 68 m2, tele
fon—na2pokojezku
chnią i pokój z kuchnią
w Nowej Hucie. Zgło
szenia: Nowa Huta, os.

Zielone 24/28, tel. 400-83.
g-11582

GARSONIERĘ lub M-2 —

własnościowe — kupię.
Oferty 11148 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

SPÓŁDZIELCZE M-4 o

powierzchni 48 mt, w

dzielnicy Krowodrza —

zamienię na dwa mniej
sze mieszkania. Oferty
11495 „Prasa” Krąków —

Wiślną 2.

ZDECYDOWANIE kupię
na terenie Krakowa dział
kę budowlaną. — Oferty
10953 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

SPRZEDAM dom muro
wany, stary, budynek
gospodarczy, 4 km od
Krakowa. Rząska 68, po
czta Mydlniki, gm. Za
bierzów. g-11217

SPRZEDAM dom muro. -

wąny wraz z zabudowa
niami gospodarczymi oraz

z działką 50-arową, w od
ległości 25 km od Krako
wa, blisko trasy autobu
sowej. Oferty 11367 „Prą
sa” Kraków, Wiślna 2.

i nsibOższa
niedzielę
13 stycznia

CENTRUM! — Studentka
poszukuje współm.iesz-
kąnki do dużego Dokoju,
Rynek Dębnicki 7A/10.

POSZUKUJĘ samodziel
nego mieszkania. Oferty
12139 „PKa-są” Kraków,
Wiślną 2.

POKÓJ superkomforto-
wy, z używalnością ku
chni i łazienki — do wy
najęcia. Oferty 12147
„Presa” Kraków, Wiśl
na 2.

DWAJ studenci poszuku
ją garsoniery. — Czynsz
miesięcznie. Oferty 11278
„Prasą”’ Kraków — Wi
ślna 2.

GDAŃSK! M-4 superkom
fortowe (IV piętro, win
da) — zamienię na rów
norzędne w Krakowie,
Oferty 11290 „Prasa” Kra
ków, Wiślną 2.

WYNAJME pokój pa
nience. Nowa Huta, os.

Piastów 7/35. g-11289

BRZESKO —Okocim? M-4
własnościowe, superkom
fortowe — zamienię na

podobne w Krakowie 1ub
okolicy; Oferty 11288
. .Prasa” Kraków — WL
ślna 2.

WARSZAWA! Garsonierę
ładną, dużą, 34 mt — za
mienię na podobną w

Krakowie. Oferty 11589
„Prasa” Kraków — WL
ślna 2.

ZDECYDOWANIE kupię
własnościową garsonierę.
Nowa Huta wykluczona.
Tel. 137-47, w godz. 17—19.

g-11315

STUDENT IV roku po
szukuje samodzielnego
pokoju lub garsoniery.
Tel. 626-47 . g-11327

MŁODE małżeństwo Do
szukuje niekrępującego
pokoju. Oferty 11338
..Prasa” Kraków — Wi
ślna 2.

M-3 spółdzielcze. 3-poko-
jowe, Prądnik Czerwony
— zamienię na równo
rzędne — okolica Dzier
żyńskiego, Bronowickiej.
Oferty 11419 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ pokoju. —

Tel. 613-83 lub oferty
11414 „Prasa” Kraków —

Wiślną 2.

SAMOTNY poszukuje nie
krępującego pokoju, w

centrum. Oferty 1)403
„Prasa” Kraków — Wi
ślna 2.

WYNAJMĘ pokój mał
żeństwu z dzieckiem. —*

Jadwiga Moskal, Nowa
Huta, os. Kalinowe 16/3.

g-11114

MIESZKANIE 3-pokojo-
we, superkomfortowe, 46
m?, II piętro, Kraków,
29 Listopada — zamienię
na dwa oddzielne — po
pokoju z kuchnią, super
komfortowe. Oferty 11132
..Prasa” '

Krąków — Wir
ślna 2.

GARSONIERĘ Na Wzgó
rzach Krzesławickich —

zamienię na 2—3-pokojo-
we mieszkanie. Oferty
11180 „Prasa” Kraków —

Wiślna 2.

MIESZKANIE, 89 ml, Z
telefonem, stare budów?
nictwo — zamienię ną
dwa mniejsze. Oferty
11124 „Prąsa” Krąków —

Wiślną 2.

ZAMIENIĘ M-3, os. Ka
zimierzowskie i M-2, Bie
żanów Południe — na 3-
lub 4-pokojowe mieszka
nie. Oferty 111.90 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2'.

WROCŁAW! Mieszkanie
3-pokojowe, 56 m2, IV
piętro — zamienię iją
podobne w Krakowie. —

Wandą Bajpręk, Wro
cław, ul. Kwiska 17/10.

g-11188

ASYSTENT Akądemiiil
Muzycznej, skrzypek —

poszukuje niekrępujące
go pokoju lub garsonie
ry, w centrum. Oferty
11198 „Prasa” Kraków —

Wiślna 2.

MŁODE małżeństwo po
szukuje mieszkania w

Wieliczce. — Tel. 282-22
wewn. 16 lub oferty 11230
„Prasa” Kraków — Wi
ślna 2.

POSZUKUJĘ garsoniery
lub samodzielnego poko
ju. Czynsz płatny z góry.
Oferty 1 1548 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

WYNAJMĘ pokój bez
dzietnym. Mogiła 262.

MAŁŻEŃSTWO nauczy
cielskie z trzyletnim
dzieckiem — poszukuje
niekrępującego pokoju z

używalnością kuchni i ła
zienki, najchętniej w

dzielnicy Krowodrza, na

cząs oczekiwania na mie
szkanie spółdzielcze. —

Oferty 11502 ..Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MŁODE małżeństwo —•

członkowie spółdzielni
mieszkaniowej — poszu
kuje pokoju z kuchnią.
Oferty 11541 „Prąsa” Krą
ków, Wiślna 2.

WYNAJMĘ panienkom
pokój. Nieznana 1.

<-11542

PRACUJĄCY ną zmiąny
wynajmie korzystnie po
kój umeblowany — Wzgó
rza Krzesłąwickle — mał
żeństwu, mogącemu udzie
lić drobnej oplęki przy
dziecku. Oferty 11557
„Prasa” Kraków — Wi
ślna 2.

NOWA HUTA! Pokój z

kuchnią 1 garsonierę —

superkomfortowe — za
mienię na trzypokojowe.
Oferty 11552 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

OLKUSZ! Mieszkanie M-3
— zamienię na podobne
w okolicach Krakowa,
Bochni, Brzeska. Kraków,
tel. 808-69. g-11577

WYNAJMĘ studentce sa
modzielny pokój. Oferty
11511 „Prasa” Kraków —

Wiślną 2. /

MIESZKANIE trzy- lub
cz.teropokojowe, v;łasno-
ściowe — kupię. Oferty
11514 „Prasa” Kraków —

Wiślna 2.

DO wynajęcia 2 pokoje
z osobnym wejściem. —

Prokocim, ul. Młodzieży
26. g-11526

NAUCZYCIELKA poszu
kuje niekrępującego po
koju. Może Ęyć w Nowej
Hucie. Oferty 11531 „Pra
są” Krąków, Wiślną 2.

GARSONIERĘ własnoś
ciową, 26 ml, II piętro,
ąl. Pokoju — zamienię
na dwa pokoje z kuch
nią. Oferty 11923 „Prasą”
Kraków, Wiślna 2.

ODSTĄPIĘ pokój. Gnieź
nieńską 23, g-11540

DO wynajęcia mieszka
nie M-2 w Prokocimiu,
od lutego. Oferty 11304
„Prasa” Krąków — Wi
ślna 2.

WYNAJMĘ starszemu pa
nu pokpj w domu jed
norodzinnym. — Oferty
11234 „prasa” Kraków —

Wiślna 2.

NOWY SĄCZ! M-4 dwu-
pokojowe — zamienię na

Krąków. Oferty 11462
..Prasą” Kraków. Wiślna
2 lub Nowy Sącz, tel.
210-75.

POSZUKUJĘ niekrępują-
cegp pokoju lub garsonie
ry. Oferty 11532 „Prasa”
Krąków, Wiślna 2.

KUPIĘ garsonierę wła
snościową, najchętniej w

Nowej Hucie. Podać cenę
i lokalizację. Oferty 11453
„Prasa” Kraków — Wi
ślna 2.

WROCŁAW! M-2 własno
ściowe — zamienię na

M-3 lub M-2 ,w Krakowie.
Oferty 11454 „Prąsa” Kra
ków, Wiślna 2.

WYNAJMĘ samptnej oso
bie supęrkomfortowy po
kój. Czynsz płatny m gó
ry. Zaułek 12, przecznica
ul. Dekerta. g-11517

3-POKOJOWE, 70 m«, I
niętro, centrum Nowej
Huty — zamienię na 2
oddzielne mieszkania. Tel.
410-27 . g-11505

Nieruchomości

DOMEK jedno- lub dwu
rodzinny w Krakowie —

kupię. Oferty 12636 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 3.

KUPIĘ dziąłkę budowla
ną w okolicy Krakowa.

