
Nowe

propozycje KRLD
FHENIAN
Jak poinformowano 12 bm. na

konferencji prasowej w Phe-

nianie, wiceprezydent KRLD,
sekretarz KC PPK, przewodni
czący Komitetu na rzecz Poko
jowego Zjednoczenia Korei Kim
Ir oraz premier Rady Admini
stracyjnej (rządu) KRLD, Li Den

wystosowali do działaczy polity
cznych rządzącej i opozycyj
nych partii Korei południowej-
listy zawierające propozycję
spotkania w celu wymiany po
glądów w sprawie zjednoczenia
kraju.
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Kraków, poniedziałek 14 stycznia 1980 r.

Zaprzysiężenie
nowego rządu
w Indiach

Obecnie Polska produkuje ponad
5 min ton siarki, co stawia nasz

kraj pod tym względem na pierw
szym miejscu w Europie i na dru
gim w świecie. Polska — to tak
że poważny eksporter tego surow
ca do wielu państw. Ponad 70 proc,

naszej siarki pochodzi z Kopalń
i Zakładów Przetwórczych Siarki

„Siarkopol” w Tarnobrzegu. Pra
cuje tu kopalnia odkrywkowa w

Machowie i największa w świecie

kopalnia, uzyskująca siarkę meto
dą podziemnego wytopu w Jezior
ku. Tarnobrzeski kombinat do
starcza również kwas siarkowy,
nawozy fosforowe i kriolit. Na

zdjęciu: węzeł mielenia rudy siar
kowej. CAF — Lokaj

o

minus

wiele kło-
z urucho-

komunika-

Siarczysty mróz

utrudnia komunikację
Dzisiaj rano w Krakowie

godzinie 5-ej notowano

17 st. C. Mróz sprawia szczegól
nie transportowcom
potów; są trudności
mieniem silników.

Na miejskie, trasy
cyjne wyjechało dziś 276 auto
busów MPK, tj. o 50 mniej niż

planowano oraz 487 tramwajów
(prawidłowa ilość). Nie zanoto
wano większych perturbacji, nie
mniej jednak pojazdy jeździły
nieregularnie.

W Nowej Hucie, w Mistrze-

jowicach o godzinie 7.15 na pę
tli tramwajowej wykoleił się
tramwaj nr 16, co stało się przy
czyną utrudnień

cji. Natomiast
w komunika-
w godzinach

między 8.15 a 12-ą wyłączona
była z ruchu tramwajowego al.
Planu 6-letniego, w związku z

pracami drogowymi, wykony
wanymi w rejonie Ronda Czy
żyńskiego. Z tego powodu tram
waje jeździły przez al. Pokoju,
a na zamkniętym odcinku uru
chomiono zastępczą komunika
cję autobusową, (ja)

*

W okolicy Jabłonki, Żywca i
Tarnowa zanotowano' dziś rano

temperaturę minus 22 st. C.

13 bm., .w godzinach wieczor
nych, w miejscowości. Haramie,
gm. Iwanowice, doszczętnie spło
nął XVII-wieczny, drewniany
kościółek parafialny, będący

Natych-
straży po-

już żad-

parafialny,
zabytkiem Jfi

'

rluży.
miastowa' interwencja
żarnej nie przyniosła
nych rezultatów.

Prawdopodobni e

pożaru było zwarcie

elektrycznej, (ja)

przyczyną
instalacji

UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować śię
będzie nadal w zasięgu
wyżu. Zachmurzenie du
że z przejaśnieniami. Ra
no miejscami mgły i zam
glenia. w ciągu dnia sła
be opady śniegu. Wiatr

południowo-zachodni i zachod
ni 2—4 m/sek. Temperatura
maksymalna dniem minus 7—

minimalna nocą minus 8—12
st. c.

Cena 1 zł

Posiedzenie

Prezydium Rzędu
11 bm. Prezydium Rządu roz

patrzyło i akceptowało przed
stawiony przez Ministerstwo

Administracji, Gospodarki Tere
nowej i Ochrony Środowiska
projekt uchwały w sprawie te
renowych funduszów mieszka
niowych.

Uchwała postanawia, że w za
sadzie fundusze mieszkaniowe

powinny być tworzone w mia
stach i gminach. Wojewodowie
mogą jednak w uzasadnionych
przypadkach tworzyć fundusze

wojewódzkie, w których będzie
się gromadzić środki przekazy
wane przez jednostki stopnia
podstawowego. Środki z fundu
szów mieszkaniowych służą te
renowym organom administracji
państwowej m. in. do pozyski
wania i przygotowania terenów

pod spółdzielcze oraz indywidu
alne budownictwo mieszkanio
we, a także do udzielania po
mocy osobom o najniższych do
chodach w tworzeniu wkładów

mieszkaniowych do spółdzielni.

)

Książcczki mieszkaniowe dla sieroi z Domów Dziecka

Dary z Austrii i Krakowa
Za oknami śnieżna zima, w świetlicy Domu Dziecka nr 7

aura prawie wiosenna. Na spotkanie z wychowankami Domu

przybyli fundatorzy książeczek mieszkaniowych: O PP« An
tonina i Oskar Meysztowiczowie, którzy w imieniu p. Heleny
Fremuth z Austrii (miejscowość Maria Enzentzdorf Susstadt)
wręczyli książeczkę z wkładem na spółdzielczą garsonierę
Hani Żegleń. Dodatkowo, p. Fremuth, przesłała Hani pamiąt
kową monetę z otwarcia UNO, a pp. Meysztowiczowie — od
siebie — przekazali dziewczynce piękny, szwajcarski zegarek;
G przedstawiciele WUSP Gromada, którzy Jackowi Kraw
czykowi i Krzyśkowi Sularzowi wręczyli książeczki z uzu
pełnionymi do wysokości M-2 wkładami; © reprezentanci
Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych, którzy Mirkowi

Gaborowi i Cześkowi Niedźwiedziowi przekazali wkłady na

mieszkania po. 28.350 zl; © delegacja Rady Osiedla Prądnik
Czerwony oraz Sp-ni Mieszkaniowej „Wspólnota”, która ksią
żeczkę z początkowym wkładem 10.000 zł oraz deklarację u-

zupełnienie wkładu do wysokości wymaganej przy M-2, wrę
czyła Zbyszkowi Sierantowi.

W sympatycznej uroczystości wzięło udział wielu gości z

zewnątrz, a wśród nich sekretarz KD PZPR Śródmieście —

Zygmunt Kopacz oraz przedstawiciel Wydz. Oświaty — Wła
dysław Pancerz. Wszystkim fundatorom serdecznie dziękuje
my, szczególnie — p . Fremuth, która usłyszawszy od inż.

Meysztowicza o naszej akcji pomocy sierotom włączyła się do

niej pełnym sercem. (mar)

Znów porwanie
RZYM

Trzech zamaskowanych i

zbrojonych mężczyzn uprowa
dziło 10 bm. w centrum Rzymu
córkę bogatego . projektanta o-

dzieży, 27-letnią Barbarę Piatte-
lli‘. Było 1o pierwsze w nowym
roku porwanie we Włoszech.

Niecodzienna pacjentka
W celu odzyskania skradzionej

biżuterii, lekarze fiv Bangkoku
zmuszeni byli przeprowadzić ope
rację jamy brzusznej. Pacjentka
ukradła 11 złotych przedmiotów.
7 czego udało jej się połknąć 4

kolie, 2 bransoletki i pierścionek.

r

rządu
przez
skład
14w

ministrów. Ministrem

zagranicznych został P.

ministrem
został

DELHI
W Delhi odbędzie się dzisiaj

zaprzysiężenie nowego
indyjskiego sformowanego
Indirę Gandhi. W jego
wchodzą 22 osoby, w tym
randze

spraw
V. Narasimha Rao;
spraw wewnętrznych
Giani Zail Singh.

Nowy rząd Indiry Gandhi o-

bejmuje władzę po fi-miesięcz-
nym kryzysie politycznym w

Indiach, który zakończył się
wraz ze zdecydowanym zwycię
stwem Kongresu ! w-Ł wyborach
do Izby Ludowej 3 i 6 bm. Kon-

gres-I uzyskał ponad dwie trze
cie mandatów w Izbie Ludowej
— izbie niższej parlamentu cen
tralnego.

o stosunkach

Indyjsko-polskich
DELHI
Indira Gandhi, desygnowana

10 bm. na premiera Indii, o-

świadeżyła 12 bm., że jest prze
konana, iż przyjazne stosunki

między Indiami i Polską będą
się nadal rozwijać i umacniać.

Pani Gandhi powiedziała to w

rozmowie z ambasadorem PRL

w Indiach, Janem ; Czaplą, pro
sząc go o przekazanie Edwardo
wi Gierkowi podziękowań za

jego depeszę z gratulacjami z

okazji jej zwycięstwa i jej partii
w indyjskich wyborach po
wszechnych.
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przeciwko Iranowi
NOWY JORK
Rada Bezpieczeństwa ONZ

rozpatrzyła na posiedzeniu z

niedzieli na poniedziałek (czasu
warszawskiego) żądanie USA w

sprawie wprowadzenia sankcji
gospodarczych przeciwko Trano
wi w związku z przetrzymywa
niem dyplomatów amerykań
skich w Teheranie. Zdaniem
obserwatorów politvcznveh. żą
danie to jest częścią składową
poważnego nacisku politycznego
i ekonomicznego wywieranego
w ciągu ostatnich miesięcy przez
Stany Zjednoczone ha Tran.

Przedstawiony przez delegację
USA projekt rezolucji w spra
wie sankcji gospodarczych dla
Tranu nie został przyjęty przez
Radę Bezpieczeństwa. Przeciw
ko projektowi wypowiedział się
Związek Radziecki, który jest
Małym członkiem Rady.

TEHERAN

W czasie spotkania z grupą
studentów okupujących amba
sadę-USA w Teheranie, ajatollah
Chomeini stwierdził, że osłabnie

zamieszki w Tebrizie, w Kum,
w Teheranie i innych miastach

są częścią amerykańskiego pla
nu zniszczenia rewolucji irań
skiej.

„W tej chwili — powiedział
Chomeini — Stany Zjednoczone

RADIO KABUL opublikowa
ło 12 hm. oświadczenie rządu
Afganistanu, w którym stwier
dza się, że na wolność zosta
li wypuszczeni wszyscy więź
niowie polityczni, których u-

wieziono w okresie rządów
HafizuUah? Amina.

MINISTER obrony USA —

Brown, który* zakończył wizy
tę w Chinach, udzielił sieci te
lewizyjnej ABC wywiadu, w

którym podzielił się wrażenia
mi z rozmów, jakie prowadził
z przywódcami chińskimi.
Brown nie starał sic ukryć,
że stworzono podstawy do

współpracy amerykańsko-chiń-
skiej w dziedzinie strategii
militarnej.

Ze Iwiofa
W DEPARTAMENCIE stanu

w Waszyngtonie rozpoczęły się
rozmowy amerykańsko-pakis-
tańskie, mające na celu spre
cyzowanie i ustalenie zakresu
i formy pomocy militarnej, ja
kiej stany' Zjednoczone mają
zamiar udzielić w trybie przy
spieszonym Pakistanowi.

TRWAJĄCY już. 2 tygodnie
strajk brytyjskich hutników

przybiera na sile. Policja are
sztowała jiiż kilkunastu hut
ników, pikietujących obiekty
tego przemysłu.

JAK PODAŁA wietnamska

agencja informacyjna VNA,
władze chińskie nasiliły w o-

statnich dniach prowokacje
zbrojne wzdłuż granicy z Wiet
namem.

Prez. J. Tifo

Tan-

w szpitalu
Jak informuje Agencja

jug, prezydent J. Tito został w

sobotę wieczorem przewieziony
do szpitala w Lublanie, gdzie
poddaj się operacji naczyń
krwionośnych w lewej nodze.

Sprzęt zimowy — artykuł jak naj
bardziej na czasie. Załoga Biel
skich Zakładów „POI.SPORT”
pracuje na pełnych obrotach —

miłośnicy sportów zimowych zao
patrują się w produkowane tutaj
sanki, narty i kije hokejowe.
„POLSPORT” dostarcza również

klamry’ do butów narciarskich,
wszystkie (oprócz skokowych) ty
py wiązań i inne narciarskie ak
cesoria. Na zdjęciu: Kazimiera

Podlipna montuje narty’.

chcą organizować interwen-

militarnej przeciw Iranowi,
nie

cji
a nawet nie chcą blokady eko
nomicznej naszego kraju, gdyż
wiedzą, że nie odniosłyby zwy
cięstwa. Chcą osłabić nas od we
wnątrz. Ich plan polega na tym,
aby udowodnić, że w Iranie nie

ma spokoju, że nie ma rządu i

że Iran jest krajem, który wy-

daje ostatnie tchnienie. W ten

sposób Amerykanie chcą uspra
wiedliwić zbrojną interwencję,
kiedy postanowią takiej inter
wencji dokonać Zatruta prasa
zagraniczna już dziś rozpowsze
chnia teorie, że w Iranie za
miast. wolności panuje anarchia,
że trzeba narodowi irańskiemu

pomóc i że oni właśnie uratują
nasz naród”.

*

irański wystąpił do

Panamy o natychmia-
aresztowanie byłego

Mohammeda Rezy Pahla-

Rząd
władz
stowe

szacha

wiego i zapowiedział, że w ciągu
60 dni skieruje do rządu panam-
skiego oficjalną prośbę o eks
tradycję byłego szacha.

Hlariana Koniecznego

krakowski artysta, pe-
ciziałacz społeczny prof.
Konieczny ukończył 13

br. 50 rok życia. Z tej

Znany
dagog i

Marian

stycznia
okązji odbyła się w ub. piątek
'w siedzibie KK FJN uroczystość,
na której, jako pierwszy złożył
Jubilatowi życzenia i wręczył
list gratulacyjny w imieniu

Egzekutywy .KK i. Rady Naro
dowej m. Krakowa — z-ca

członka Biura Politycznego,
I sekretarz KK PZPR Kazimierz

Baręikowski. Z kolei Ust gra
tulacyjny od. sekretarza KC

PZPR, z-cy członka Biura Poli
tycznego Jerzego Łukaszewicza

przekazał Jubilatowi Tadeusz
Kielan z‘ Wydziału Kultury KC.

Z rąk sekretarza KK PZPR

.Tana Grzelaka — prof. Marian

Konieczny otrzymał odznakę
„Zasłużonego działacza FJN” o-

raz list gratulacyjny od wice
przewodniczącego Ogólnopolski e-

Zamach na „Aęrofłot“
w Nowym Jorku

12 bm. w Nowym Jorku, przed
przedstawicielstwem „Aeroflo
tu” wybuchła silna bomba. Ran
nych zostało trzech obywateli
amerykańskich, którzy w mo
mencie eksplozji znajdowali się
w pobliżu. Wybuch, całkowicie

zniszczył wejście do lokalu oraz

wybił szyby, w oknach do wy
sokości drugiego piętra budyn
ku.

Po pewnym czasie anonimowi

rozmówcy powiadomili telefo
nicznie agencje informacyjne, iż

odpowiedzialność za zamach bio-

rą grupy „Ligi Obrony Żydów”
oraz. .iOmegi-"” — szowinistycz
ne organizacje terrorystyczne.
Tylko dzięki szczęśliwemu zbie
gowi okoliczności w lokalu

„Aerofłotu” nie było w chwili

wybuchu nikogo z radzieckiego
personelu biura. Straty ocenia

się jako poważne,

Nowa moneta

20-złotowa
Dla upamiętnienia zbliżających

się Igrzysk XXII Olimpiady w Mo
skwie, Narodowy Bank Tolski

wprowadził do obiegu z dniem 14

stycznia 1980 r. monetę okoliczno
ściową miedzioniklową o nomina
le 20 złotych. Wielkość jej emisji
jest ograniczona.

Monetę wykonano według pro
jektu artysty rzeźbiarza Ewy Ol-

szewskiej-Borys.

go Komitetu FJN Wita Drapicha,
a prezydent m. Krakowa Edward
Barszcz wręczył mu przyznany

przez ministra oświaty i wy
chowania — Medal Komisji
Edukacji Narodowej. Na ręce
Jubilata nadszedł również wraz

z serdecznymi życzeniami dy
plom uznania od przewodniczą
cego Zarzadu Głównego TPPR

Jana Szydlaka.
Profesor Marian Konieczny

związany jest od lat z ziemią
krakowską. Tutaj w 1954 roku

otrzymał dyplom ASP. a następ
nie w .1958 r. ukończył Instytut
Riepina Akademii Sztuk ZSRR

w Leningradzie. Oprócz pracy
artystycznej i stanowiska re
ktora krakowskiej ASP pełni
szereg funkcji społecznych. Jest

przewodniczącym
członkiem QK

' FJN'

Ogólnopolskiego
Obrońców Pokoju,
twórczość artystyczną otrzymał
wiele nagród państwowych i re
gionalnych. Znany jest przede
wszystkim, jako autor pomni
ków: warszawskiej „Nike”, po
mnika Wdzięczności w centrum

Rzeszowa, pomnika Lenina ’

w

Nowej Hucie, pomnika Wincen
tego Pstrowskiego w Zabrzu oraz

pomnika Tadeusza Kościuszki
w Filadelfii. (aż)

KK FJN,
i członkiem

Komitetu
Za swoją

BANK LUDZA1CM

SERE

Z

Ko-

pre-

stii-

Wyższej
za piękny

Liczy się pamięć
Mieszkanki Domu Rencistów

przy ul. Reya pragną serdecz
nie podziękować:

© uczniom Zasadniczej Szko
ły Budowlanej ZBP „Połud
nie” z os. Uroczego za słodkie

upominki;
0 zarządowi Spółdzielni „Che-

moplastyka”, przewodniczącej
Kola Spółdzielczyń — p . Annie

Janeczek i jej Koleżankom, pa
niom Krystynie Ziętara, Stani
sławie Zawada i Danucie
walik — za

‘

gwiazdkowe
zenty;

0 prof. Ewie Róźyskie.i i

dentom Państwowej
Szkoły Mużycżhej —

koncert.

Mieszkańcy Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Krakowskiej
43, za naszym pośrednictwem
przekazują wyrazy wdzięczno
ści:

0 dyrekcji Teatru Kolejarza
— za ofiarowanie 30 biletów na

wodewil „Królowa przedmie
ścia”;

0 Kołu Spółdzielczyń przy

Chemicznej Spółdzielni Pracy
„Zgoda” przy ul. Retoryka 1 —

za świąteczne upominki, a tak
że za stałą pamięć i częste, a

zawsze miłe, odwiedziny, (hs)
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Spotkanie
Edwarda Gierka
z naukowcami

I sekretarz KC PZPR ED
WARD GIEREK spotkał się 11
bm. w Warszawie z wybitnymi

Leonid Breżniew o aktualnej
sytuacji międzynarodowej

Sprawa budowy
obwodnicy w Krakowie

Prezydent m. Krakowa
Edward Barszcz prizyjął 11 bm.

dyrektora naczelnego Zjedno
czenia Przedsiębiorstw Robót

Drogowych i Mostów mgr inż.
Aleksandra Suskiego^

W trakcie spotkania, w któ
rym uczestniczył także dyr.
KPRD Franciszek. Pastuszak,
omówiono m. in. problemy bu
dowy obwodnicy w Krakowie i

niezbędnych nakładów finanso
wych na ten cel.

O probleraach
ochrony środowiska

Delegaci sześciu województw
Polski południowej obradowali
w sobotę w Krakowskim Komi
tecie Stronnictwa Demokratycz
nego, zajmując się zagadnienia
mi projektu ustawy o ochronie
środowiska. Proponowano wpro
wadzić pewne modyfikacje do

tego projektu.
W omawianej naradzie rejo

nowej wzięli m. in. udział: wi
ceminister administracji, gospo
darki terenowej i ochrony śro
dowiska Ludwik Ochocki i czło
nek Prezydium CK SD Maria
Budzanowska. (ja)

Wojewódzkie konferencje PZPR

W Tarnowie W Nowym Sączu
Jak pracować lejpiej, aby zapewnić/pomyślną realizację zadań

końcorwego roku dekady lat siedemdziesiątych i stworzyć op
tymalne warunki dla lat osiemdziesiątych, by hasło progra

mowe VIII Zjazdu Partii — „O dalszy rozwój socjalistycznej
Polski, o pomyślność narodu polskiego” — stało się faktem —

oto myśl przewodnia Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdaw-
ezo-Wyborczej PZPR, która odbyła się 11 bm. w Tarnowie.

Blisko 40-tys. wojewódzką organizację partyjną reprezentowało
258 delegatów.
W obradach uczestniczył czło

nek Sekretariatu KC, kierow
nik Wydziału Przemysłu Lek
kiego, Handlu i Spożycia KC
PZPR — Zdzisław Kurowski.

Referat sprawozdawczy
Minione dwa lata, choć nie

łatwe, przyniosły znaczne efek
ty >• społeczno-gospodarczym
rozwoju województwa — stwier
dził zastępca członka KC, I se

kretarz. KW PZPR w Tarnowie
Stanisław Gębala. Osiągnięty
został istotny postęp we wszys
tkich dziedzinach życia. Było to
możliwe dzięki zaangażowaniu
członków partii, a także so

juszniczych Stronnictw i obywa
teli bezpartyjnych, dzięki ak
tywności całego społeczeństwa
regionu.

Wyrażała się ona także w

podejmowaniu czynów z okazji
35-lecia PRL i dla uczczenia
VIII Zjazdu Partii.

Zrealizowano nowe inwesty
cje oraz osiągnięto postąp w

wielu dziedzinach. Wzbogacił
się potencjał przemysłowy, na
stąpiło dalsze podniesienie po
ziomu życia i warunków pracy.
Odczuwalna jest poprawa wa
runków mieszkaniowych i so
cjalno-bytowych.

Kronika wypadków
11 hm. ok. godz. 9 .40 na ul.

Dietla tramwaj nr 22 potrącił Ro
zalię Antkiewicz (lat 88, zam. przy
ul. św. Stanisława 6/8), która po
niosła śmierć na miejscu.

W Igołomi 11 bm., ok. godz.
9.20 furgonetka „żuk” wpadła w

poślizg, zderzając się z autobusem
PKS. Kierowca „żuka” — Marian

Murzyn (1. 52, zam. Wierzbanowa

19), poniósł śmierć na miejscu, a

3 pasażerów doznało obrażeń ciała.

® W piątek w rejonie Zabelcza
k. Nowego Sącza autobus PKS

zderzył się czołowo z ciężarówką
„.lelcz”. Kierowca autobusu (36-
letni Władysław Olchawa), zmarl
na miejscu wypadku, a 40-letni

Bogusław Dunikowski, kierujący
ciężarówką, zrń&rł w drodze

szpitala, (ja)

przedstawicielami nauki pol
skiej: kierownictwem Polskiej
Akademii Nauk, rektorami i se
kretarzami KU PZPR szkół

wyższych, dyrektorami instytu
tów badawczych.

Osiągnięcia nauki polskiej,
poważny wzrost siły i możliwo
ści naszego potencjału badaw
czego, rozbudowanego w szcze
gólności w latach siedemdzie
siątych, przedstawił prezes PAN
— prof. Witold Nowacki.

Na konieczność stałego podno
szenia poziomu kształcenia i

wychowania kadr, doskonalenia

procesu dydaktycznego i nau
kowo-badawczego w szkołach

wyższych wskazał minister nau
ki, szkolnictwa wyższego i te
chniki — Janusz Górski.

W dyskusji zabrało głos 17
uczestników.

Zabierając głos, Edward Gie
rek podkreślił m. in., że spot
kanie to stanowi ważny element

dyskusji przedzjazdowej, w któ
rej twórczo uczestniczy całe

środowisko naukowe. Decyzje,
które podejmie VIII Zjazd, mu
szą uwzględniać nowe, bardziej
złożone warunki zewnętrzne i

wewnętrzne, w których przyj
dzie nam działać w nadchodzą
cych latach. Musimy przede
wszystkim zadbać o możliwie

najpełniejszą aktywizację ro
dzimych źródeł postępu, wśród

których nauka i technika od
grywają rolę szczególnie ważną.
Nie , ulega wątpliwości, że ze
wnętrzne źródła postępu, zwła
szcza technicznego, mogą być
trudniej dostępne, niż w koń
czącej się dekadzie.

Na-
bu-

głos

Wdyskusji wskazano na po
trzebę stosowania w pro

dukcji dostępnych surowców

krajowych i oszczędnego nimi

gospodarowania. Dalszy wzrost

produkcji, w tym rynkowej i

eksportowej, należy wiązać z

poprawą dyscypliny pracy oraz

wykorzystaniem jej czasu,

leży przyspieszyć tempo
downictwa mieszkaniowego. Do

kluczowych problemów tar
nowskiego rolnictwa należy le
psze wykorzystanie ziemi.

Jednocześnie region tarnow
ski powinien wnosić większy
wkład do ogólnokrajowego pro
gramu wyżywienia narodu.

Na zakończenie dyskusji
zabrał Zdzisław Kurowski.

Uchwała

Wybór delegatów i władz

Konferencja uchwaliła 2-
łetni program dalszej działalno
ści wojewódzkiej organizacji
partyjnej.

Uczestnicy konferencji
brali 19 delegatów na

Zjazd PZPR, a wśród nich
nisława Gębalę i Lucjana
bińskiego. Łącznie z i delega
tami wybranymi na konferen
cjach zakładowych tarnowską
organizację partyjną będzie re
prezentować na VIII Zjeździć
PZPR 23 delegatów.

Konferencja wybrała nowy
Komitet Wojewódzki oraz Woje
wódzką Komisję Rewizyjną.

Na pierwszym plenarnym po
siedzeniu nowo wybranego

KW
niono

keję I sekretarza

ponownie Stanisławowi GĘBA-
LI.