Oferty 11989 „Prąsa”
Kraków, Wiślna 2.
---- ------ ------------------- —---- -r

OS. Wieczysta! Dom jed
norodzinny z ogródkiem
— sprzedam. Po kupnie
wolny. Oferty 12141 „Pra
sa” Krąków, Wiślna 2,
lub telefon. 854-48, po
godz. 16.

SPRZEDAM w Krakowie
parterowy dom bez kom
fortu. — W rozliczeniu
garsonierą własnościową.
Oferty 10981 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KUPIĘ w Krakowie roz
poczętą budowę domu.
Oferty 11271 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

DZIAŁKĘ budowlaną w

Wieliczce — kupię. Ofer
ty 11316 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KUPIĘ domek w Krako
wie, chętnie peryferie.
Podać cenę. Oferty 11305
„Prasa” Kraków — Wi
ślna 2.

KUPIĘ mały dom lub
mieszkanie własnościowe
pod Krakowem. Oferty:
Częstochowa, Liebknech-
ta 32/34. g-11442

SPRZEDAM chatę wiej
ską lub rozpoczętą budo
wę—30kmodKrako
wa, okolica podgórska.
Oferty 11539 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

DOM lub działkę budo
wlaną — kuplę. Oferty
11594 „Prasa” Kraków —

Wiślna 2.

DZIAŁKĘ budowlaną do
1500 mt w okolicy Krako
wa — zdecydowanie ku
pię. Oferty 11556 „Prasą”
Kraków, Wiślna 2.

SPRZEDAM dużą dział
kę z zabudowaniami. —

Dąbrowa Tarnowska —

Czernią 1. g-11595

Zguby

4 STYCZNIA, Na Sta-
wach, zaginął czarny pie
sek w czerwonym ku
braczku. Tel. 733-26.

g-12161

ZAGINĄŁ ratlerek — żół
te szęlęęzki. Nagroda za

odprowadzenie. Rieja 15/4.
Piesek nie będzie jadł.

g-12600

ZNALAZCĘ torby z nuta
mi, pozostawionej w po
ciągu relacji Jelenia Gó
rą — Krąków — proszę
o zwrot. Bałuckiego 31 a.

'

g-12218

3 STYCZNIA 1980 — zgu
biono prawdziwe korale.

Łaskawego znalazcę prosi
Się o oddanie za nagrodą:
Mały Rynek 6/9, tel.
247-18. g-12320

4 STYCZNIA zaginął
foksterier ostrowłosy —

suczką, rudawą, główka
biąła, stara, głucha, ku
lejącą na lewą łapę. Wabi
się „Misia”. Nagroda za

odprowadzenie: Kraków,
ul. Pstrowskiego 34/18.

g-12425

MALINOWSKI Stanisław,
zam. Kraków, ul. Młyń
ska 7/48 '— zgubił legity
mację szkolną nr 486/79,
wydaną przez Zespół
Szkół Elektrycznych Nr 2
w Krakowie. g-12083

MĄKCżYK Zdzisław —

zam. Krąków, Brzozowa
4/1 — zgubił legitymację
studencką, wydaną przez
AGH. g-11535

Różne

PRZYJMĘ dozorcostwo w

zamian za mieszkanie.
Oferty 11146 . ,,Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

„LAJKONIK” wzbogaca grę pre
miami do 5-, 4-, 3-cyfrowych koń
cówek banderpl oraz do trafnych
„5” w „Dużym Lajkoniku" i „6"
w „Małym Lajkoniku",

Wysokie wygrane i współudział
w odbudowie zabytków — to emo
cja i satysfakcja dla wszystkich
grających.

K-93

W BOCHNI oddam w na
jem 100 m: w domku
jednorodzinnym na rze-

I miosło lub inne usługi.
Oferty 11275 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

PRACOWNIA krawiecka
w Krakowie — powierzy
szycie konfekcji damskiej
i dziecięcej osobie posia-
dalacel maszynę. Oferty
12464 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

CYKLINOWĄNIE, lakie
rowanie parkietów. Mi-
chalewskii, telefon 723-94.
_____________________________________ lL_

USZCZELNIANIE okien,
wymiany śrub na zacze
py, instalowanie kołków
— wykonuje .Wilkosz, tel.
741-42, godz. 13—17 .

g-11187

GARAŻU ogrzewanego w

śródmieściu pilnie poszu
kuję. Tel. 220-61, wieczo
rem. . g-12614

WEZMĘ w dzierżawę pie
karnię lub przystąpię do
spółki ze współpracą. Po
siadam dyplom mistrza i

długoletnią praktykę. —

Oferty 11959 ,Prasa” Kra7
ków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ wspólnika
do prowadzenia sklepu
na nowym osiedlu Kra-

i kowa. Oferty 12401 „Pra-
I sa” Kraków, Wiślna 2.

TAPETOWANIE — szyb
ko, solidnie — wykonuje
zakład H. Gołowskjej —

tel. 720-06, codziennie —

godz. 14—17. g-12108

SKI.ĘP z artykułami
branży motoryzacyjnej,
metalowej, technicznej i

gospodarczej (z grupy
1001 drobiazgów) — poszu
kuję dostawców. Oferty
kierowąć: Stefan Radosz,
28-100 Busko Zdrój, ul.
Słoneczna 4.

CYKLINOWĄNIE bezpy
łowe parkietów, lakiero
wanie — Kiełbasiński —

tel. 705-16. g-12328

SYSTEMEM szwedzkim
uszczelnia okna, instalu
je kołki, montuje karni-
sze — Gębafą, tel. 638-40
wewn. 498 (cały dzień).

g-11651

POMOC drogową całodo
bowa: Kraków, tel. 817-15.

g-11009

GARAŻU poszukuję pil
nie (Podgórze lub poza
Krakowem). Tel. 616-85
wewn. 230. g-12149

NOWY SĄCZ! Zespół mu
zyczny wokalno-instru
mentalny zagra na we
selu, zabawie. Zgłoszenia:
Nowy Sącz, tel. 218-94.

g-11348

MECHANICZNE, bezpyło
we cykliinowa nie par
kietów — Wąldemar Płu
ciennik, tel. 467^-63, godz.
12—15 i 19—20.30. g-12362

FLIZY, terakotę — ukła
da Jan Major, tel. 720-06,
godz. 14—17. g-11408

POSZUKUJĘ garażu —

okolica centrum Nowej
Huty. Tel. 436-38.

g-11344

POSZUKUJĘ dla „malu
cha” wspólnego garażu
lub szopy (może być do
remontu) w okolicy ul.
Krowoderskiej, Szlaku,
Warszawskiej. Tel. 249-73,
po godz. 15. g-11282

GARAŻ do wynajęcia
przy Prądnickiej. Oferty
11287 „Prasa” Kraków —

Wiślna 2.

DO wynajęcia garaż
wspólny na 2 „maluchy”.
Kraków-Azory, ul. Wo-
dzinowskiego 8.

g-11375

DYWANY, wykładziny
dywanowe czyścimy u

Klienta w domu. Zybiel,
tel. 240-57, godz. 14—13.

g-11400

CMENTARZ Rakowicki!
Zdecydowanie kupię dwa
miejsca w grobowcu. —

Oferty 11436 ..Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

POCZĄTKUJĄCYM kie
rowcom udzielam facho
wego instruktażu z za
kresu techniki jazdy sa
mochodem, prawidłowej
eksploatacji i przepisów
ruchu. Inż. Toroń. tel.
417-12, wtorki 1 piątki,
godz. 19—21. g-11465

POSZUKUJĘ garażu —

okolice mostu Powstań
ców Śląskich. Oferty 11549
„Prąsa” Kraków — Wi
ślna 2.

DAM mieszkanie jedno
pokojowe za pomoc przy
adaptacji drugiego po
mieszczenia na kuchnię.
Tel. 411 -75, po godz. 17 .

g-11563

RĘCZNE roboty dziewiar
skie na drutach i szycie
spódnic — poleca nowo

otwartą — rzemieślnicza
pracownią — J, Szykuła,
Nową Hutą, os. 1000-lecia,
blok 2 (w godz. 11 —18).

g-11597

POSIADAM zezwolenie
na budowę kiosku wa-

rzywnicźo-owocowego na

nowym osiedlu w Krako
wie. Poszukuję do współ
pracy uczciwego wspólni
ka, posiadającego gotów,
kę i samochód dostawczy
(Żuka lub Nysę). Oferty
11395 „Prasa” Kraków —

Wiślna 2.

nmkowi

sprzed
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WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI
ROLNICZYCH „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”

w KRAKOWIE

zawiadamia PT Klientów, źe w okresie

od 7 do 31 stycznia 1980 roku — prowadzi

hutniczego
«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 Opalem i Ma
teriałami Budowlanymi w Krakowie oraz w gminnych
spółdzielniach na terenie wojew. ra. krakowskiego.

K-7354
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lelefon tygodnia

Dzisiaj odbywa się plenarne
posiedzenie Komitetu Dzielnico
wego PZPR Krowodrza, poświę
cone ocenie rozwoju młodej ka
dry naukowo - dydaktycznej
szkół wyższych.

Galeria Jednego Dzieła Sztu
ki zaprasza do Klubu Dzienni
karzy, ul. Szczepańska 1, na

dziesiąty Wernisaż Jednego
Dzieła Sztuki. Tym razem zo
stanie pokazany pastel Teodora

Axentowieża, pt. „Portret Julii

Herliczkowej”.
Obraz został namalowany o-

kolo 1907 r. i jest nieznanym
dziełem malarza (nie był nigdy
wystawiany na żadnej wysta
wie). Obraz jest własnością doc.
Karola Jahody, kolekcjonera
znakomitych dzieł malarstwa

polskiegot
Zapraszamy w piątek 11 sty

cznia 1980 r. o godz. 18. Ponad
to w dniach 12,. 13, 14 stycznia
1980 r. będzie można dzieło T.

Axentowicza oglądać w Klubie

Dziennikarzy w godz. od 11 do
19.

Za lak wi^kie marnotrawstwo kaiorii
dwóję stawiają administracjom mieszkańcy
choć wielu lokatorów też nie

Uciekające kalorie, tak umownie zatytułowaliśmy wczorajszy
Telefon tygodnia, poświęcony zagadnieniu właściwego zabezpie
czenia budynków przed chłodem. Zbyt dużo bowiem tracimy
w niepoważny sposób cennego ciepła, doprowadzając do obniżki

temperatury i niedogrzania lokali. Cierpimy na tym wszyscy.
Nasza sonda cieszyła się niezwykle dużym powodzeniem. Telefon
dzwonił non stop, a dyżurny redaktor odebrał z górą 80 sygna
łów od Czytelników. Dotyczyły one wielu kwestii.
Przede wszystkim po raz któ

ryś z rzędu dopominają się lo
katorzy nowo zbudowanych blo
ków o ich otynkowanie. Ponadto

zwracają się do budowlanych o

uszczelnienie styków ścian wiel
kopłytowych,
że tylko z tego
czyli fachowcy,
poszczególnych obiektach mogą
wynieść nawet

Skarżą się
na brak gospodarskiego podej
ścia licznych administracji do
mów mieszkalnych. Straszą po-

Warto zaznaczyć,
tytułu, iak obli-

strąty cieplne w

do 20 proc,
nadal Czytelnicy

l
&

W
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Wawel w zimowej szacie. Fot. JADWIG4 RUBIS

Wczoraj na al. Pokoju przywrócono
normalny ruch tramwajowy

miesięcyTrwający od wielu
na al. Pokoju — jednej z głów
nych arterii przelotowych z cen
trum Krakowa do Nowej Huty
— kapitalny remont torów tram
wajowych został ostatecznie za
kończony. Uciążliwa dla ruchu

mijanka tramwajów, przesuwa
na w poszczególnych etapach re
montu od ronda Kotlarskiego do

pętli na Dąbiu, uległa nareszcie

likwidacji.
Po odbywających się w ub.

wtorek i środę próbach wstęp
nego rozruchu trakcji i zwią
zanych z tym kilkugodzinnych

DZIŚ O GODZINIE:

★ 18 — Pen-Club, ul. Krupni
cza 22 — Spotkanie z dr M. Ma
lińskim pt. ,,Sprawa Hansa Klin
ga” prowadzi M. Skwarnicki.

* 18 — „Kuźnia”, os. Zł. Wieku
Galeria „M” — otwarcie

malarstwa Wojciecha

Klub Seniora, ul. Ba-
— mgr R. Zawadzki —

z podróży do Zatoki
- Iran.

na tej trasie przerwach w ko
munikacji tramwajowej (pa
sażerów przewożono waha
dłowymi autobusami), wczoraj
po południu został przywrócony
normalny ruch pojazdów szyno
wych z uwzględnieniem dogo
dnych przystanków.

Jak nas poinformował dyrek
tor MPK w Krakowie — Ignacy
Wilk, w trakcie t.ego generalne
go remontu wymieniono całko
wicie na odcinku od ronda Kot
larskiego do pętli na Dąbiu szy
ny, podkłady i tłuczeń, a także

wykonano niezbędne roboty
wiążące się z renowacją. Prze
widziane prace, prowadzone
przez głównego wykonawcę —

PRK Nr 9 przy współpracy
MPK, w ostatnim okresie opa
dów śniegu i mrozu były utrud
nione, wymagają zwiększonej'
koncentracji sił. Obecnie pozo
stały jeszcze do uporządkowania
ze złomowisk pobocza torowisk
wzdłuż wyremontowanego od
cinka al. Pokoju. (z)

rozbijane szyby w oknach kla
tek schodowych, na strychach i

w piwnicach. Interwencje loka
torów często nie odnoszą skutku.

Administracje tłumaczą się bra
kiem szyb. I jeśli nawet tak

jest, to obecnie należy jak naj
szybciej zabezpieczyć wybite
szyby, wstawiając w ich miejsce
dyktę czy nawet tekturę.

Osobną sprawę stanowią u-

szkodzone bramy wejściowe.
Tak mało mamy w Krakowie

budynków, gdzie bramy są w na
leżytym stanie, z szybami, spraw
nymi zamkami, klamkami i sa
mozamykającymi je automata
mi. Znowu najgorsza sytuacja
występuje w dużych blokach

mieszkalnych, gdzie bramy są

ciężkie, bo wykonane z metalu.

Automaty łatwo urywają się, a

wówczas uderzające drzwi nie
miłosiernie hałasują, a na do
datek szyby zosiają wtedy wy
bite. W bardzo wielu bramach
od lat brakuje samozamykaczy i

jakoś nikt z kompetentnych tym
się nie iteresuje.

Były też krytyczne głosy na

temat złego zaopatrzenia skle
pów w najprostsze materiały
izolacyjne, do zabezpieczenia
drzwi i okien.. Ma to kapitalne
znaczenie dla lokatorów nowego
budownictwa, gdzie stolarka

najczęściej jest po prostu wypa
czona.

Generalnie — osoby zabiera
jące głos w trakcie Telefonu

tygodnia wystawiły administra
cjom ocenę niedostateczną, gdyż
działają one opieszale lub cał
kiem nieskutecznie. A sprawy,
które poruszyliśmy, należą prze
cież do tak prostych, wręcz

drobnych! Okazuje się jednak,
że ich rozwiązanie stanowi dla

niektórych nie lada problem.
Gwoli sprawiedliwości dodajmy
jednakże — o czym też mówili

Czytelnicy — że znaczny udział
w niszczeniu wspólnie użytko
wanych pomieszczeń mają i nie
którzy lokatorzy. O kulturę za
chowania na co dzień — jak z

tego widać — nie jest łatwo.
Nawet delikatne zamykanie bra
my wejściowej na klamkę, gdy
nie ma automatu, wielu miesz
kańców bardzo trudzi.

A teraz przedstawiamy listę
adresów tych budynków, gdzie

jest bez winy
występują największe zaniedba
nia, gdzie uszkodzone są bramy
wejściowe, samozamykacze
drzwi, wybite szyby itp. man
kamenty. Śródmieście: Biskupia
12, Dietla 53, Żuławskiego 6,
Grzegórzecka 25, Grochowska
22. Czysta 16, Straszewskiego 25,
Blich 6, Brodowicza 5a, Lubicz

40, Bogusławskiego 2 i 3, Mały
Rynek 4, Krakowska 36, Kol
berga 8. Krowoderska 41. Kre-

merowska 16, Michałowskiego
17. al. Pokoju 30 i 37, N. Krup
skiej 7, Smoleńsk 13. Pilotów

24, św. Marka 33, Wileńska 7,
Karmelicka 11. Librowszczvzna
8. Stradom 7. Bosacka

rego 26, Włodkowica 6
Iowa 5.

Krowodrza: Elsnera
dleina 28 C, 18 Stycznia 55, 38
i 70. G . Zapolskiej 27, Bronowic
ka 77 i 81, Nowowiejska 29, Kro-,
woderskich Zuchów 5, Filarecka

23, Krakusów 1 A.

Nowa Huta; os. Na Stoku 45,
os. Jagiellońskie 37, os. Złotego
Wjęku 7. os . Kazimierzowskie 2
i 18, os. Zgody 3, os. Tysiąclecia
63, os. Urocze 1, os. Górali 20,
os. Piastów 3, os. Szkolne 33.

Podgórze: bardzo wiele syg
nałów 7. os. os. Prokocim Nowy,
Bieżanów Nowy, Wola Duchac-
ka i Piaski Wielkie. Ponadto:
Nadwiślańska 17, Komandosów
5- (ja)

13.

i8,

24,

Fato-

Basz-

Jana

WilhelmaSTYCZNIA

Teatry
Słowackiego 19.15 Opowieści La

sku Wiedeńskiego, (przedst. dla

dorosłych). Modrzejewskiej 19.15
Lot nad kukułczym gniazdem,
Scena Forum 17 Wieczory poety-
skie Starego Teatru (abonamenty
nieważne). Kameralny 19.15 Egza
min. Bagatela 19.30 Dziwne popo
łudnie doktora Burkę. I.udowy
19.15 Betlejem Polskie. Muzyczny
1.9.15 Polska krew. Groteska 17

licja w

źamkn.).

A-
krainie czarów (przedst.