Sekretarzami KW zostali-
Eleonora SZYMKOWIAK, Zy
gmunt HUDECZEK, Stanisław’
NOWAK i Jan SIUDAK. W
skład Sekretariatu weszli po
nadto: Jerzy MALINOWSKI i

Eugeniusz MICHOŃ, któremu

powierzono funkcję prz^wojjb
niczącego Wojewódzkiej Komi
sji Kontroli Partyjnej.

wy-
VIII
Sta-

Cz u-

PZPR w Tarnowie wyło-
Egzekutywę KW. Fun-

powierzono

W Warszawie zakończyło się
11 bm. XXII posiedzenie Mię
dzyrządowej Polsko-Radzieckiej
Komisji Współpracy Gospodar
czej i Naukowo-Technicznej.

Przewodniczący delegacji obu

krajów: polskiej — wicepre
mier, przewodniczący Komisji
Planowania przy Radzie Mini
strów, Tadeusz Wrzaszczyk i ra
dzieckiej — zastęoca przewodni
czącego Rady Ministrów, Kon-

stantin Katuszew podpisali pro
tokół z obrad.

Długofalowy program i zwią
zane z nim branżowe podpro
gramy rozwoju specjalizacji o-

bejmują współpracę w wiodą
cych, świadczących o nowocze
sności całej gospodarki, gałę
ziach przemysłu. Prowadzona
ona będzie m. in. w przemyśle
budowy maszyn energetycznych,
w tym także przy produkcji u-

rządzeń dla elektrowni i cie
płowni atomowych. Opracowa
ny zostanie kompleksowy pro
gram produkcji urządzeń górni
czych dla odkrywkowego i pod
ziemnego wydobycia kopalin.

Trzęsienie ziemi

w Peru
Z Peru nadeszła wiadomość o

trzęsieniu ziemi, jakie wystąpi
ło w północnych departamentach
tego kraju. Mimo niewielkiej,
wahającej się w granicach dwóch

stopni w skali Mercallego siły,
wstrząsy sejsmiczne wywołały
panikę wśród ludności, która do
dziś nie może zapomnieć apo
kaliptycznego kataklizmu sprzed
10 lat. Zniósł on wtedy z po
wierzchni ziemi portowe miasto
Chimbote oraz miejscowości w

rejonie Callejon de Huaylas.

WWasło* „Dobro człowieka nadrzędnym celem działania partii”
Ifj| przyświecało obradom Wojewódzkiej Konferencji Sprawo-
” zdawezo-Wyborczej PZPR w Nowym Sączu, która odbyła

się 12 bm. Blisko 37-tysięczną nowosądecką wojewódzką organi
zację partyjną reprezentowało 360 delegatów.
Obecni byli członkowie cent

ralnych władz i centralnego
aktywu partyjnego: kierownik
Wydziału Kultury KC I^ZPR —

Bogdan Gawroński oraz 'zastęp
ca kierownika Wydziału .Orga
nizacji Społecznych, Sportu i

Turystyki KC PZPR — Jerzy
Misiewicz.

Referat sprawozdawczy
Dokonując oceny minionej

kadencji, zastępca członka
KC, I sekretarz KW PZPR —

Henryk Kostecki stwierdził, iż
wzrost roli i autorytetu partii
w regionie nowosądeckim wy
raził się m. in. wzrostem szere
gów wojewódzkiej organizacji
partyjnej. Umocnił się robotni
czo-chłopski trzon organizacji.

Zadania gospodarcze zostały w

Nówosądeckiem wykonane.
Mimo osiągnięć należy wi

dzieć spore istniejące jeszcze
rezerwy. W Nowosądeckiem,
sprawą pierwszoplanową jest i

pozostanie w najbliższych latach

podniesienie efektywności gos
podarowania i to nie tylko w

sferze produkcji, ale we wszys
tkich dziedzinach życia społe
cznego i gospodarczego.W dyskusji zastanawiano się

nad sposobami jeszcze b: r-

dziej skutecznej i efektywnej
pracy na rzecz regionu i kraju.
Uwypuklono m. in, ścisły zwią
zek między coraz lepszym za
spokajaniem potrzeb stałych
mieszkańców województwa no
wosądeckiego, a dalszym roz
wojem nie tylko przemysłu i

rolnictwa, ale również zagłębia
lecznictwa uzdrowiskowego, tu
rystyki i wypoczynku dla mie
szkańców z różnych stron Pol-

Honorata Junka
nasza najukochańsza Matka i Babcia, zmarła w Kra

kowie, dnia 8 stycznia 1980 roku.
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odprawione zostanie

w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, we wtorek 15

stycznia, o godzinie 9.15, po czym nastąpi odprowa
dzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Pozostali w głębokim smutku i żałobie
CÓRKI, SYN, ZIĘCIOWIE, WNUKI i RODZINA

i

MOSKWA

Odpowiadając na pytania ko
respondenta. „Prawdy” Leonid
Breżniew ocenił obecną sytua
cję międzynarodową.

Leonid Breżniew stwierdził m.

in., że już od pewnego czasu

widać wyraźnie, iż koła kie
rownicze USA i niektórych in
nych krajów NATO działają w

kierunku wrogim sprawie od
prężenia, w kierunku podsyca
nia wyścigu zbrojeń. Przeja
wem tej polityki jest także za
mrożenie na czas nieokreślony
debaty nad układem SALT II
oraz narzucenie w grudniu 1979
r. sojusznikom w NATO decy
zji o rozmieszczeniu w szeregu-
krajów Europy zachodniej no
wych rakiet nuklearnych śred
niego zasięgu, co prowadzi do

nowego wyścigu zbrojeń.
Stwierdzając, że dziś przeciw

nicy pokoju i odprężenia usiłu
ją spekulować na wydarzeniach
w Afganistanie, L. Breżniew

przypomniał, że w 1978 r. doko
nała się w Afganistanie rewo
lucja. Naród afgański przejął
losy w swoje ręce, wkroczył na

drogę niezależności i wolności.
Jednak od pierwszych dni re
wolucji zetknął się z brutalną
ingerencją z zewnątrz. Tysiące
rebeliantów, uzbrojonych i wy
szkolonych za granicą przerzu
cano na terytorium Afganista
nu. Przeciwdziałając agresji z

zewnątrz, przywódcy Afganista
nu wielokrotnie zwracali się o

pomoc do Związku Radzieckie
go. My ze swej strony uprze
dzaliśmy kogo należy, że

jeśli agresja nie ustanie,
nie pozostawimy narodu af-
gańsklego w trudnej sytuacji.

L. Breżniew stwierdził, że

żadnej radz.ieckiej „interwencji”
czy też „agresji” nie było i nie

Or-
lata

niej
roz-

Na zakończenie dyskusji głos
zabrał Bogdan Gawroński.

Wybór delegatów i władz

Konferencja przyjęła uchwałę
precyzującą główne kierun

ki działania Wojewódzkiej
ganizacji Partyjnej na

1980—81. Uwypukla się w

m. in. zadania związane z

wojem lecznictwa uzdrowisko
wego, turystyki i wypoczynku
określone z uchwale Rady Mi
nistrów z 5 października 1979 r.

Uczestnicy konferencji doko
nali wyboru 18 delegatów
na VIII Zjazd PZPR, a wśród
nich Bogdana Gawrońskiego i

Henryka Kosteckiego. Wraz z

czteroma delegatami wybrany
mi bezpośrednio na zakładowych
konferencjach nowosądecką
wojewódzką organizację partyj
ną na VIII Zjeździe PZPR re
prezentować będzie 22 delega
tów.

Konferencja wybrała nowy
Komitet Wojewódzki PZPR i

Wojewódzką Komisję Rewizyj
ną.

N a pierwszym plenarnym po
siedzeniu nowo wybranego

Komitetu Wojewódzkiego wyło
niono Egzekutywę KW PZPR w

Nowym Sączu. Funkcję I sekre
tarza KW powierzono ponownie
Henrykowi KOSTECKIEMU.

Sekretarzami KW zostali: Ewa

SZALAŃSKA, Jan KANIA. An
toni RĄCZKA i Eugeniusz SA-
TÓŁA. W skład Sekretariatu
KW weszli ponadto: Julian BU
DA, Jan KOSZKUL i Jerzy
MARDYŁA, którego wybrano
przewodniczącym Wojewódzkiej
Komisji Kontroli Partyjnej.

roa. Jest co innego: pomagamy
nowemu Afganistanowi na pro
śbę jego rządu, bronić narodo
wej niezawisłości, wolności i
honoru swego kraju przed zbroj
nymi, agresywnymi działaniami
z zewnątrz.

L. Breżniew oświadczył na
stępnie, że ogólna suma kroków

administracji amerykańskiej
podjętych w związku z wyda
rzeniami w Afganistanie — za
mrożenie układu SALT II, od-
mówa dostarczenia szeregu to
warów, w tym zboża do ZSRR,
przewidzianych w niektórych
zawartych już kontraktach,
przerwanie rozmów ze Zwią
zkiem Radzieckim w

kwestiach
stronnych stosunków itd. —

świadczy o tym, że Waszyngton
znowu, podobnie jak przed la
ty, próbuje rozmawiać „języ
kiem zimnej wojny”.

Jest zrozumiałe, że te poczy
nania administracji USA by
najmniej nie wyrządzą nam ta
kiej szkody, na jaką wyraźnie
liczą ich inicjatorzy.

wielu

dotyczących dwu-

Z obrad KSR

Nowe wyroby z „Telpodu”
i Zakładów Chemicznych w Alwerni

W

elektronicznym od-

gospo-
repre-
ocenie

wyty-

największym zakładzie
Krakowa

była się 11 bm. debata
darcza, podczas której
zent.anci załogi poddali
wyniki roku minionego i

czyli plan pracy na najbliższe
12 miesięcy. Obrady Konferen
cji Samorządu Robotniczego w

Krakowskich Zakładach Elek
tronicznych „Unitra-Tełpod” —

bo o nich mowa — prowadził I
sekretarz KZ, Stanisław Sędzik.
Zebrani wysłuchali referatu

dyr. nacz., Zbigniewa Słomskie
go-

W minionym roku w „Telpo-
dzie” ruszyła produkcja wielu

nowych wyrobów, w tym 18

podzespołów do polskiego tele
wizora kolorowego „Jowisz”.

Ubiegłoroczny plan (wartości
1630 min zł) „Telpod” wykonał
w całości, przekraczając nawet

nieznacznie swe zadania (wzrost
wydajności pracy o 10,8 proc.) .

W zasadzie pomyślne wyniki
osiągnięto w produkcji ekspor
towej (12,6 min zł dew.), „Tel
pod” sprzeda.je swe wyroby
głównie do: ZSRR, Czechosło
wacji, na Węgry, do Bułgarii,
Turcji, Pakistanu, Grecji, Indii,
Iranu i Egiptu.

W ocenie 1979 r. podkreśla się
spadek (choć nieznaczny) absen
cji; niepokoi natomiast nadal

spora fluktuacja kadr, sięgająca
20 proc.

KSR przyjęła plan produkcji
na br. w wys. 1770 min zł

(wzrost o 22 proc, w porówna
niu z 79 r.) oraz eksportu w

wys. 15 min zł dew., w tym do
II obszaru 1 min zł dew. (ja)

Z udziałem sekretarza KK
PZPR H. Michalskiego i dyr.
Zjedn. Przem. Nieorganicznego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 7 stycznia
1980 roku, zginął na posterunku pracy, w wieku 38 lat

. Piotr Perłowski
długoletni pracownik i aktywista związkowy PPiMUEB

„Elektromontaż” Nr 2 Kraków-Nowa Huta.
Za swoją długoletnią i ofiarną pracę zawodową i spo
łeczną odznaczony został Brązową Odznaką „Zasłużony

dla Budownictwa”.
RODZINIE Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego

współczucia.
Pogrzeb odbędzie się w środę 16 stycznia, o godzinie

10.15, na cmentarzu w Nowej IIucie-Grębałowie.
Dyrekcja i Samorząd Robotniczy
PPiMUEB „Elektromontaż” oraz

koleżanki i koledzy

s. tp.
Józefa z Michalskich Rabiasz

zmarła w Krakowie, dnia 8 stycznia 1980 roku, w wie
ku 87 lat.

MSZA SW. ŻAŁOBNA odprawiona zostanie przy
zwłokach w kaplicy na cmentarzu Rakowickim we wto
rek 15 stycznia, o godzinie 11, po czym nastąpi odpro
wadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku —

o czym zawiadamiają
CÓRKA, ZIĘĆ, WNUKI i PRAWNUKI

Odpowiadając na pytanie, ja
kie są perspektywy rozwoju
sytuacji w Europie, L. Breżniew

stwierdził, że sytuacja w Eu
ropie jest dzisiaj o wiele lepsza
niż na początku lat 70-ych.
Jednakże ostatnie nieodpowie
dzialne poczynania Waszyngto
nu rzutują również na Europę.
USA pragnęłyby popsuć sto
sunki krajów zachodnioeuropej
skich ze Związkiem Radzieckim.
USA starają się podważyć du
cha i treść Aktu Końcowego z

Helsinek. Jednakże żywotne in
teresy narodów europejskich
nierozerwalnie związane tą z

odprężeniem.
NOWY JORK

Jak poinformowała agencja
TASS, ■--■
wym
został
tarza generalnego KC KPZR,
przewodniczącego Rady Najwyż
szej ZSRR Leonida Breżniewa
na pytanie postawione przez
korespondenta gazety praw
da”.

w siedzibie ONZ w No-
Jorku rozpowszechniony
tekst odpowiedzi sekre-

M. Skowerskiego odbyło się II
bm. posiedzenie KSR Zakładów.

Chemicznych w Alwerni.