Kina
15.30, 19.45 Przeminęło z

(USA 1. 12). Uciecha 15.45
Kijów

wiatrem
18, 20.15 Milczący wspólnik (kanarl.
1. 18). Warszawa 15.45, 18. 20.15

Konwój (USA 1. 15). Wolność
15.45. 18. 20.15 Imperium namięt-:
ności (jap. 1. 18). Sztuka IR, 19
Szczęśliwy czloiwek (ang. 1. 15). |

Wanda 15.30. 18. 20.15 Śmierć czło
wieka skorumpowanego (fr. 1. IR).
Mł. Gwardia

express w

(Jap. i. 15).
50) 15.45, 18.
obrazach (iug. 1. 18). Świt
Teatralne 10) 15.45. 13, 20.15 Miotły

Mała
H.

Na

15, 17.15. 19.30 Suber-

niebezpieczeństwie
Wrzos (Zamojskiego
20.15 Okupacja w 26

(os.

Frankenstein (USA 1. 15).
sala 15, 17, 19 Miłość Adeli
(fr. 1. 15). Światowid (os.
Skarpie 7) 15.45, 18. 20.15 Milczący
wspólnik (kanad. 1. 18). Mała sala
15, 17.15. 19.30 Asy przestworzy
(ang. 1. 15). Kultura (Rynek Gł.

27) 14.45, 16.45, 19.30 Niewinne (wł.
1. 18). Mikro (Dzierżyńskiego 5)

Gdyby nie było
roku przestępnego...

Przywykliśmy już,
cztery lata mamy w

rzu, tak jak obecnie,
— dodatkowy dzień

który jedni witają z :

niem — że to niby wolniej się
przez to starzejemy, a inni z nie
chęcią, ponieważ o ten jeden
dzień później następuje w lu
tym wypłata miesięcznej pen
sji. Ale cóż mają na to powie
dzieć pechowcy noszący imię
Roman, czy Lutosław którym de
facto przypada obchodzić imie
niny co 4 lata?

Pozostaje nam jeszcze — już
całkiem serio — wyjaśnić zasa
dniczą kwestię: czy ów dodatko
wy dzień jest, w ogóle potrze
bny? Odpowiedź będzie jedno
znaczna: tak. Wprowadzenie
takiego dnia jest związane
z tym. że długość roku nie za-

>że co

kalenda-
29 lutego
w roku,

zadowole-

---

wiera się w całkowitej (okrą
głej) liczbie dni. Gdyby nie było
lat przestępnych (w 4-letnim

cyklu) to, po dłuższym okresie

czasu początek kalendarzowej
wiosny przypadłby w zimie,
a następnie w jesieni itd. Każdy
bowiem rok kalendarzowy jest
o ok. 6 godz, dłuższy od roku

mierzonego astronomicznie, co

w ciągu czterech lat wyrównuje
nam tę jedną brakującą dobę.

(aż)

20.15 Gwiezdne wojny
(USA 1. 12). Dorn Żołnierza (ul.
Lubicz 48) — niecz. Związkowiec
(ul. Grzegórzecką. 71) 15.45, 18,
20.15 Dzień weselny (USA 1. 15).
Rotunda (ul. Oleandry 1) 16 Zie
mia obiecana (poi. 1. 15). 18. We
sele (poi. 1. 15), 20 Panny z Wilka

(poi. 1. 15), 22 Brzezina (poi. 1. 15).
Wisła (ul. Gazowa) — niecz. Ma
skotka (Dzierżyńskiego 55) 15.30

Dziewczyna do dziecka (wł. 1. 13),
17.30, 19.30 Kobieta w czerwonych
butach (fr.
Bielaka) 14,
Lolka, 16

(USA 1. 15),
inna szansa

Ugorek) 15,
ny (USA 1.

skiego 2) 16, 18. 20 Bitwa o Mid-

way (USA 1. 12).

Telewizja
CZWARTEK — I: 15.25 Progr.

dnia. 15.30 Decyzje piętnastolat
ków. 16 Obiektyw. 16.20 Dziennik.
16.30 Czwartek TDC oraz „Szaleń
stwo Majki Skowron” ode. I pt.
„Ariel” pols. film fab. 17.30 Skar
biec. 17.55 Dzień dobry, w kręgu
rodziny. 18.25 Patrol — Jedni z

wielu. 18.50 Radzimy rolnikom. 19
i Dobranoc. 19.10 Siódemka.

Dziennik TV. 20.30
I mroku” ode. filmu

21.30 Pieśni i pios.
„Plonie ognisko w

Pegaz. 23 Dziennik.

CZWARTEK — II: 16.05 WojSk.
progr. hist. (powt..) . 16.35 Progr.
dnia. 16.40 Dom i my. 16.55 Jęz.
franc. — kurs podst. 17 .25' Jęz.
ros. — kurs podst. 17.55 Postawy
— Z inicjatywą — progr. ekon.
13.25 St. Sport — Stadiony kraju
i świata. 19.10 Kronika (Kr.). 19.30
Dziennik TV. 20.30 NURT — Pe
dagogika. 21 NURT — Matematy
ka. 21 .30 NURT — Pedagogika. 22
24 godziny. 22.10 Sprawozdani® z

Woj. Konf. Sprawozdawczo-Wy
borczej PZPR w Rzeszowie.

TIĄTEK — I: 6 TTR. RTSS —

Chemia. 6.30 TTR — Hod. zwie
rząt. 11 .05 Dla szkół; Progr. dla
kl. 1 —2. 12 Dla szkól: Wych. oby
watelskie, kl. 8 . 12 .55 Dla szkół;
Geografia, kl. 5. 13.25 TTR. RTSS
— Matematyka. 13.55 TTR. RTS^
— Biol. 15.10 Red. szkolna zano-

wiada. 15.25 Progr. dnia.
NURT — Pedagogika. 16 Obiek
tyw. 16.20 Dziennik. 16.30 Dla
dzieci: Kółko graniastp. 16.5,5 Mag.
motoryzacyjny. 17.25 Dom i my.
17.40 Dzień dobry, w kręgu rodzi
ny. 18.05 „Saga rodu Rius” ode.
filmu fab. TV .hiszp. 19 Dobranoc,.
19.10 Siódemka. 19.30 Dziennik.
TV. 20.30 Mag. Studia Gama.
„Klaudiusz”. 21 .25 Fónogama.
Rec.
D.c .

1. 18). Pasaż (Pasaż
15 Przygody Bolka i

Przełomy Missouri

la, 20 Inny mężczyzna
(fr. 1 . 15). Ugorek (os.
17. 19 Gwiezdne woj-
12). Sfinks (Majaków-

I:

19.30

„Spotkania w

fab. TV franc.
z tamtych lat.
losie”. 22.1S

zesp. wl. 22.55 Dziennik.

Mag. Studia Gama.

UWAGA!

Za

15.30

29.35
22.15
23.10

zmiany w ostatniej ch'.vi'i

wprowadzone w programie teat
rów, kin. radia i telewizji — re
dakcja nie bierze odpowiedzial
ności.

Przedszkole przy ul. Krupniczej
Drugi rodzinny dom dziecka

14

wystawy
Kubiczka.

*18-
sztowa 22

Migawki
Perskiej -

* 18 — Klub ZNP, ul. Sienkie
wicza 27 — Otwarcie wystawy
malarstwa nieprofesjonalnego —

Stanisław Dudka — Akwarele.
*18— „STARÓWKA”, ul.

Szczepańska 5/II p. — dr T.
Wroński — Tajne nauczanie w o-

kresie okupacji.
JUTRO O GODZINIE:
* H — DDK Krowodrza, ul.

Papiernicza 2 — W krainie baśni
Andersena. Program dla szkół —

Lidia Wyrobiec-Bank.
* 13 — PAN, ul. Sławkowska 17

— (s. 24) Kom. Paleogeografii
Czwartorzędu: prof. dr hab. St.
Alexandrowicz — Wczesnoholo-
ceńska fauna mięczaków z Pode
grodzia nad Wisłoką; o 17 — (s.
24) Kom. Archeologiczna: mgr B.
Daniłow — Numizmatyka Stanów

Zjednoczonych; o 18 — (aula)
Kom. Nauk Pedagog.: dr A. Wey
ssenhoff — Funkcja pedagogiczna
organi-zacji młodzieżowych w je
dnolitym systemie wychowania;
o 19 — prof. dr John Lawlor

(University of Keełc) „Tra.dition
and Innoyation in University De-

velopment.. Some Twenticth Cen-

tury Experiments”.
* 14.20 — Diskomat, ul. Brono

wicka 73 — „Antek” — nowela
film.; o 16.30 — Filmowy świat

bajek.
* 15.30 — MDK, ul. Grunwaldz

ka 5 — Noworoczny Bal z Królo
wą Zimą (dla dzieci Osiedla).

* 18 — KDK, s. drewniana —

O sprawach intymnych młodzie
ży mówić będzie dr med. A. Bacz.

Premiera
w „Bagateli”

Kolejnym nowym spektaklem,
którego premiera odbędzie się
jutro o godz. 19.30, w Teatrze

„Bagatela” będzie komedia DA
RIO FO pt. „Przypadkowa
śmierć anarchisty”. Autor tek
stu, włoski aktor, reżyser i dra
maturg zajmuje się w swojej
twórczości głównie problemami
niesprawiedliwości społecznej,
korupcji i nadużyć władzy we

Włoszech. Jego twórczość for
malnie nawiązująca do tradycji
komedii delTarte cieszy się du
żym uznaniem nie tylko we

Włoszech. Polscy widzowie mie
li już okazję na kilku krajo
wych scenach obejrzeć sztukę
„Archaniołowie nie grają w bi
lard”.

„Przypadkową śmierć anar
chisty” reżyserował Jerzy So
poćko, scenografię przygotował
Andrzej Czeczot, opracowanie
muzyczne Janusza Butryma. W

spektaklu udział biorą: Magda
lena Ufir, Jadwiga Ulatowska,
Jerzy Bączek, Tadeusz Brich,
Marian Czech, Witold Gruszec
ki, Jan Giintner i Julian Jab- I

czyński. (es)

Z myślą o najmłodszych
Kraków nie cierpi na nad

miar przedszkoli, stąd też każ
da nowa placówka jest z ogro
mną wdzięcznością witana przez
rodziców i maluchów.

Od 2 stycznia rozpoczęło dzia
łalność Przedszkole nr 5, za
adaptowane

'

w pomieszczeniach
po konsulacie francuskim przy
ul. Krupniczej. W chwili obec
nej przedszkole , posiada 2 od
działy i przewidziane jest na 50

miejsc.
Wczoraj nastąpiło oficjalne

przekazanie tej placówki, z u-

działem wieenaczelnika Urzędu
Dzielnicowego Kraków-Sródmie-

ście — Marii Stereckiej. Miłym
akcentem były występy dzieci

odbywające się w obecności gro
na pedagogicznego i rodziców.

(bog)

Wyjątkową wprost nieudol
ność demonstrują konserwatorzy
windy w wieżowcu przy ul. Od
rzańskiej 19, na os. Cegielnia-
nym. Od Świąt Bożego Narodze
nia, mimo wiciu napraw, na'kil
ka godzin jazdy windv przypada
kilka dni postoju.

‘

Wyczerpani
„kursowaniem” na najwyższe
piętra mieszkańcy zaczynają po
dejrzewać, że w Miejskim
Przedsiębiorstwie Robót Dźwigo
wych i Elektroenergetycznych
przy ul. Ślicznej nie ma ani je
dnego fachowca, który fachowo

potrafiłby przywrócić windzie

sprawność.

Komunika! MPK
Mrx zawiadamia, że od dnia 12

stycznia linia autobusowa nr 128
zostanie przywrócona na swoją
poprzednią trasę, tj. z Mistrzejo-
wic do Placu Bohaterów Getta.

Przystanek linii nr 128 przy ul.

Miodowej
wysokość

Od dnia

go stanu
Gwardii Ludowej linia nr 104 w

obu kierunkach kursować będzie
przez ul. ul. Malborską i Kamień
skiego.

zostaje przesunięty na

ul. Rzeszowskiej.
12. I. br. z powodu złe-
nawierzchni w ul.

★
Jak już informowaliśmy, w

ślad za pierwszym rodzinnym
domem dziecka, powstała w

Krakowie druga taka placów
ka. Otwarto ją dziś na os. Bie-

Żanów-Południe, w bliskim są
siedztwie pierwszej. Domem 1

ośmiorgiem dzieci, w tym wła
sną dwójką, opiekują się pp.
Barbara i Adam Swidzińscy, z

zawodu nauczyciele. Rodzinny
dom dziecka zajmuje dwa połą
czone mieszkania M-5 czyli 7

pokoi z przynależnościami.
W ogóle — w br. Kuratorium

przewiduje otwarcie dalszych
rodzinnych domów dziecka w

Skawinie (są już kandydaci na

prowadzenie domu, jest też mie
szkanie), następnie w Myśleni
cach oraz w Krakowie, w dziel
nicy Śródmieście. W następnych
latach uruchomione zostaną po
dobne placówki w Wieliczce,
Proszowicach, a także dwóch

dalszych dzielnicach Krakowa:

Nowej Hucie i Krowodrzy. Peł
na realizacja planów zależeć

będzie w dużej mierze od Wo
jewódzkiej Spółdzielni Mieszka
niowej. (mar)

Z żałobnej karły

Edward Seyrlhubar
Zmarł EDWARD SEYRLHU-

BER — długoletni pracownik
Okręgowego Przedsiębiorstwa
Rozpowszechniania Filmów —

prawdziwa i jedyna „żywa hi
storia” krakowskich kin.

Pracę jako bileter kinowy roz
począł w 1927 roku w najstar
szym krakowskim kinie „Ucie
cha”. Przez ostatnie kilkadzie
siąt już lat, choć dawno na e-

meryturze, pracował jako bile
ter w krakowskim kinie stu
dyjnym „Sztuka”. Czynny do

śmierci, nie wyobrażał sobie

swojego dnia bez kina „Sztuka”.
Jakże często Jego osobistemu
urokowi zawdzięczaliśmy fakt,
że programy kina studyjnego
ukazywały się w terminie. Był
bowiem zawsze do wszelkich

„kontaktów międzyludzkich”
człowiekiem prawdziwie nie na
stąpionym.

Miał lat 80. Odznaczony był
odznaką „Zasłużonego działacza

kultury”, ą także Złotym Krzy
żem Zasługi

Wystawy-muzea
Wawel — komnaty (czw. 10—15,

piąt. 12—18). Zamek i Muzeum w

Pieskowej Skale (czw. piat. 10—

16). Muzeum Lenina, Topolowa 5:
Lenin w Polsce (czw. 9—16. piąt.
9— 18, wst. wol.). w Poroninie: Le
nin na Podhalu (czw. piąt. 3—16
wst. wol.), Muzeum Historyczne,
św. .Tana 12: Militaria, Zegary
(czw. piat. 10—18). Krzysztofory,
Rynek Gł. 35: Tradycję krak.

(czw. piąt. 10—14), Muzeum Naro
dowe — Oddziały, Sukiennic'’:
Galeria pols, malarstwa i rzeźby
1764—1900, Narodziny Muzeum

(czw. 12—18 wst. wol., piat. 10—

16), Dom Matejki, Floriańska 41:

Portrety dzieci J. Matejki (czw.
10— 16, piat, niecz.) . Szołavskicb,
pl. Szczepański 9: Pols. malarstwo
i rzeźba do 1764 r. (czw. piat. 10—

16), Czartoryskich, Pijarska 8:

Arcydzieła ze zb. Czartoryskich
(czw. 12—18 wst. wol.. piąt. 10—1 .6),
Nowy Gmach, al. 3 Maja 1: Pola
ków portret własny (czw., piat.
10—16), Archeologiczne, Poselska
3: Pradzieje N. Huty, Mumie e-

gipskie w świetle promieni ,.X”,
Starożytn. i średn. Małopolski,
Lud. w mai. ikonowym, Sztuka
neolitu środk. Europy (czw. 14—

13, piąt. 10—14). Etnograficzne, pl.
Wolnica
Tkanina
Wschodu (czw. piąt. 10—15). Ar
kady. pl. Szczepańska 3ą:
E. ICieferlinga (czw. 11 —18, piat.
13—2Ó), Pryzmat, Łobzowska 3:

Wyst. grafik R. Alpegiani (czw.
piąt. 10—18), ZPAF, ul. św. Anny
3: Wyst. fotografii 1906—1976 (czw.
piąt. 10—18), Pałac Sztuki, pl.
Szczepański 4: Wyst. retrospekt.
C. Bologna (czw. piat. 10—17),
al. Róż 3: Wyst. poplenerowa —

Piwniczna 78 (czw. piąt. 11 —18),
KMPiK, Mały Rynek 4: Wyst.
grafiki St. Wejmana (czw. piąt.
11—19). Rydlówka, Tetmajera 28

(czw. 15—18, piąt. 11 —14), Mięclzy-
narpd. Salon Fotografii, ul. Boh.

Stalingradu 13: Venus 79 — Akt
i portret cz. II (czvz. piąt. 9—21),
Kopalnia Soli (czw. piąt. 8—11),
Muzeum Żup Krak.. Wieliczka

(czw. piąt. 8—11), Fotosalon, KOK.

Rynek Gł. 27: Akademickie Kon
frontacje Twórcze — Gorlice 79

(czw. piąt. 14—20), Galeria 2, KDK

Rynek Gł. 27: Mai. St. Borowca

(Dokończenie na str. ff)

1: Pols. kultura lud.,
dekoracyjna Srodk.

Mai.



nadal me najlepsze
POMIMO iż kalendarz wska

zuje tę porę roku, kiedy nor
malnie nie uskarżaliśmy się na

brak śniegu, jest jednak inaczej.
Białego puchu brak nawet w

górach. Oczywiście najbardziej
niezadowoleni z takiego stanu

rzeczy są narciarze, którzy za
miast zjeżdżać na deskach po o-

śnieżonych trasach, spacerują
pieszo po szlakach turystycz
nych. Jedynym pocieszeniem
jest fakt, że nie tylko w naszym
kraju brakuje śniegu. Podobne

kłopoty mają również organiza
torzy Igrzysk Zimowych w La
kę Placid. Od 50 lat nie było
w tym rejonie tak skąpych o-

p-.dów jak teraz. Wytyczono na
wet zastępcze trasy narciarskie.