Obradami kierował przew.
Samorządu Robotniczego, I se
kretarz KZ PZPR J. Pierzchała.

Tegoroczne zadania społeczno-
gospodarcze przedstawił dyr.
nacz. J. Dziadur.

KSR zatwierdziła —• wyższy
od ubiegłorocznego o 11,8 proc.
— plan na rok bieżący. Przewi
duje się, że wartość sprzedaży
wyrobów i usług sięgnie 950
min zł. O 17 proc, wzrosnąć ma

eksport. Te duże efekty będą u-

zyskane m. in. dzięki podnie
sieniu wydajności pracy drogą
usprawnień organizacyjnych i

technicznych. Sprecyzowano też
zadania w zakresie oszczędnej
gospodarki surowcami, paliwa
mi i energią elektryczną.

W tym roku prowadzona bę
dzie budowa nowych, wielkich

wytwórni: trójpolifosforanu so
du oraz wody, utlenionej. Rea
lizacja i uruchomienie tych wy
twórni zapewni nowoczesne

produkty dla wyrobu wysoko
gatunkowych, uszlachetnionych
środków piorących. Kontynuo
wana będzie budowa 2 domów

mieszkalnych.

Co słychać ?
Słynna amerykańska gwia

zda filmowa — Barbra
Streisand wszystkimi będący
mi do jej dyspozycji środka
mi walczy z redakcją maga
zynu „High Society”. Wszys
tko poszło o to, że w maga
zynie ukazały się zdjęcia na
giej aktorki; pochodzące z

próbnych ujęć do jednego z

filmów. Streisand żąda milio
na dolarów odszkodowania za

krzywdę moralną.
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Na wystawie Towarzy

stwa Przyjaciół Sztuk Pięk
nych
wc-nt.

ścił

przez
’a p.
przedstawiającą nowy budy
nek szu:Jalnv wz^o • n"

przez
d cbroczynnych.
akwareli ma

cenie uwagi
krakowskiego
ną budowę... i przypomnie
nie jej publicznej dobro
czynności. Budynek szpitalny
jest już pod dachem..., je-

dlug
We-

w Sukiennicach kon-
oo. Bonifratrów. umie-

akwarelę, wykonaną
znakomitego architek-
Teódora Talowskiego,

szpitalny wznn—■
konwent ze składek

Wystawienie
na celu zwró-

społeczeństwa
na prowadzo-

Nauka i praktyka

Fot. JADWIGA RUBIŚStyczniowy krakowski Rynek.

,Str..3

i rzeha wykorzystać wszelkie szanse

ochrony nnti i jej zasoMw
Badania nad ochroną środo

wiska naturalnego prowadzone
są w naszym kraju od dawna

przez różne ośrodki i instytuty.
Tym zagadnieniem zajmują się
również naukowcy z Oddziału

Polskiej Akademii Nauk w

Krakowie, gdzie po dokonanej
przed rokiem reorganizacji
powstała jedyna na tę skalę w

Polsce i jedna z nielicznych w

Europie placówka: ZAKŁAD O-
CHRONY PRZYRODY I ZA-

dr
Za-
100

co

wy

dnak ciąży na nim

nrzeszło 20 tys. koron,
wnętrzne urządzenie szpi
tala... będzie kosztowało

najmniej 80 tys. koron, dal
sze da<ki są więc . bardzo

pożądane.
„Czas”

• Na dzisiejszym posie
dzeniu Rady Miasta przyjęto
i zatwierdzono wniosek rad
nego Stanisława Domańskie
go o konieczności
dzenia w naszym
[piorunochronów] na

ozdobionych
wieżyczkami

wprowa-
mieście...

domach
i gmachach
szpicami i

strzelającymi w górę.
„Czas”

Muzęum Naro-• Komitet

dowego na dzisiejszym po
siedzeniu, któremu przewod
niczył p. prezydent Frie-

dlein, powziął uchwalę o

wydaniu zezwolenia na wy
słanie kilku -wybitnych o-

brazów polskich artystów
NT. Fałata, W. Kossaka, W.

Tetmajera i L. Wyczółkow
skiego] na wystawę pary
ską; powzięte w tej mierze
wnioski rozpatrzy Rada

Miasta.
„Czas”

fl) Dzisiaj przy 10 sto
pniach mrozu ponownie
s/anęła Wisła pod Krako
wem. Nadzwyczaj rzadki to

wypadek, aby rzeka dwa ra
zy zamarzała w jednym- se
zonie.

„Czas”
Firma „Antoni Haweł-

ka” — dla wygody swych
klientów założyła telefon.

„Czas”

im iiiihiiii! inni iiiiiiiiniiiiiitiiiin umilili iiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiniin

Folklor krakowski
w drewnie, metalu, tkaninie

stroje ludowe, lalki regional
ne i historyczne, wyroby pa
miątkarskie w drewnie i meta
lu, tkaniny artystyczne i dekora
cyjne — to najogólniej biorąc

Spotkanie w 35 lat
' ' ’ wolności04872839

W Domu Kultury „Krakus” od
było się noworoczne spotkanie
byłych więźniów obozów hitle
rowskich. Spotkanie przebiegało
w szczególnie uroczystej atmosfe
rze, gdyż od momentu w którym
zebrani na sali opuścili obozy w

Majdanku, Oświęcimiu - Brze
zince i wielu innych miejscach
Polski i Niemiec minęło 35 lat

Komisja Środowiskowa b. więź
niów hitlerowskich przy ZBoWiD,
skupiająca ok. 1500 kombatantów
i zapewniająca pomoc materialną
znajdującym się w szczególnie
trudnej sytuacji, organizuje ta
kie spotkania od kilku lat. W

tym roku miły nastrój zapewnił
zespół artystyczny działający
przy Domu Kultury SM „Kra
kus”.

Zebrani uchwalili rezolucję w

której zażądali rewizji - decyzji
brukselskiej o produkcji i roz
mieszczeniu w Europie zach. no
wych broni.

wachlarz wytwórczości krakow
skiej Spółdzielni Rękodzieła Ar
tystycznego i Ludowego im. St.

Wyspiańskiego, legitymującej
się 35-letnią działalnością. W

tym roku dostarczy ona około
800 gobelinów, 3.5 tysiąca stro
jów ludowych, 5 milionów la-
iek, 400 tysięcy pamiątek, 400

sztandarów oraz 12 tysięcy me
trów kwadratowych (bo tak
właśnie się oblicza) kilimów.

Przy czym we wszystkich tvch 1

wyrobach prezentowany jest
naniezniej folklor krakowski.

Spółdzielnia znana jest nie
tvlko w całym kraju, od lat bo
wiem należy do głównych cepe
liowskich eksporterów sztuki

ludowej i artystycznej, a jej rę
kodzieło cieszy się zasłużoną
sławą i wzięciem u zagranicz
nych koneserów.

Swoistym też osiągnięciem na

skale światową było wykonanie
techniką arrasową w 1975 roku

przez Spółdzielnię największe
go, współczesnego gobelinu o

,i k‘.>rv
obecnie spełza mie kurtyny w

teatrze - w. -Wj^kim Tyrpowie.
W ostatnich 15 latanii widać'

ogromny rozkwit Spółdzielni,
której wartość wyrobów w u-

biegłym roku zamknęła się w

kwocie 96 min zł — gdy tym
czasem w 1965 roku wynosiła
zaledwie 7 min zł. To już samo

za siebie mówi.

. Ale Zarząd Spółdzielni nie o-

granicza się tylko do samych
spraw . produkcyjnych — jest
również inicjatorem wielu za
granicznych prezentacji i eks
pozycji popularyzujących, polską
sztukę ludową, a także imprez
o randze międzynarodowej.
Dość chociażby wymienić Bien
nale Lalek Regionalnych odby
wające się w naszym mieście.

Spółdzielnia jest także inicja
torką i organizatorką corocz
nych, tak bardzo krakowskich
widowisk jak Wesele Bronowie-'

kie czy Krakowski Wianek.

SOBÓW NATURALNYCH kie
rowany obecnie przez doc.
hab. Kazimierza Klimka,
kład ten zatrudnia okołd

■pracowników naukowych,
przy mnogości zagadnień
stępujących w tej dziedzinie nie

pozwala na podjęcie wszystkich
pilnych tematów.

Pojęcie
wyraźnie zmieniło
ozenie w

tyczy ono już nie tylko zacho
wania istniejącej biosfery, lecz

szerokiego zapobiegania skut
kom dynamicznego rozwoju cy
wilizacji. Podstawowym kierun
kiem badań Zakładu jest więc
ocena zasobów przyrody przez
pryzmat działalności człowieka,
jego ingerencji oraz skutków,
jakie wynikają z naruszenia

równowagi w biosferze. Doty
czy to przede wszystkim takich

ujemnych zjawisk jak zanie
czyszczenie powietrza, wód i

gleby. Celem tej naukowej
działalności jest więc ukazywa
nie .skali' ryzyka, jakie pociąga
za sobą naruszenie praw rzą
dzących przyrodą i konsekwen
cji wynikających dla naturalne
go środowiska człowieka. Pro
wadzona. jest p.onadto tutaj
działalność zachowawczo-popu-
laryzatorska polegająca m. in.
na typowaniu obszarów, które

winny być przeznaczone, na re
zerwaty przyrody, parki naro
dowe i skanseny.

To tyle, jeśli chodzi o głów
ne kierunki naukowo-badawcze.
W ich realizacji nasuwa się je
dnak zasadnicze pytanie: na ile
nasz przemysł,, rolnictwo .i . inne

działy gospodarki narodowej

ochrony

ostatnich

przyrody
swoje zna-

latach. Do-

korzystają z tych cennych opra
cowań i starają się wykorzystać
je w praktyce. Niestety, pod.
tym względem efekty, pozosta
wiają wiele do życzenia. Jest

rzeczą zastanawiającą, że bar
dziej zainteresowane są dzia
łalnością naukową w dziedzinie

ochrony’ przyrody i naturalnego
środowiska, mniejsze instytucje

i ,zakłady pracy, niż te, których
produkcja i eksploatacja powo
duje poważne naruszenie rów
nowagi w biosferze.

Zakład ma ograniczone możli
wości w podejmowaniu tych
problemów m. in. ze względów
finansowych, toteż istotną

sprawą byłyby bliższe kontak
ty, a przede wszystkim zlecenia

instytucji j przedsiębiorstw go
spodarki narodowej na wyko
nanie naukowych analiz w za
kresie ochrony środowiska i

zasobów przyrody. Współpraca
nauki z przemysłem jest za
gadnieniem, które we współ
czesnym święcie nabiera coraz

wyższej rangi. Nie chodzi już
tylko o należyte zrozumienie

wspólnych potrzeb, ale i ogól?
nospołecznego interesu.

(a>j
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Widzieć człowieka

Z różnych stron miasta
Sklep spożywczy na os. Ugó

rek 8 stycznia br. sprzedawał
śrąie.tanę z 21 ^grudnia, ub. r. Z

daty
'

wJjrrtdzaifto 1, a "klientom
usiłowano wmówić, że śmietana

jest: z 2 stycznia.-■Niestety, gru
by kożuch na wpół spleśniałego
tłuszczu oraz odór rozkładają
cego się białka aż za. dobrze
zdradzały właściwy wiek śmie
tany. Niestety, kto nie spraw*
dziwszy dobrze, śmietanę kupił,
a potem, ją reklamował zw"^u
pieniędzy
żniejszy
klienta i

idrogi va .nl, Jaracza, a inni do
• załatwiania, potrzeb fizjologicz
nych. Współczujeniy. mieszkań
com z racji 'zupełnego tiraicu za-

intercsoicanła ncw-d gonrwda. -

rza domu, administracji- t PGM.

(mar)

Uzyskanie telefonicznego połą
czenia z dowolnym numerem

wewnętrznym Politechniki Kra
kowskiej wymaga: po pierwsze
szczęścia — aby wskoczył mó
wiący automat ,,Politechnika Kra
kowska — proszę czekać”, a po
drugie wytrwałości w tym cze
kaniu.

Powód takiego stanu rzeczy
jest tak prozaiczny, że aż. śmiesz- x

ny — po prostu centrala dyspo
nuje tylko jednym (!!!) numerem

miejskim - 303-00 Znając stan

krakowskiej telefonii trudno do
magać się przydziału kilku doćla.t-

kpwych numerów, ale władze ad
ministracyjne uczelni mogłyby je
przecież wygospodarować wśród

■’tye‘.h:- jetmostei^/• wjfeelni. które

przecież oprócz numerów wew
nętrznych posiadają też do wła
snego wąskiego użytku numery
miejskie. (jb)

Wychować pracownika, Wi
dzieć poza wskaźnikami, nor
mami i codziennymi niemal

powszednimi produkcyjnymi
zadaniami także człowieka,
pracownika stojącego przy
maszynie, obsługującego insta
lację. Pomagać w rozwiązywa
niu prozaicznych, ale przecież
dla pojedynczego człowieka cza
sem bardzo istotnych proble
mów, zhumanizować pracę. Nie

jest to łatwe, więc już 17 lat
KRZZ organizuje prezentacje
kompleksowych programów wy
chowawczych.