Ale wracając do naszych gór.
Nigdzie nie ma naprawdę dosko
nałych warunków narciarskich.

Kłopoty mają fiawet jeżdżący w

najwyższych partiach. Stosun
kowo niezłe trasy są jedynie na

Kasprowym Wierchu w Kotle

Gąsienicowym. Leży tam ok. 90
cni śniegu. Wszędzie indziej jest
już znacznie gorzej.

— W Bukowinie, podobnie jak
no, Gubałówce — mówi kierow
nik BORT w Zakopanem Ry
szard Podgórni — jest jeszcze
zbyt cienka pokrywa. Można jeź
dzić, ale jak tylko ktoś mocno

przykręci
się trawa

wszystkie
kopanego
miejsca w

nych, schroniskach

wych i Domu Turysty, i to wca
le niemało. Zarezerwowane są
natomiast wszystkie miejsca noc
legowe na okres ferii szkolnych.

— Nie najlepiej jest, na terenie

całego województwa nowosądec
kiego — mówi pani Wiesława

Obrzut z Centrum Informacji
Turystycznej w Nowym Sączu
— Co prawda wszystkie wyciągi
oprócz Suchej Doliny i Krynicy
są czynne, ale warunki jazdy
są nadal fatalne. Z tego też po
wodu mamy dużo wolnych
miejsc noclegowych. Zamieszkać
można w Piwnicznej, Muszynie,
w rejonie Doliny Popradu — w

Barcicach. Rytrze, są też wolne
to rejonie Limanowej

w Tymbarku, Mszanie
Podobnie jest również w

Nowego Targu. Śniegu

to od razu pokazuje
i kamienie. Niemniej

wyciągi w rejonie Za-

są czynne. Są również
kwaterach prywat-

młodzieżo-

miejsca
m. in.

Dolnej,
okolicy

jest mało, wyciągi są nieczyn
ne — są natomiast miejsca w

kwaterach prywatnych.
— W Krynicy — mówi pan

Marian Herman z miejscowego
BORT-u — jest tylko ok. 10 cm

śniegu.
GOPR
mienie

gdzieś
jakimś
letka, ale tak naprawdę to wa
runków narciarskich brak. Jeśli

chodzi o miejsca wolne, to dys
ponujemy ok. 200 w kwaterach

prywatnych.
Tak więc narciarze nadal mu

szą oczekiwać na większe opa
dy śniegu.

W tych warunkach
nie zezwala na urucho-

wyciągów. Można więc
na zboczu pojeździć na

małych zacienionym po-

(ms)

Kinininnnnnniinniiiniiu!
BERCHIESGADEN. Slalom

specjalny kobiet zaliczany do

punktacji Pucharu Świata wy
grała Perrine Pellen (Francja)
— 1.38,51, przed Claudią Gior-
dani (Włochy) — 1.38,61 min.
W punktacji łącznej PS pro
wadzi A. Moser — 161 pkt.,
przed M. Nadig — 150 pkt.

OSLO. Po pierwszym dniu

trójmeczu łyżwiarskiego męż
czyzn prowadzi Norwegia —

49,5 pkt. przed USA — 48 pkt.

w TELEGRAFICZNYM

SKRÓCIE

i ZSRR — 37,5 pkt. Podczas
zawodów mistrz świata Erie
Heiden triumfował w biegach
na50013000m.

WARSZAWA. Wczoraj uda
ła się do Anglii reprezentacja
Polski w tenisie stołowym, by
wziąć udział w międzynarodo
wych mistrzostwach tego kra
ju. W skład ekipy wchodzi
m. in. krakowianka Jolanta
Szatko z Wandy.

fnmmminsmiminiEiHiniB

HUTNIK W ANDRYCHOWIE

w

LU

S!

BEZ PRZERWY między rundami toczą się rozgryw
ki ekstraklasy siatkarzy. W sobotę i niedzielę 12 i 13 bm.
zacznie się już II runda gier, która zadecyduje kto zo
stanie mistrzem, a kto opuści I ligę.

Hutnik w niedzielę zmierzy się
w Andrychowie z miejscowym
Beskidem. W I rundzie krako
wianie pokonali Beskid 3:0 i an-

drychowianie stanowili tylko tło
dla hutników. W rewanżu nie
wykluczone jest zwycięstwo Bes
kidu. Andrychowianie są zespo
łem własnej hali. Na wyjazdach
tracą wielki atut — doping wła
snej publiczności. Ten kto nie

był w Andrychowie na meczu

siatkarzy nie wie może co to

Przed zimową spartakiadą młodzieży

W CAŁYM kraju trwają przygotowania młodzieży do
startu w nadchodzącej Ogólnopolskiej Zimowej Spartakia
dzie Młodzieży, która w różnych dyscyplinach i różnych
miejscowościach przeprowadzona zostanie w okresie między
24 stycznia i 20 marca,. Jak wyglądają przygotowania, jakie
szanse mają młodzi krakowianie? Generalnie trzeba stwier
dzić, iż nikłe, sporty zimowe są bowiem tak w samym mie
ście jak i województwie prawie w zaniku.
Hokej to tylko Cracovia. Ju

niorzy tęgo klubu biorą udział

w rozgrywkach strefowych, w

których mają silnych rywali m.

in. z województw: nowosą
deckiego, katowickiego, biel
sko-bialskiego i jak wynika
z dotychczasowego przebiegu e-

liminacji nie zakwalifikują się
do turnieju finałowego, który
odbędzie się w dniach 10—17 lu
tego w Sanoku. W tym mieście
o medale zimowej OŚM walczyć
będą także reprezentanci łyż
wiarstwa figurowego. Krakow
skich specjalistów tej dyscypli
ny oczekuje już w tym tygo
dniu eliminacja strefowa w Ło
dzi. O awans do finałów ubiegać
się będzie 5 dziewcząt i 2 chłop
ców’. Kłopoty z' możliwościami

treningowymi (brak będącego
wciąż w przebudowie lodowis
ka) sprawił, iż i tu

wansu są niewielkie.

Narciarskie biegi
w drugiej połowie

szanse

odbędą
lutego

L Ze sportu szkolnego
'w Z AR 7. AT) DziplniPfHW S?7tn1 notfn Z.Mriarrlrn

a-

sic
w

Krośnie. Dyscyplina ta uprawia
na jest w Krakowskiem tylko w

jednej sekcji — MKS Myślenice.
Do udziału w zawodach przygo
towuje się 9 zawodników, któ
rzy będą musieli najpierw przejść
pomyślnie eliminacje strefowe w

Zakopanem (15 bm.) by myśleć o

ewentualnych sukcesach sparta
kiadowych. I tu szanse niewiel
kie, tylko 18 dziewcząt i 24 chłop
ców kwalifikuje się do finało
wej rozgrywki, a kontrkandy
datami myśleniczan będą dziew
częta i chłopcy z Zakopanego.
Nowego Sącza, Bielska-Białej.

Czwarta konkurencja zimowa
w której krakowianie mają za
miar startować w OSM to nar
ciarstwo alpejskie. Działa w

Krakowie MKS Krowodrza, pró
bujący szkolić alpejczyków, ale

efektów na razie nie widać. Dla

grupki kandydatów na ,OSM
przygotowano trochę sprzętu,
będzie obóz w Lubomierzu, kil
ka wyjazdów na zawody i tre
ningi.

1 to już wszystko z czym Kra
ków przystępuje do spartakia
dowych eliminacji,
stwa, łyżwiarstwa

wynik meczu

Dodatkowym
J. Piwowara

ostatnio mało
odczuwał do-
Nadal jeszcze

ZARZĄD Dzielnicowy Szkolnego Związku Sportowego w j
Nowej Hucie zorganizował ostatnio turniej szachowy dla j
młodzieży szkolnej, w którym wzięło udział ponad 120 dziew- I

cząt i chłopców. W grupie wiekowej dzieci klas I—IV pierw- li
sze miejsce wśród dziewcząt zajęła Alina Szczotka przed »

Violettą Kałuzińską i Jolantą Chmiel (wszystkie z SP nr 37), »

wśród chłopców — Jacek Ryhkowski przed Tomaszem Ka- !
walcem i Grzegorzem Zającem (wszyscy z SP nr 100); w gru- I

pie wiekowej klas V—VIII i szkół-średnich w klasyfikacji j
dziewcząt zwycięstwo odniosły Lidia Jagoda (SP nr 99), Bo
żena Strzesak i Katarzyna Owca (XII LO) przed Małgorzatą i

Nowak (SP nr 87) i Agatą Marcinkowską (SP nr 87). W kla
syfikacji drużynowej chłopców z klas V—VIII turniej wy
grała ekipa SP nr 9 w składzie: Radosław Tenders, Artur

Nawrot i Bogdan Mielecki przed SP nr 100 i SP nr 144,

saneczkar-

szybkiego,
narciarstwa skokowego bowiem
w ogóle nie mamy. Nie jest to

obraz pocieszający. Rozumiem
trudności władz sportowych i

szkolnych, wiem, że Kraków nie
ma takich warunków do upra
wiania sportów zimowych jak np.

Nowy Sącz czy Bielsko-Biała, ale

sądzę, iż przy dobrej woli i

pewnym wysiłku organizacyj
nym można powiększyć ilość

sekcji i młodzieży uprawiającej
sporty zimowe. Może nie hokej,
z pewnością najdroższy z tych
rodzajów sportu, ale narciar
stwo biegowe, łyżwiarstwo figu- I

rowe, biatlon. Wiceprezes WFS

w Krakowie mgr Włodzimierz
Nowak widzi takie możliwości i

podał kilka przykładów świad
czących, iż coś się zaczyna dziać
w tym względzie. Oto coraz le
piej działają sekcje narciarstwa

biegowego w Tokarni i Wiśnio
wej (w oparciu o szkoły i LZS-y).
Zapewniono im sprzęt, instruk
torów, jeśli władze gminne wy-
każą jeszcze nieco większe za
interesowanie ich rozwojem, mo
żemy w niedługim czasie wy
datnie powiększyć grono mło
dzieży umiejącej biegać na nar
tach. Jako ciekawostkę warto

dodać, że i w Krakowie powsta-
je sekcja narciarstwa biegowe
go, przy KKW-29. A że ten ro
dzaj nartowania zyskuje z roku
na rok na popularności, rokuje
my sekcji spore wcięcie.

Wydaje się, że i w łyżwiar
stwie figurowym może być le
piej, z chwilą kiedy wreszcie

skończy się zadaszanie lodowis
ka przy ul. Siedleckiego. Na ra
zie cały ciężar spoczywa na

Hutniku, który mą i lodowisko

i sekcję pełną młodzieży. Zwięk
szenie zainteresowania tym spor
tem ze strony zarządu klubu
może i tu poprawić sytuację.

Wracając do tegorocznej OSM
na sukcesy w sportach zimo
wych nie należy raczej liczyć,,
choć kto wie czy nagle nie ob
jawi się jakiś talent, który spra
wi nam radosną niespodziankę.
W młodzieżowej rywalizacji ta
kie przypadki zdarzają się czę
sto, więc może... (lang)

znaczy. Niewielka hala szczelnie

wypełniona jest widzami, którzy
gdy akcję przeprowadza ich dru
żyna jak jeden mąż dopingują ją
do walki. A gdy piłka jest u

rywali — od gwizdów bolą uszy.
W takiej atmosferze trudno jest
wygrać, stąd też

jest niewiadomą,
kłopotem trenera

jest Bebel, który
trenował jako że

legliwości kolana.
Hutnik nie może liczyć na Mar
ka Karharza. Zawodnik ten, jak
już informowaliśmy normalnie

trenuje, dopiero jednak 18 bm.
w Warszawie komisja lekarska
orzeknie czy może już grać. Jeśli

opinia lekarzy będzie pomyślna
to Karbarz wkrótce dołączy do

drużyny. Póki co nie należy li
czyć na poprawę miejsca w ta
beli — 7 lokata to chyba aktu
alny wykładnik formy krakow
skiej drużyny.

Co-Gdzie-Kiedy?
(Dokończenie ze 5)

(czw. piąt. 14—18), Galeria EMCB-

KA, Rynek Gł. 25: Wyst. fotograf.
Zb. Jabłońskiego (czw. piąt. 11 —

19), Gal. Fotografia-Video, Sol
skiego 24: Zb. Dłubak — Desym-
bolizacje (czw. piąt. 10—18),
KMPiK, Nowa Huta, pl. Central
ny: Wyst. plakatu Z konferencji
genewskiej (czw. piąt. 10—20).

Dyżury
Pogot. MO, tel. 97, Straż Poż.

98, Pogot. Ratunk, Łazarza 14:

wypadki tel. 99, zachorowania 1

przewozy 238-33, porady stomato
log. w przypadkach nagłych (20—
7), ambulatorium okulistyczne (ca
łą dobę). Rynek Podgórski 2:
625-50. 657-57, Nowa Huta 422-22,
Lotnisko Balice 190-29, Niepołomi
ce: 198 Dyżury szpitali: Chir.,
Chir. dziec., Urolog., Laryng,, O-

kulist., N. Huta, os. Na Skarpie
65, Neurologia oraz inne oddziały
szpitali wg rejonizacji.

Dyżurne poradnie: lnternist..,
pediatr., gabinet zabiegowy (18—
21), zgłoszenia wizyt domowych
(18—20), wizyty domowe (8—13),
dla Śródmieścia: al. Pokoju . 4,
tel. 181-80, 183-96. dla Nowej Hu
ty: os. Jagiellońskie bl.

856-26, dla Krowodrzy: ul. Galla

24, tel. 721-35, dla Podgórza: ul.

Kutrzeby, 4, tel. 618-55, 650-99. Tnf.

Służby Zdrowia: tel. 205-11 (całą
dobę), Punkt Tnf. Aptecznej, teł.
107-65 (8—15). Tnf. Toksyk. Koper
nika 26. tel. 199-99. Tnf. akcji ,.WM,
tel 606-80 (8—17), Lek. Spółdz. Pra
cy — wizyty domowe lekarzy cho
rób dzieci oraz lekarzy kardiolo
gów (16—23.30) teł. 295-78, 225-66,
Ośrodek Tnf. dla Tnwalidów, ul.

1 Maja 5, tel. 228-11 (pon. śr. piąt.
16—18), Krak. Tow, Świadomego
Macierzyństwa, Młódź. Poradnia
Lek. ul. Boh. Stalingradu 13. tel.
278-08 (9—18), Tnf. o poradnictwie
nrawno-społ. -wych. -zaw. 1 in. teł.

254-74, 231-64 (8—16), Teł. Zaufania
371-37 (16—22), dla dzieci 1 młodzie
ży 611-42 (14—18), Milicyjny
Zaufania 216-41 (całą dobę),
kolej, zagr. 241-82. 222-48,
223-33 . Tnf. Turvst. „Wawel-Tou-
rist” ul. Pawia 8. teł. 260-91, 204-71

(8—18), 646-60 (6.30—22). Tnf. Kult.
KDK, Rvnek Gł. 27. pok 144, TH

p.. tel. 244-02 (11—18), Tnf. o U-

sługach. Floriańska 20, tel. 271-30,
228-90 (7—18), Nowa Huta, os. Zgo
dy 7, tel. 447-31 (8—18), Pomne

Drogowa PZM. ul. Kawiory 3, tel.
755-75 i 748-92 (7—22).

Apteki
Rynek Gł. 42 (tlen), Waryńskie

go. 24, Długa R8, pl. WolnoM 7.

Rynek Podgórski 9, Pstrowskiego
94 (tlen), N. Huta, .Centrum C
bl. 6 (tlen), N. Huta, Centrum A
bl. 3 (tlen).

1, teł.

(Wi-Gr)

T&ek
( W MAŁYM LOTKU wylo-
f sowano następujące numery:

I ciągnienie — 1, 6, 23, 25, 26,
} II ciągnienie — 3, 4, 15, 29,
\ 30. Końcówka banderoli: 1973.

) W EXPRESS-LOTKU wy-

j losowano: 14, 24, 25, 27, 32.

) DUŻY

? sowanie

} 20.000 zł,
I trójki —

— piątki
czwórki — 622 zł, trójki —

77 zł.

Tel.
luf.

krab

LOTEK płaci: I lo-
— piątki po ok.

czwórki 338 zł,
22 zł, II losowanie

po ok. 36.500 zł,

HANDEWITH, W pierwszym
dniu turnieju o "■■-<— —

tyku" w piice
czyzn w grupie
ćja Polski przegrała z ZSRR

15:19, Dania uległa drugiemu
zespołowi RFN 13:16, w grupie
A NRD pokonała Islandię
25:15, a pierwszy zespół RFN

wygrał z Norwegią 19:16,
LANDOVER. Hokeiści

skiewskiego Dynama podczas
swego tournee po USA zre
misowali z drużyną Washing
ton Capitals 5:5,

,,Puchar Bał-

ręcznej męż-
B repreznta-

mo-

Wycieczki PTTK
KOŁO GRODZKIE PTTK organizuje w dniu 13 stycznia br.

wycieczkę narciarską połączoną ze szkoleniem narciarskim do

Doliny Chochołowskiej i Zakopanego. Ponadto od 13 bm. do 7 kwiet
nia Odbywają się 7-dniowe kursy narciarskie dla początkujących
i zaawansowanych w Bukowinie Tatrzańskiej, Krynicy, Zako
panem, w Dolinie Chochołowskiej, Dolinie Pięciu Stawów, Roz
toce i na Hali Ornak. Zgłoszenia w biurze koła ul. Warszaw
ska 11 codziennie w godz. 15—19, a w soboty w godz. 13—17.

WWWWWżW WWWWWW W WWWWW*yWwwwwwy WW WWW

— Jak się zachowuje kiedy jest trzeźwy?
Uśmiechnęła się. — No, wie pan, jestem raczej nie

obiektywna. Myślę, że jest ogromnie miły.
— A po pijanemu?
— Jest okropny. Gadatliwy, bezwzględny, nie liczą

cy się z nikim i z niczym. Wydaje mu się, że jest
dowcipny, a on po prostu staje się bardzo nieprzy
jemny.