Plan działania jest taki: naj
pierw swój program wychowa
nia załogi'— prezentują Zakłady
Chemiczne „Alwernia”. Refe
ruje dyrektor, później jest im
preza kulturalna, na którą skła
da się oglądanie przygotowanej
ekspozycji.

Potem jest jeszcze kolorowy
film z rytmiczną muzyką zrea
lizowany przez członków zespo
łu filmowego przy zakładowym
oddziale samoobrony.

Następnie prezentują się go
spodarze — Kopalnia Soli w

Wieliczce. Referuje dyrektor
Jan Rupczak. W części artysty
cznej występuje dziecięcy zes
pół baletowy z fabrycznego klu
bu i młody recytator w wierszu

Gałczyńskiego. W przerwie
chłopak w zetesempowskim
krawacie rzeźbi w soli. Wzbu
dza powszechne zainteresowa
nie. — Ja to jestem taki amator.

Ktoś mówi, że będzie to wspa
niała pamiątka z Wieliczki.

Chłopak na to, że tak general
nie to z pamiątkami . jest kiep
sko. Pamiątka powinna być je
dyna i niepowtarzalna. A nie

spod sztancy, jednakowe orzełki
i krzyżyki z kryształowej soli
to nie to...

Występuje oskarżyciel — rze
cznik komisji oceniającej, potem
padają jeszcze pytania pod
adresem zakładów, organizacji
młodzieżowych,
Ile pozwów
przegrała kopalnia, za co uka
rano blisko 400 pracowników
w Alwerni, kto. buduje, i jak
buduje osiedle zakładowe, pyta
no o dzieci wyjeżdżające na ko
lonię.

Spróbujmy zsumować. Kopal
nia Soli w Wieliczce: troska o

emerytów, rencistów, wdowy po

górnikach i rodziny wielodzietne

(są dwie rodziny które mają
po 11 dzieci!!!), kolonie zdrowot
ne dla dzieci ze schorzeniami

dróg oddechowych. Alwernia:
własne osiedle mieszkaniowe i

stołówka zakładowa czynna całą
dobę i porządek w zakładzie.

— To nieprawda, . że zakład'

wysprzątaliśmy z okazji przy
jazdu oskarżyciela, bo nie da

się wysprzątać za jeden dzień

zakładu, który INzy sTbie
70 obiektów — pada replika
Alwerni.

związkowych,
pracowniczych

W ramach przyjętego programu
„Prąca — Człowiek — Twórczość”
krakowska „Społem”. WSS oraz

Or’dz. Zw Zaw. Prac. Handlu i

Spółdzielczości zorganizowały
przegląd „społemowskich” ama
torskich zespołów wokalno-muzy
cznych. I miejsce przyznano ze
społowi .. „Hornit” z. Myślenic, II
m. — zes.połov i „Saldo” Kraków-

. Śródmieście i III m. — „Szma
ragdom” z Nowej Huty. Przy o-

ka-ii w OK „Kolejarz” zorgani
zowano -wystawę dorobku kultu
ralno-oświatowego świetlic, na

której znalazły się najlepsze pra
ce plastyczne i fotograficzne, ro
boty reczne. (Z)

— Szkoda, że tak niewiele

mówiono o ludziach, o twórcach

amatorach — mówi na koniec

prowadzącą dzisiejszy mecz —

Maria Wojciechowska — sekre
tarz KRZZ.

Szybko wyjeżdżamy windą z

kopalni na powierzchnię, na

świat jak mawiają górnicy. Lau
reatów dzisiejszego i pozosta
łych trzech meczy, w których
wzięło udział osiem najlepszych
zakładów aglomeracji krakow
skiej poznamy na początku lu
tego. Zobaczymy kto najlepiej
wychowuje swoją załogę. (jb)

nie otrzymał. Wa-
ividać obrót od racji
dobrej opimi sklepu.*

się kulturą kierowca
MPK nr 3170, który

Popisał
autobusu
na pytanie pasażerki stojącej na

przystanku w Prokocimiu No
wym, kiedy odjedzie ryknął na

cały głos: .... ty stara, k. !a7:

odjadę, będziecie widzieć”. Pa
sażerka okazała się być pielę
gniarką. A gdyby tak. przypa
dek zetknął kierowcę jako pa
cjenta z zelżoną bez racji przed
stawicielką Służby Zdrowia i

ona potraktowała go podobnie?
*

Zanewne w ramach walki o

i uciekające kalorie, brama domu

przy ul. Basztowej 5 jest otwar
ta non stop. Dodatkowo — o-

t warte wejście wykorzystują
niektórzy do skracania sobie

Muzyka w dworku

Muzyka klasyczna — w prze
ciwieństwie do rozrywkowej —

nigdy nie nuży słuchacza, a gdy
płynie nie z płyt czy z.radia,
lecz rozbrzmiewa „na żywo”
pod palcami wykonawcy, do
starcza wielkich przeżyć arty
stycznych. I to nie tylko wów
czas, gdy koncert odbywa się w

sławnym gmachu filharmonii,
wszak wystarczy czasami mała,
kameralna sala. I w takiej to

-właśnie niewielkiej sali — w

dworku Białoprądnickim przy

Papierniczej 2 — będą się
tym roku odbywały comie-

koncerty pod nazwą

ul. Poselska 9

premierową o

skim” Lucjana

Towarzystwo
Kultury Tea
tralnej Oddział
Gfodżki w Kra
kowie zaprasza
we wtorek, 15

bm. o godz.
do Klubu '

na dyskusję
„Betlemm
Rydla.

1S
TKT

po-
Pol-

ul.
w

sięczne
„Muzyka w dworku”, organizo
wane przy współudziale kra
kowskiej Akademii Muzycznej.

Inauguracyjny koncert odbę
dzie się już 15 bm. o godz. 18.

Solistka Wanda Ornatowska

wykona fortepianowe Sonaty
Scarlattiego i słynne Preludia

Debussy’ego. Sonaty Domenico

Scarlattiego — usłyszymy ich
czternaście — przeznaczone by
ły ongiś na kląwicymbał, dzi
siaj grywa się je na fortepia
nie. A o utworach tych kompo
zytor pisał: „To, co wam da
tę, to tylko przemyślna igraszka
sztuką”. Owych „igraszek” zo
stawił Scarlatti aż 555, a więk
szość zachwyca bogactwem po
mysłów muzycznych. Przetrwa
ła kilkaset lat. i są dla nas dzi
siaj klejnotami, barokowej sztu
ki muzycznej. Warto posłuchać.

(EB)
'

DZIŚ O GODZINIE:
* 17.30 — Klub MPK, pl. Ber

kowskiego 7 — Otwarcie wysta
wy malarstwa Eugenii Romań-

skiej-Pączek. — „Krajobraz
wspomnień, Kwiaty”.

* 18 —; PAN', ul.- Sławkowska
17 — (s. 26) Kom? Urbanistyki i

Architektury: dr inż. arch.
Lenartowicz — „Psychologia
chitektury 1979”.

* 18 - Klub „KOSMOS”,
Solskiego 30 — mgr J. Jaszczew-
ska — „Aktywność Słońca”.

*18— „STARÓWKA”, ul.

Szczepańska 5 II p. — Przegląd
filmów oświatowych.

* 18.15 — Pol. Tow. Geologicz
ne, ul. Oleandry 2a — dr J. Wie
czorek (ING UJ) — „Problemy
klasyfikacji stratygraficznych”.

* 19 — KMPiK, Mały Rynek 4
— W cyklu „Spotkania popremie
rowe” dyskusję o przedstawie
niu Starego Teatru „Dla mfłego
grosza” A. Nałęcz-Korzeniowskie-
go w reż. Agnieszki Holland pro
wadzi ,T. P . Gawlik.

* 19 — Kawiarnia Literacka —

Kabaret Literacką.
JUTRO O GODZINIE:
* 12 — MDK, ul. Grunwaldzka

5 — Spotkanie z prof. Wł . Hody-
sem nt. „Romantyzm ,w malar
stwie”.

*15—18—ul.1Maja5IIp.
Krakowski Klub Rehabilitacji
Mowy „AFA-KLUB” zaprasza po
trzebujących pomocy inwalidów.

* 16 — MDK, ul. Czackiego 11
— „Co to jest miłość” — Spotka
nie z psychologiem K. Piotrow
ską (klasy pierwsze szkół średn.);
o 17.15 — „Nagroda i kara” (dla
klas drugich szkół średn.).

*18

lologii Klasycznej: prof dr
Safarewicz — „Teksty mykeńskie
a fonetyka grecka”; o 18 — Kom.
Nauk '

Prawnych: prof.
St.. Waltoś — „Świadek
dło dowodu w świecie
śpym”; o 18 — Kom.
Zdrowia .Społecznego; Tow.

gieny Psychicznej i ZBoWiD:

prof. dr hab. J . Aleksandrowicz
— „Rozważania o perspektywach
przetrwania ludzkości”.

* 18 — Klub ZNP, ul. Sienkie
wicza 27 — Wieczór muzyki i poe
zji z udziałem chóru „Bard” pod
dyr. prof. 1. Pfeiffer, D. MichaT
łowska — poezje. Prowadzenie;
dr Cz. Stachowiczowa,

* 18.30 — KDK, s. marmurowa

— Studium Wiedzy o Teatrze —

dr Al. Mianowska — ,,Od Con-

grave’a do Wilde’a*’

Co-Gdzie

K.
ar-

ul.

PAN — (s. 24) Kom. Fi-
J.

dr hab.’

jako źró-

współcze-
Ochrony

Hi-

(Dokończenie ze sir. 5)
cert życzeń 19.15 Gwiazdy na
szych estrad. 19.40 Tańce lud. Ru
munii. 20.05 Siadem naszych in
terwencji. 20.11 Koncert muz. po
pularnej. 20.35 Melodie. 21.05
Kron. sport. 21.15 Przeboje trzech

pokoleń. 22 .20 Tu Radio Kierow
ców. 22.23 Mag. kult.. Pr. I . 23 Wi
ta Was Polska.

PROGRAM II

Wiadomości: 21.30, 23.30,
16.40 Madziarzy — fragm. pow.

J. Balazsa. 17 Ż dziejów jazzu
pols, 17.2Ó Notatnik kult. 17?30 Po
etycki koncert życzeń. 18 Polacy
laureatami między nar. konk. mu
zycznych. 18.27 Plebiscyt St. Ga
ma. 18.30 Echa dnia. 18.40 Zwykli
i niezwykli. 19 Rad. Leksykon
Smyczkoyrców. 19.40 Dźwięk. Pla
kat Reklam. 19- .5 5 Przezorny zaw
sze ubezpieczony. 20 Saldo. Panie

Dyrektorze. 20.20 Kontrapunkty
— tyg. o muz. XX w. 21.4.0 Fran
cuskie pieśni renesans.’ 22 Zbliż*-;
nia.
,din.
23.40

23 Znaki czasu — A . Born-
23.35 Co słychać w święcie.
Muz.

. PROGRAM III

Wiadomości: 17, 19.30. 22 .

•17.05 Muz. poczta UKF. 17.40 Od
kurzone przeboje. 18.10 Polit. dla

wszystkich. 18.25 Czas relaksu. 19
Ćodz. pow. w wyd. dźwięk. A .

Radcliffe Konfesjonał Czarnych
Pokutników. 19.35 Opera .tyg. —

J. F. Rameau Les Indes Galan-
tes. 19.50 Pomyłka Maigreta —

ode. 1 pow. G. Simenona. 20 60
minut na godzinę. 21 Galeria Sta
rych mistrzów... .. interpretacji.
22.08 Gwiazda siedmiu wlecz. —

J. Clerc. 22.15 Trzy kwadranse.

jazzu. 23 Album poezji P. Ćstro-
męckiego. 23.05 Między dniem . a

snem.

PROGRAM IV

Wiadomości: 16.40, 22.55.
16.45 Polecam książkę (KR).

16.55 W nowy tydzień z przebo
jem (KR).' 17.25 Skrzynka inter
wencji (KR). 17 .35 Minirecital —

Zb. Wodecki (KR). 17 .45 StarJ

(KR). 18.24 Pogoda. (KR). 18.25 Czy
miażdżyca pokonana? -- a ud. z

udziałem prof. R. Gryglewskiego.
19 Ekonomia na co dzień. 13.13

Lek., jęz. ros. 19.30 . Jam Session;
21.15 Koncert z nagr. Ork. Ber-,
liner Philharmoniker pa H. von

Kafajana. 21 .45 Panorama muz.

eksperyment. 22.15 Kultura ‘ euro
pejska a faszyzm. 22.35 Warsz.

pomnik W. Bogusławskiego
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Praco

CZELADNIKA szewstwa

miarowego — zatrudni, za
raz na stałe pracęwnia —

Piotr Ryżak — Kraków,
Czarnowiejska 48.

PILNIE potrzebna pomoc
domowa do starszej oso
by (mężczyzna), na stałe
lub co najmniej 8 godzin
dziennie (centrum Krako
wa). Oferty 11660 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

POMOC domową, docho
dzącą, do dwóch starszych
osób, umiejącą gotować —

przyjmę na dobrych waz

runkach. — Zgłoszenia:
Smoleńsk 3/7. godzina 18—
19. 11657-g

LEKARKA poszukuje
starszej osoby ną stałe do
prowadzenia domu i opie
ki nad dzieckiem. Oferty
128.91 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

Nauko

UDZIELAM lekcji mate
matyki. Reinlus, Pauliń-
ska 22/3. g-11423

KROJU, szycia — uczy
Hordyńska, Kraków, Gar
barska 5/5.

LOGOPEDA udziela lek
cji. A . Świercz — Bohate
rów Stalingradu 59/10.

UCZĘ francuskiego. Kor
dys, telefon 369-24, po 19-
ej.___________________ 11690-g
TANIO przygotowuję do
egzaminów z. matematyki,
fizyki. Winczewski, Da
szyńskiego 27/27, godzina
W—20. 11667-g
MATEMATYKA, chemia,
korepetycje, przygotowa-
nie. do egzamihów. Mi
chałek, telefon 288-02 —

(wieczorem).

Przyspieszone
audiowizualne

KURSY

dla wyjeżdżających
za granicę

języków:
•O ANGIELSKIEGO

O NIEMIECKIEGO

WŁOSKIEGO

organizuje „OŚWIATA”,
w Krakowie.

Informacje 1 wpisy:
Ul. KROWODERSKA 1J,

telefon nr 279-99,
w godzinach 10—18.

Matrymonialne

NAJWIĘCEJ ofert otrzy
masz w Warszawskim
Biurze Matrymonialnym
,, Syrenka” — Warszawa,
Elektoralna 11. K-8573

SAMOTNI! Oferty w Biu
rze Matrymonialnym —

„Swatka”, 90-434 Łódź,
Piotrkowska 133. K-113

REPREZENTACYJNA pa
ni, lat 4Ó, niezależna ma
terialnie, posiadająca mie
szkanie; samochód, pozna
odpowiedniego pana do
lat 50, bez nałogów, z wy
kształceniem co najmniej
średnim. — Cel matrymo
nialny. — Listy: „273-L”
Dziennik Zachodni, Biel
sko-Biała. K-10

USŁUGI matrymonialne
prowadzi psycholog. Dy
skrecja zapewniona. „Ju-
nona”, Przemyśl, skrytka
148.

_____________

K-ll

WDOWIEC, po pięćdzie
siątce _

— pozna Panią do
lst 50. bez zobowiązań —

miłą, zgrabną, dom a torkę.
Zdjęcia mile widziane. —

Rpzwiedzione: wyk1uczone.
.Oferty B-11677,Prasa” —

Kraków, Wiślna 2.

fożwie d zioną ?~samó7-

na, bezdzietna, po sześć
dziesiątce — posiadająca
mieszkanie,; rentę — poz
na w celu matrymonial
nym Pana do lat. 70. —

Oferty 11905 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Kupno

PSA pekińczyka —- ku
pię. Oferty 12681 ,Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

OBIEKT
dla celów

wwoczBwh
do 50 miejsc w turnusie, w okolicach

Zakopanego, Beskidu Żywieckiego
lub Wyspowego — KUPI lub WEŹMIE
w DZIERŻAWĘ Zjednoczenie Budow
nictwa Rolniczego, 02-Ó56 Warszawa,
ul. Ksawerów 8 — telefon 43-41-72
lub 43-35-21, telex 312467.

K-Só

KUPIĘ małą ilość oleju
sezamowego dla chorego
dziecka. Zgłoszenia: tel.
387-05. g-12726

FIAT 126p, stan obojętny,
może być po wypadku —

kupię na części. Telefon
643-21, po godz. 18. g-8946

PILNIE kupię książki: P.
E.'Gray — C. L. Searle —

Podstawy elektroniki, L.
Landau i E. Lifszic — Fi
zyka teoretyczna, Mecha
nika, Teoria pola, Mecha
nika kwantowa, Teoria
nierelatywistyczna, Fizy
ka statyczna, Mechanika
ośrodków ciągłych, Elek
trodynamika ośrodków
ciągłych. Tel. 342-19. po

______________ g-12372
PIANINO kupię. — Listy
z ceną: Butkowska, Kra
ków, Krowoderskich Zu
chów 23/31.

ANTY CZNĄ jadalnię dla
maksymalnie 12 osób, ku
pię. Oferty „851249”, Biu
ro Ogłoszeń, Warszawa,
ul. Poznańska 38.

RAMY stare (mogą być
uszkodzone) — kupię. —

Oferty B-11653 „Prasa” —

Kraków, Wiślna 2.

ZEGAR kominkowy bie
dermeier. może być znisz
czony — kupię. — Telefon
718-72 . 11699-g
KAROSERIĘ Fiata 125p —

rok 1974 i wcześniejszą —

kupię. Oferty 11769 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

FIATA 125p, Skodę~lub
Dacię — kupię. Oferty z

ceną kierować: „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2 — dla
nr 11759.

KUPIĘ kuchenkę gazowt-
węglową. — Oferty 12920
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

Sprzedał

ZASTAVĘ 750 — sprze
dam. Kraków, ul. Dietla
9/22, po godz. 19. g-12542

POLONEZA fabrycznie
nowego oraz do Fiata 127
tłoki, pierścienie (I szlif),
szybę przednią Opel-Re-
kord — sprzedam. Tel.
143-00, wewn. 466. g-12752

WARSZAWA combi, rok
1972 — sprzedam. Zako
pane. tel. 53-59. p-1
OWCZARKI niemieckie —

szczenięta — sprzedam.
Setkowicz, Siedlec, koło
Krzeszowic. g-11336
PRAKTICA — obiektywy,
Grundig C-3201 — sprze
dam. Ofertr 11357 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

FORD Taunus GXL. rok
1972, stan bardzo dobry —

sprzedam. Telefon ,813-52^.
po godzinie 16.

HOltCH nowy, sorzedam.
Os. Dąbrowszczaków 5/19

KABINĘ Żuka A-03 oraz

skrzynię drewnianą —

sprzedam. — Oferty 11643
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

BERNARDA 9-miesięcz-
ńego, świetł.omierz CDS,
flesz — sprzedam. Kra
ków, os. Szklane Domy 1,
fotograf. 11641-g

SYRENA 104 — sprzedam.
Część blachy wymaga re
montu. Nowa Huta, os.

Piastów 26/33,

KAROSERIĘ Syreny Bo-
sto — sprzedam. Telefon
812-07. 11618-g

MERCEDES 220 D, sprze
dam. Os. 1000-lecia 45/10.

MASZYNĘ cholewkarską
„Singer”, łaciarkę „Sin
ger”, wannę żeliwną 135
cm oraz futro karakuło
we (łapki) — na szczupłą
osobę — sprzedam. Kra
ków, Rusznikarska 13/24,
wieczorem.

MEBLE antyczne — stół
kwadratowy, sześć krze
seł, kredens — sprzedam.
Oferty 9512 Redakcja Te-
Mi, Tarnów 9512 Goldha-
m.era 7/1 a.

SYRENE 103, pilnie sprze
dam. Blacharka wymaga
częściowo remontu. Oglą
dać: Kapelanka, parking.

11700-g

FUTRO z nutrii, nowe —

rozmiar średni, sprzedam.
Telefon 831-08, po godzi
nie 17. 11698-g

FOTOSNAJPER Zenit ES,
nowy, sprzedam, ul. Pusz-
karska 3a/l.

NOWE krótkie futro z

rudych lisów (łebki), koł
nierz oraz obszycia z ca
łych lisów rudych, sprze
dam. Tylko poważne ofer
ty proszę kierować; —

„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2, dla nr 11692.

DACIA 1300 — sprzedam.
Telefon 414-49 (wieczorem)

SYRENĘ 105 L — okres
gwarancji — sprzedam. —

Telefon 260-34, wieczorem

AKORDEON „Weltmei-
ster”, 96 basów — mało
używany, sprzedam. Zgło
szenia: Nowa Huta, os. Na
Stoku 41/4. 11669-g

MASZYNĘ dziewiarską nr

5 — sprzedam. Nowa Hu
ta, os. Tysiąclecia 63/28.

SILNIK „Wartburga” 353,
częściowo uzbrojony, wał

nowy, sprzedam. Wiado
mość: Kraków, ul. Szlak
35 m. 5, po godzinie 17.

PAŁĄKI do „maluc.ha” —

sprzedam. — Waryńskiego
9/5 B.

SAMOCHÓD osobowy Za-
stava 1100 p, fabrycznie
nowy — sprzedam. Wie
liczka, ul. Poprzeczna 15.

GRUNDIG MK 2500, nowy
— sprzedam. Oferty 11783
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

KOŻUCH męski — sprze
dam. Os. Zielone 16/44.

NOWY kożuch, zgrabny —

szczupły, sprzedam. To
polowa 28/24.

PIANINO w bardzo do
brym stanie — sprzedam.
Oferty 11762 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

CHARTA rosyjskiego —

dwuletniego, z rodowo
dem — sprzedam. Dębica,
Orzeszkowej 6, tel. 24-79,
po 16-ej.

FIAT 125p, pięcioletni —

podniszczony — sprzedam.
Oferty 11754 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

TAKSOMETR firmy „Ar-
go”, elektryczny oraz sil
nik do Fiata 1500, wyma
gający remontu — sprze
dam. Os. Złotego Wieku
45/20. 11746-g

KALKULATOR progra
mowalny Texas — sprze
dam. Kraków — telefon
816-91, po godzinie 17.

11738-g

WOŁGĘ Gaz-21, sprze
dam. — Nowa Huta, os.

Młodości 3/45, po połud
niu.________________

1 1733-g
KAROSERIĘ Fiata 126p —

sprzedam. Telefon 637-20,
wewn. 430^ godzina 17—19.

NADWOZIE Skody S-100
— sprzedam. Tel. 606-48.

MONGOLSKI kożuch —

damski, rozmiar 48 —

surzedam., Tel. 143-93.

SPRZEDAM dwa półko-
tapczany — i szafę dwu
drzwiową. Telefon 395-92,
godzina 20—21 .

CIĄGNIK Zetor - sprze
dam. Stanisława Dąbrow
ska, Murownia 80 — koło
Ojcowa.
KOŻUCH męski, nowy, z

„Pewexu”, sprzedam. —

Telefon 294-41, po godzi
nie 17. 11953-g
4 KOŁA do Trabanta —

opony błotnośniegowe —

Pneumant — mały prze
bieg — sprzedam. Telefon
451-84. 12061-g
„WARSZAWA” — nowe

ogumienie, silnik po re
moncie — sprzedam. Ofer
ty 11899 ,/Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

ATOMIC, Maxel — 210 cm

i Salomon 555 Gold —

sprzedam. Telefon 243-37,
(wieczorem).

Lokale

ASYSTENT Akademii Mu-
zycznej, skrzypek — po
szukuje niekrępującego
pokoju lub garsoniery, w

centrum. Oferty 11198 —

„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

DWAJ studenci poszuku
ją garsoniery. Czynsz mie
sięcznie. Oferty 11278 —

„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

GARSONIERĘ, pokój Z
kuchnią, własnościowe r-

kupię. Podać lokalizację.
Oferty 11646 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KUPIĘ w Krakowie gar
sonierę. Oferty 11640 —

„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

BEZDZIETNE małżeństwo
poszukuje garsoniery lub
niekrępującego pokoju.
Tel. 434-95. g-11631

ŚWINOUJŚCIE! — Suoęr-
komfortowe, spółdzielcze
mieszkanie — 2 pokoje,
49 m2, z telefonem — za
mienię na równorzędne
w Krakowie lub Wielicz
ce. Oferty 11622 ,Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

ODSTĄPIĘ pokój. — O-
drzańska 6/78. g-11616

PRZYJMĘ 2 nanienki pra
cujące na mieszkanie. —

Kraków, Berka Josele-
wicza 11/20, g-11614

KUPIĘ w okolicy 18 Sty
cznia mieszkanie dwu-,
trzypokojowe, własnościo
we. Oferty 11620 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

2 MIESZKANIA M-2, su-

perkomfortowe, jasne ku
chnie, 30 i 38 m2, bardzo
ładne, słoneczne — zamie
nię na trzypokojowe z ja
sną kuchnią. Dalekie pe
ryferie wykluczone. Ofer
ty 11699 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

BIEŻANÓW Nowy! — M-3

spółdzielcze — zamienię
na 3- lub 4-pokojowe na

tym samym osiedlu. Par
ter wykluczony. Korzyst
ne warunki zamiany. —

Zgłoszenia: ul. Heleny
24/52, po godz. 17. g-11695
POSZUKUJĘ garsoniery.
Tel. 303-68 (wieczorem).

ZAMIENIĘ mieszkanie
M-4 (62 m2, parter), os.

Lotnisko-Północ — na ró
wnorzędne na I lub II

piętrze. Tel. 813-94.