— Nie wspomniała pani o tym, że bywa gwałtowny
Uniosła do góry brązowe brwi. — Miaio to miejsce

tylko raz, panie Marlowe. I zrobiono Wokół tego zbyt
dużo hałasu. Nigdy bym sama nie wspomniała nic na

ten temat Howardowi Spencerowi. Roger sam mu

o typi powiedział.
Wstałem i zacząłem chodzić po pokoju. Zapowiadało

się na upalny dzień. Było już gorąco. W jednym
z okien opuściłem żaluzje, bo prażyło przez nie słońce.
No a potem wygarnąłem jej bez ogródek.

— Wczoraj po południu wyszukałem pani męża w

Who’s Who. Ma czterdzieści dwa lata, jest to jego
pjefwsźe małżeństwo, nie ma dzieci. Jego rodzina po
chodzi z Nowej Anglii, studiował w Ąndover i Prin
ceton. Na wojnie spisywał się dobrze. Napisał dwana
ście grubych, historycznych powieści typu sex i sza
bla, z których każda była na liście bestsellerów. Nie
licho musiał na nich zarobić. Gdyby przestał kochać

żonę, to wygląda na mężczyznę, który by o tym po
wiedział i uzyskał rozwód. Jeśliby uganiał się za

jakąś inną kobietą, to pani na pewno by. o tym wie
działa; tak czy inaczej, nie miałby potrzeby upijać się,
by zademonstrować, że ma wyrzuty sumienia. Skoro

pani wyszła za mąż pięć lat temu, to musiał mieć

wtedy trzydzieści siedem lat. Można przypuszczać, że

już wiedział prawie wszystko co warto wiedzieć o ko
bietach. Powiedziałem „prawie wszystko”, bo nikt

nigdy n>'e jest w stanie wiedzieć wszystkiego.

DŁUGIE3!
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Przerwałem i spojrzałem na nią; uśmiechnęła się do

mnie, widocznie nie sprawiłem jej przykrości. Ciąg
nąłem więc dalej: Howard Spencer sugerował — nie

mam pojęcia na jakiej podstawie — że kłopoty Ro
gera Wade’a są związane z czymś, co zdarzyło się na

długo przedtem nim państwo się pobrali. Spencer
przypuszcza, że to szantaż. Czy wie pani coś na ten

temat?

Potrząsnęła wolno głową. — Jeśli się pan pyta czy
wiem, by Roger wypłacał komuś duże ilości pienię
dzy — to nie; nie jestem zorientowana w jego spra
wach finansowych. Nie wtrącam się do tego. Mógł
z powodzeniem wypłacić bardzo znaczną sumę bez

mojej wiedzy.
— Rozumiem. Nie znając pana Wade’a trudno mi

powiedzieć jakby zareagował na próby szantażu. Jeśli
ma gwałtowne usposobienie, to mógłby kogoś ciężko
pobić. Z

nie było
wodowej
tualność,
to mógłby płacić — przynajmniej przez jakiś czas.

Ale te rozważania do niczego nie prowadzą. Pani jest
zmartwiona, a raczej bardzo zaniepokojona, i chce

go odnaleźć. Jak więc mam się do tego zabrać? Nie

chcę od pani pieniędzy, w każdym razie nie w tej
chwili,'

kolei, jeśli ta tajemnica — cokolwiek by to
— miała zaszkodzić jego społecznej cży za-

pozycji, bądź, przyjmując najgorszą ewen-

spowodować wizytę przedstawicieli prawa,

Sięgnęła ponownie do torebki i wyciągnęła parę
■kartek żółtego papieru. Wyglądały jak poskładane
przebitki; jedna była pomięta. Pani Wadę rozprosto
wała wszystkie i wręczyła mi.

— Jedną z tych kartek znalazłam na biurku Roge
ra — powiedziała. — Było bardzo późno, a właściwie
bardzo wcześnie rano. Wiedziałam, że pił i nie przy
szedł na górę do swego pokoju. Około drugiej w nocy
zeszłam na dół, by zobaczyć czy wszystko w porządku,
to znaczy względnie w porządku... że zasnął na pod
łodze czy kanapie. Ale go nie było. Ta druga kartka

zahaczyła się o kant biurka, kiedy ją wyrzucał do
kosza na śmieci.

Zacząłem oglądać pierwszą kartkę, tę nie zgniecioną.
Znajdował się na niej krótki, napisany na maszynie
tekst: „Nie mam ochoty kierować swych uczuć ku

sobie, a nie ma już nikogo komu mógłbym je ofia
rować”. Podpisane: Roger (F. Scott Fitzgeradl) Wadę.
P.S . Właśnie z tej przyczyny nigdy nie skończyłem
Ostatniego Barona Przemysłu”.

— Mówi coś to pani?
— To takie pozerstwo. Zawsze był wielkim miło

śnikiem Scotta Fitzgeralda. Twierdzi, że Fitzgerald
jest najlepszym pisarzem-pijakiem od czasu Cole-

ridgea’a, który zażywał narkotyki. Niech pan zwróci

uwagę na charakter pisma. Wyraźne, równe, bez

błędów.
. Przyjrzałem się. Większość ludzi nie umie nawet

swego nazwiska napisać porządnie, kiedy jest na

ni. Rozprostowałem pogniecioną : kartkę.. Jeszcze

no zdanko napisane na maszynie, równiutko i

błędów. Przeczytałem: „Nie lubię pana, dr V.

w tej chwili potrzebuję pana”.

ba-

jed-
bez
Ale

(Ciąg dalszy nastąpi) (44)

PROGRAM I
Wiadomości: 15, 19, 20, 21, 22 , 23,

0.01,1,2,3,4.5.
16 Tu Jedynka. 17 .30 Radioku-

rier. 18 Tu Jedynka d.c . 18.25 Nie

tylko dla kierowców. 18.33 Kon
cert życzeń. 19.15 Gwiazdy na
szych estrad. 19.40 Tańce Hiszpa
nii. 20.05 Rep. na zamówienie.
20.20 Popularne nagr. wyb. wo
kalistów. 21.05 Kron. sport. 21.15

Przeboje z Interstudia — Pios.
roku 79. 22 .20 Tu Radio Kierow
ców. 22 .23 Katowice na muz. an
tenie. 23 Wita Was Polska.

PROGRAM n

Wiadomości: 21.30, 23.30.
16.40 Ballady i romanse — A.

Mickiewicza Ucieczka. 17 Twarze

jazzu. 17.20 Lit. ńa świecie. 17.40
Czerwone miasto — rep. lit. 18

Stoi, aktualn. muz. 18.30 Echa
dnia. 18.40 Mistrzowie swojego .

warsztatu. 19 Koncert wiecz. 19.40

Dźwięk. Plakat Reklam. 19.55 Kat.

wyd. 20 Studio Relaks. 20.20 Mu-
sica polonica nova. 21

delssohn-Bartholdy —

D-dur. 21 .40 Paderewski
fle. 22 Książki, które na

kają. 22 .30 Rozmowa z Janem —

wiersze Z. Dunajczyka. 22.40 Li
sty z teatrów. 23.10 G. Leonhardt.

gra muz. przełomu XVI i XVII

w, 23.35 Co słychać w świecie.
23.40 Muz.

PROGRAM Tli
Wiadomości: 17, 19.30, 22.
17.05 Muz. poczta UKF. 17.40

Wszystkie drogi prowadzą do
Nashville. 18.10 Polit. dla wszyst
kich. 18.25 Czas relaksu. 19 Kąty
widzenia. 19.15 Na organach gra
J. Smith. 19.35 Opera tyg. 19.50

Przygody księdza Browna — ode.

pow. G. Chestertona. 20 Mini-
max. 20.40 Czytać po kolei. 21

Reminiscencje muz. 22.08 Gwiazda
siedmiu wiecz. 22.15 Blues wczo
raj i dziś. 22.45 Ballady Wł. Sen-

deckiego. 23 Warmia i Mazury w

oczach poetów. 23.05 Między
dniem a snem.

PROGRAM TV
Wiadomości: 16.40, 22.55 .

16.45 Kwadrans akademicki

(Kr). 17 Formy taneczne w muz.

Kr). 17.20 Z

(STE-
Ma-
18.14

F. Men-
Kwartet
i karto-
was cze-

syml. (STEREO
płytoteki Z. Gogulskiego
REO — Kr). 17.55 Rep. pt.
rżenia blisko życia (Kr).
Radio-reklama — Agrochem (Kr).
18.24 Pogoda (Kr). 18.25 Postawy 1

wzory. 18.45 Rad. poradnik jęz.
19 Słynni ludzie w anegdocie.
19.15 Lek. jęz. ros. 19.30 Pols. Ork.
Kameralna na płytach EMI (STE
REO). 20.20 Vivaldi w edycji Ma-

lipiera (STEREO). 21 .15 Horyzonty
muz. (STEREO). 22.05 M. Pontie-

go wirtuozowskie zabawy na kla
wiaturze. 22 .15 Siadami naszych
dokonań. 22.35 Wych, morskie.