2 POKOJE superkomfor-
towe do wynajęcia dla
cudzoziemca lub 6 stu
dentek. Oferty 11818 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

SAMODZIELNE 2 pokoje
z kuchnią, superkomfor-
towe, urządzone, w rejo
nie ul. Dzierżyńskiego —

do wynajęcia na 1—2 lata.
Czynsz płatny z góry. O-

ferty 11919 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

ATRAKCYJNE mieszka
nie spółdzielcze M-5, w

Bielsku-Białej — zamienię
na równorzędne lub
mniejsze w Krakowie. O-
ferty B-11691 ,Prasa” —

Kraków, Wiślna 2.

POKÓJ superkomfortowy
— wvnajmę studentce. —

Tel. 160-76. g-11680
ŁÓDŹ! Pokój z kuchnią,
kwaterunkowe — zamie
nię korzystnie na Kra
ków. Ofertv 11676 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

ZAMIENIĘ, trzypokojowe
(M-4), superkomfortowe,
os. Prądnik Czerwony,
XI piętro - na dwu- lub
trzypokojowe, okolica 18

Stycznia. Oferty 11672 —

„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

DWIE młode panie — po
szukują niekręnującego
pokoju. Tel. 347-11 wewn.

86, do 15-tej. g-11666
WROCŁAW — Ropowice.
Własnościowe M-4 (IV pię
tro. winda), 3-pokojowe,
54 m2 — zamienię na rów
norzędne w Krakowie. O-

ferty 11662 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

M-2 spółdzielcze i pokój
20 m2 w dom ku jednoro
dzinnym — zamienię na

M-3 lub większe. Oferty
11661 „Prasa” Kraków
Wiślna 2.

POSZUKUJE pokoju lub

garsoniery. Tel. 219-5.2. po
godz. 16. g-11656

ZAMIENIĘ 2 pokoje Z

kuchnią, superkomforto
we. parter, os. Krakowia
ków—na3lub4pokoje
z kuchnią, superkomfor
towe. Warunki korzystne.
Oferty 11605 ..Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

ZAKOPANE! Pokój z ku
chnią, komfortowe, par
ter — zamienię na kom
fortową garsonierę w Kra
kowie. Oferty 11603 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

M-3 spółdzielcze w Puła
wach — zamienię na po
dobne w Krakowie. Zgło
szenia: Kraków, os. Cen
trum C 10/78, w godz.
popołudniowych. g-11910

ODSTĄPIĘ w Nowej Hu
cie pomieszczenie na ci
che rzemiosło. Tel. 418-65.

STUDENTKA I roku, nie
paląca — poszukuje je
dnoosobowego pokoju. O-
ferty 11796 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

3-POKOJOWE w Nowej
Hucie — zamienię na dwa
oddzielne mieszkania w

Nowej Hucie. — Kraków,
telefon 807-86, po godz. 17 .

MYSŁOWICE. — centrum!
Bardzo ładne 3-pokojowe,
superkomfortowe, z tele
fonem, zamienię na Kra
ków. Oferty 11775 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

M-2 LUB M-3 w Krakowie
poszukuję na okres 1 ro
ku, Oferty 11773 „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

ZAMIENIĘ garsonierę su-

perkomfortową, w śród
mieściu, IV piętro — na

większe. — Oferty 11764
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

NOWA Huta — centrum
C! Pokój z kuchnią, 30
m2, v piętro — zamienię
na większe. Oferty 11750
„Prasa”- — Kraków, Wiśl
na 2.

4 POKOJE, kuchnia, kom
fortowe — zamienię na 2
oddzielne mieszkania. —

Oferty 11749 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

DO WSPÓLNEGO pokoju
przyjmę studentkę. Tele
fon 178-41.

MIESZKANIE M-3 — w

Chrzanowie — zamienię
na podobne w Krzeszowi
cach. Zgłoszenia: Chrza
nów, ul. Żabia 8/98

KOMFORTOWE, 4-pokojo-
we mieszkanie w okolicy
,,Cracovii” — zamienię na

dwa mieszkania. Oferty
11744 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

MŁODE małżeństwo pil
nie poszukuje małego,
samodzielnego mieszkania
lub garsoniery — Telefon
325-07, godzina 20—22 .

POKÓJ z kuchnią, super
komfortowe — zamienię
na większe. Oferty 11739
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

POKÓJ z kuchnią — za
mienię na pojedynkę. —

Zgłoszenia: ul. Miodowa
21 — sklep.

Nieruchomości

ZAGOSPODAROWANĄ —

działkę budowlaną 850 m2
w Węgrzcach — sprzedam.
Ofert;/ 11633 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

SPRZEDAM w Chorągwi-
cy koło Wieliczki parcelę
10-arową. — Oferty 11689
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

Zguby

przyżęcia:
nie przekroczony 18 rok życia
ukończenie szkoły podstawowej

CZARNY pudel, z czer
woną obrożą nr 03008, do
odebrania: ul. Mostowa
3/1. g-12739

ZAKŁAD REMONTOWY ENERGETYKI

REJON REMONTOWY WSCHÓD KRAKÓW-ŁĘG
na terenie ELEKTROCIEPŁOWNI KRAKÓW-ŁĘG

telefony: 421-77, wewn. 652, 650, 681, 653

ogłasza przyjęcia chłopców
na semestr zimowy, od 1 lutego 1980 roku

w zawodzie: MECHANIK MASZYN i URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH.

Uczniowie uczęszczać będq do 3-letniej Zasadniczej
Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Mechanicznych

w GORZENIU DOLNYM k. Wadowic. — Szkoła posiada
internat.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje, w imieniu Zakładu,
Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych w GORZENIU

koło Wadowic.

Warunki

A

A
A zaświadczenie lekarza o przydatności do zawodu

Przy przyjęciu należy przedłożyć:
A

NAGRODA za zwrot zgu
bionego 21.XII.1979 chle
baka zielonego z naklejką
Camping Rotterdam. Kra
ków, Księcia Józefa 271.

A

A

ZNALEZIONA mała kot
ka (ucięty ogonek) do
odebrania; al. Słowackie
go 43/5. g-12210

podanie, podpisane przez kandydata oraz jego
rodziców lub opiekunów
życiorys
akt urodzenia lub dowód osobisty jednego
z rodziców (do wglądu)
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
cztery zdjęcia legitymacyjne.

ZGUBIONO pamiątkowy
złoty sygnet. — Nagroda
dla znalazcy. — Zbigniew
Marzec, ul. Budryka 2 —

pokój 701 A, akademik 14.

12903-g

ZABŁĄKANY kundelek
średniej wielkości, brązo
wywbiałełaty—do
odebrania — oddania mi
łośnikowi zwierząt. Zgło
szenia: tel. 647-55 wewn.

10, w godz. 8—14 . g-12501

korzystania z urlopu
zniżki za energię elektryczną
deputatu węglowego
nagrody z zakładowego funduszu nagród
dodatku za wysługę lat.

NA właściciela czeka du
ży pies biało-czarny, b.
ładny, znaleziony na ul.

Rakowickiej, po wypadku.
Zgłoszenia: tel. 204-72 w

godz. 10—12, albo tel.
<19-97 od godz. 19. K-171

A
A

Kandydat zawiera z zakładem pracy umowę o naukę
zawodu.

Zawarcie umowy daje mu prawo do:

A
A
A
A
A

V/ okresie nauki uczniowie otrzymuję wynagrodzenie wg
obowiązujących przepisów Ministerstwa Energetyki
I Energii Atomowej:

A w drugim roku nauki
A

w pierwszym roku nauki - 300
— 480 zł

SROKA Elżbieta — zam.

Kraków, ul. W. Pola 1/10,
zgubiła legitymację szkol
ną. ^wydaną przez Zespół
Szkół Gastronomicznych
Nr 2 w Krakowie'.

SAMBOREK Bożena, zam.

Kraków, Węgierska 9/1 —

zgubiła indeks i legity
macje studencką, nr al-
mu 03060007812 — wydane
przez UJ.

SKAWIŃSKA Marta —

zam. Kraków, ul. Kreme-
rówska 6/3 — zgubiła le-
gitvmaęję studencką, wy
daną przez AM w Kra
kowie.

11602-g

zł miesięcznie
miesięcznie

w trzecim roku nauki - 1,020 zł miesięcznie -

(około 2.000 złotych razem).
Absolwenci ZSZ pracować będą w Zakładzie Re

montowym na terenie Elektrowni i Elektrociepłowni,
znajdujących się w województwie bielsko-bialskim
i krakowskim.

CZEKAMY NA PRZYSZŁYCH ABSOLWENTÓW ŻY
CZĄC IM SUKCESÓW W OKRESiE NAUKI i W PRZY
SZŁEJ PRACY ZAWODOWEJ.

Dyrekcja Zakładu Remontowego
Energetyki w Katowicach

Rejon Remontowy „Wschód" w Krakowie

Różne

USZCZELNIANIE okien,
wymiany śrub na zaczepy,
instalowanie kołków —

wykonuje Wilkosz, tel.
741-42, godz. 13—17 .

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

SYSTEMEM szwedzkim u-,
szczelnia okna, instaluje
kołki, montuje karnisze
Gębala, tel. 638-40 wewn.

498 (cały dzień). g-1165.1

eta uzyskać sma

. . . I IUJIIŁ.IIII .II I , spawacza
ELEGANCKIE suknie ślu
bne wypożycza nowo o-

twąrta wypożyczalnia —

„Maria” — Kazimierza
Wielkiego 62 (obok Pewe-
XU). g-11221

CYK LI NO WANIE bezpy
łowe, lakierowanie par
kietów — Kiełbasiński,
tel. 705-16. g-11979

DO WYNAJĘCIA garaż
ogrzewany, nadający się
na warsztat (woda, siła),
oraz wyposażenie warsz
tatowe. Kraków-Lęg, ul.
Niepokalanej Panny Ma
rii 28. 11639-g

zapewniający dobrą pracę na budcwach prowadzo
nych przez Krakowski „Mostostal”, zgłoś się zaraz na

podstawowy oraz kurs dający uprawnienia
specjalistyczne (RS-1 i Bs-1).

KUPIĘ lub wynajmę ga
raż w pobliżu ul. Ruszni-
karskiej (Krowodrza). —

Oferty 11609 „Prasa” —

Kraków, Wiślna 2.

CYKLINOWANIE mecha
niczne parkietu,

’ lakiero
wanie. — Biernat, telefon
212-93. ■ 11652-g

PSYCHOLOG przyjmuje
dzieci i młodzież. — Mgr
Barbara Chuchacz, os-

Zielone 11/25. tel. 470-32.

Przyjęcia: środy, czwart
ki, godzina 16—20.
____ 11665-g

POSZUKUJĘ stałego od
biorcy goździków szklar
niowych. — Oferty 11658
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

FLIZO W ANIE - posadz
ki — wykonuje zakład
Stanisława Grochali
Kraków - Azory. Ludwika
Swobody 3/41 (obok ka
wiarni „Ludwisia”).

11779-g

Warunki przyjęcia:
NA KURS PODSTAWOWY — ukończenie 18 lat, 8 klas

szkoły podstawowej oraz przedłożenie zaświad
czenia lekarskiego o możliwości wykonywania
zawodu spawacza

NA KURS SPECJALISTYCZNY — posiadanie upraw
nienia podstawowego oraz 1 rok praktyki w

zawodzie spawacza.

Czas trwania kursu 6 tygodni. - Koszty kursu

pokrywa przedsiębiorstwo. - W trakcie szkole
nia uczestnicy kursu sq zaangażowani zgodnie
z Układem Zbiorowym Pracy w budownictwie. —

Rozpoczęcie kursu uzależnione jest od ilości

zgłoszonych miejsc.

Zgłoszenia przyjmuje:
— Dział Kadr i Szkolenia KPKSiUP „Mostostal”,

Kraków-Nowa Huta, ul. Ujastek, pokój nr 9 —

(Dojazd tramwajami nr nr 4, 9 i 22).
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Poniedziałek

Feliksa

HilaregoSTYCZNIA

ły 2 strony (...). Co się stało
z dawną solidnością, oba
wia z k o wością, odpowiedzial-
nością wydawców?

'MGR EDWARD FRYT

Kalendarz...

do kosza

Tuż przed Świętami Bożego
Narodzenia ukazały się w

•^^f)(irn- . ach od dawna ocze-

Kiwane przez klientów ka~

l^ndarzyki na rok 1980. Wy-
dało je Zjednoczenie Księ
garstwa. w Warszawie pod

fi-rmą Domu Książki.
Już bardzo pobieżne prze

glądnięcie kalendarzyka uja-
. wnia szereg niewłaściwych

informacji (...) . Tak np. ka
lendarzyk informuje, że opła
ta pocztowa od kart wynosi
1złaodlistówowadzedo
20 g opłaca się zł 1.50.

Wszystkie dane dotyczące o-

płat pocztowych (...) nie od
powiadają obecnej rzeczywi
stości. Nieprawdziwa jest in
formacja, że dozwolona pręd
kość jazdy na drogach w

n~' wynosi 100 km na go-
W kalendarzyku po-
wartości historyczne
nie aktualne w roku

Wydawcy mieli parę

Polsce
dzinę.
dano
już, a

1980.

miesięcy czasu na zaktuali-

zowanie danych przepisanych
z .kalendarzyka z 197S r. Mo
gli parustronicowym dodat
kom uaktualnić ceny pocz
towych usług i inne

goły zmienione
prawnymi
nik szuka
bieżących
przeszłych.
sobie sprawę z tego, że podo
je nieaktualne dane, bo na

końcu kalendarzyka umiesz
cza najdrobniejszym drukiem
uwagę, jakby usprawiedli
wienie: „informacje według
stanu na dzień podpisania do
druku". Czytelnika nie inte
resuje data oddania do druku

tylko okres, którego kalen
darzyk dotyczy (...). W wielu

egzemplarzach kalendarzy
ków wykazano tylko 13 wo
jewództw w Polsce. Resztę
opuszczono, podobnie jak o

większych miastach, górach i

jeziorach, które w kalenda
rzyku z 1978 roku zajmowa-

szcze-

przepisami
z 1978 r. Cżytel-
w kalendarzyku
informacji a nie

Wydawca zdaje

Mróz jest —

ślizgawek ani śladu

Dużo się pisze i mówi o

propagowaniu sportu wśród
dzieci i młodzieży, ale — nie
stety — w Krakowie nic się
nie robi, aby młodzież mogła
uprawiać tak zdrową dyscy
plinę sportu jak ślizgawka
na otwartym powietrzu. Ro
dzice kosztem wielu wyrze
czeń zdobywają się na. zakup
bardzo drogiego sprzętu łyż
wiarskiego tylko
spoczywał on w

nieważ w chwili

całym mieście nie

dnego lodowiska!
Krakowskim, gdzie
całymi dniami leje się woda
z wodotrysku, w zimie niko-

mu nie chce stę zrobić w

stawie ślizgawki dla dzieci,
IV parku Jordana, gdzie w

zeszłym roku było lodowi
sko, obecnie nikt się o nie
nie zatroszczył. Nie ma rów
nież „ślizgawki na stadionie

Wisły; słowem w całym mie
ście, oprócz krytego lodowi
ska, które nie spełnia swego
zadania z powodu ciasnoty i
braku powietrza, nie ma do
kąd posłać spragnionych ru
chu dzieci i młodzieży.

Apelujemy do władz mia
sta o zajęcie się tą tcażną i
nie wymagającą wielkich in
westycji sprawą, bowiem na
wet. mały placyk wylany
wodą może stać się terenem

do uprawiania, jednego z naj
zdrowszych sportów zimo
wych.

B•

Teatry
Słowackiego 19.15 Stras-ny dwór

Jama Michalika 30 Kabaret —

Diabli nadali...

(Od 14 do 18 stycznia 1980 r.)
Poniedziałek I

12.45 TTR, RTSŚ — Biol. 13.25
TTR — Hod. zwierząt. 15.25 Pr.
dnia. 15.30 NURT — Naucz, po-
czątk. 16.00 Obiektyw. 16.20
Dziennik. 16.30 Dla dzieci —

Zwierzyniec. 16.55 Dzień dobry
w kręgu rodziny. 17.20 10 minut
— teleturniej. 17 .30 „Zielona mi
łość” — cz. I, film fab. TP.
19.00 Dobranoc. 19.10 Siódemka.
19.30 Dziennik TV. 20.30 Teatr
TV — J. Drda — „Igraszki z

diabłem”. 22 .05 Śledztwo zostało
wznowione. 22.55 Dziennik.

nik. 16.30 Studio TV Młodych
— mag. szkolny. 17 .00 Szuflada
— prof. A. Ciborowski. 17.20
.Sonda — Czwarty żywioł. 17.55
Dzieli dobry w kręgu rodziny.
18.25 „Królik Bugs przedstawia”
— amer. film anim. 18.50 Ra
dzimy rolnikom. 19.00 Dobranoc.
19.10 Siódemka. 19.30 Dziennik
TV. 20.30 „Knajpa na Piatnic-

kiej” — radź, film 'fab.

Wielcy znani i nieznani.
Camerata. 23.05 Dziennik.

Wtorek II

Poniedziałek II

14.55 Pr. dnia. 15.00 Nowocze
sność w domu i zagrodzie. 15.30
Jęz. niem. — kurs podst. 16.00
Dla młodych widzów: Co dalej
maturzysto. 16.30 Echa stadionu.

Blok programowy: W świeęie
i o świacie. . r..

' ■17.00 -Omów, progr. - 17.05 -Fel.

encyklopedyczny^ 4- Dane-», ;A-
fryce. 17 .10 Sztuka i poezja Czar
nej Afryki. 17 .30 W naszych ser
cach tętnią bębny — rep. film.
17.40 „Jelczem przez Afrykę” —

cz. 1 — filmu dok. 18.05 Rozm.
w studio. 18.25 „Jelczem przez
Afrykę” — cz. 2 filmu dok. 18.50
Wiersze afrykańskie. 13.55 Wy
stęp zesp. afrykańsk. Ossi-Bis-
sa. 19.10 Kronika (Kr.). 19.30
Dziennik TV. 20.35 Fel. ency-
kloped.. 20.40 Rozm. w studio.
21.15 „Co to jest ujamaa” —

węg. film dok. 22 .05 Rozm. ze

Specjalistami. 22.25 Płomienie
nad czarnym punktem — rep.

Wtorek I

6.00 TTR, RTSŚ — Biol. 6 .30
TTR — Hod. zwierząt, 11.05 Dla
szkół: Jęz. polski, kl. II lic. 12.00
Dla szkół: Hist.. kl . VIlt. 12 .45

TTR, RTSŚ — Biol. 13.25 TTR
— Mech. roln. 15.25 Pr. dnia.
15.30 Telewizyjny Klub Senio. -

ra. 16.00 Obiektyw. 16.20 Dzien-

22.00
22.40

16.00 Pr. dnia. 16.05 Jęz. ang.
— kurs podst. 16.35 Jęz. niem.
— kurs podst. 17 .00 Kino TV

Najmłodszych. 17.30 Poradnia

„Zaufanie”. 18.00 Ocalić od za
pomnienia. 18.30 Droga do Indii
— pr. morski. 19.10 Kronika

(Kr). 19.30 Dziennik TV. 20.30
Wtorek melomana. 21.30 Mi
strzowie-. -. sprzed. lat. — Ring
wolny i czwarta rundą — rep.
ó L. Drogoszu. 21.55 24 gbdziny.
22.05 Premiera w Dwójce — I.

Bergman — „Obrzęd”.

Środa i

6.00 TTR, RTSŚ — Biol. 6.30
TTR, RTSŚ — Mech. rdln. 11.05
Dla szkół: Hist., kl. V. 12.GO Dla
szkól: Chemia, kl. VIII. 14 .30

W drodze do nowego. 15.25 Pr.
dnia. 15.30 NURT — Matematy
ka. 16.00 Obiektyw. 16.20 Dzien
nik. 16.30 Dla dzieci: Skakanka.
16.55 Losowanie Małego Lotka.
17.05 Dom i my. 17 .20 Klinika

zdrowego człowieka. 17 .50 Dzień

dobry w kręgu rodziny. 18.15
Za co mi płacą — pr. publ. 18.35
W teatrze przyrody — „W krai
nie ptaków i kaktusów” — film
dok. TV kanad. 19.00 Dobranoc.
19.10 Siódemka. 19.30 Dziennik
TV. 20.30 „Dom” ode. I „Co ty tu

robisz człowieku?” film prod.
TP. 22 .10 Trybuna literacka —

pr. publ. kult. 23.00 Dziennik.

ROZDZIAŁ XV

to jednak

Z cyprysu rosnącego na rogu domu doszło do mnie
Cstre, ostrzegawcze ćwierknięcie starego ptaka. Mały,
tłusty przedrzeżniacz natychmiast zaprzestał popiski
wania.

Wyszedłem z domu 1 zostawiłem go jego
niech kontynuuje lekcję latania. Ptaki też

uczyć.
•

k

i'1'

Żeby n(e wiem jak człowiek był sprytny,
zawsze musi zacząć od czegoś: jakiegoś nazwiska, adre
su, dzielnicy, środowiska, no i choćby najmniejszego
punktu zaczepienia. Jedyne jednak czym dysponowa
łem, to była pognieciona, żółta kartka, na której było
napisane na maszynie: „Nie lubię pana, dr V. Ale
w tej chwili jest mi pan potrzebny”. Oto nitka, do któ
rej igły mogłem szukać w stogu siana, spędzę parę
następnych tygodni na przekopywaniu się na przykład
przez listy członkowskie kilkunastu powiatowych sto
warzyszeń lekarskich. Z wynikiem ostatecznym —

wielkie zero. W naszym mieście szarlatani rozmnażają
się jak świnki morskie. W promieniu stu mil od ma
gistratu znajduje się osiem powiatów i w każdym z

miast każdego z tych powiatów praktykują lekarze;
niektórzy-z nich są kwalifikowanymi doktorami, a

inni po prostu działającymi przez pocztę, posiadającymi
Uprawnienia do wycinania odcisków lub robienia ma
sażu. W-śród autentycznych lekarzy niektórym powo
dzi. się dobrze, innym kiepsko, jedni przestrzegają za
sad etyki, inni nie są pewni czy mogą sobie na taki
luksus pozwolić. Dobrze dziany pacjent z delirium tre-1
mens w początkowym stadium mógłby być złotodajną
kurą dla całej masy — witaminy i antybiotyki. Ale bez
żadnej wskazówki nie wiadomo było gdzie zacząć. Nie
łnią&m jej ja i nie miała lub nie wiedziała, żeją ma

po to, aby
szafie, po-
obecnej w

ma ani je-
W parku

w lecie

CZYTELNICY
Od redakcji: Niezależnie od

większych ślizgawek, o te

małe, na placykach we
wnątrz osiedli, mogliby za
troszczyć się sami zaintereso
wani w porozumieniu z ad
ministracją osiedla i komite
tami osiedlowymi.

Kina
Przeminęło z

12). uciecha

(USA 1. 12)
20.15 Konwój

18,

Środa II Piątek I

15.25 Pr. dnia. 15.30 Jęz. ro%. —

kurs podst. 16.00 Dla młodych
widzów: Kino Obieżyświat. 16.30

Język ang. — kurs podst. 17.00

Sprawy młodych — „Ostatnia
szansa” — radź, film fab. 18.25

Antyczny świat prof. Krawczu
ka — „O prawach”. 19.10 Kro
nika (Kr). 19.30 Dziennik TV,

20.30 Ekran reporterów — Fa
szyści — czy są jeszcze? 21.30
24 godziny. 21 .40 Wszystko już
było — Horoskopy —

kult. 22 .15 Bez recept — pr.
rodziców.

pr. publ.
dla

Czwartek I

11.05 Dla szkół: Biol., kl.
12.00 Dla szkół: Jęz. polski,
II lic. 12 .55 Dla szkół: Jęz. pol
ski, kl. IV lic. 15.25 Pr. dnia
15.30 Dla młodych widzów: De
cyzje piętnastolatków. 16.00 O-

biektyw — pr. woj,: m. krak.,
krośn., nowosądec., przemysł,
rzesz., tam. 16.20 Dziennik, 16.30
Dla młodych widzów: Czwar
tek TDC oraz film fab. TVP
„Szaleństwo- -Majki Skow^ron”
ode. pt. '„Zasadzka”.' 17.36. Dzień

dobry w kręgu -rodziny.: 18.00

Poligon. 18.25 Skarbiec. 18.50 Ra
dzimy rolnikom. 10.00 Dobranoc.
19.10 Siódemka. 19.30 Dziennik
TV. 20.30 „Spotkania w mroku”
ódc. 3 . film fab. TV fr. 21.30
Film dok. o Warszawie. 21.50 Pe
gaz. 22.35 Kto z nim wygra —

cz. 1. 22.55 Dziennik.

Czwartek II

VI.
kl.

prof.
16.35 Pr.

16.40 DOm i my (powt.).
Jęz. franc, — kurs podst.
Jęz. ros. — kurs podst.
Tak czy inaczej — pr.

16.00 Antyczny świat
Krawczuka (powt.),
dnia.
16.55
17.25
17.55
ekon. 18.15 Na stadionach kraju
i świata — Mag. piłk .

— Tełe-
Gol. 19.10 Kronika (Kr). 19.30
Dziennik TV. 20.30 NURT —

Naucz, począfk. 21 .00 NURT —

Matematyka, kl. III, 21.30 NURT
— Pedagogika. 22.00 24 godziny.
22.10 „Nad Jukśą” ode. filmu
fab. TV radź.

oby-
Dla

16.20

11.05 Dla szkół: Wyc.h.
watelskie, kl. VII. 12 .00
szkół: Geogr., kl. VII. 12.55 Dla
szkół: Geogr., kl. VIII. 15.10
Red. szkolna zapowiada. 15.25
Pr. dnia. 15.30 NURT — Peda
gogika. 16.00 Obiektyw.
Dziennik, 16.30 Dla dzieci: Pią
tek z Fankracym. 16.55

motoryzacyjny. 17 .25 Dzień do
bry w kręgu rodziny. 18.00 „Sa
ga rodu Rius” — ode. filmu
fab. TV hiszp. 19.00 Dobranoc.
19.10 Siódemka. 19.30 Dziennik
TV. 20.30 „Patrol z Dawson” —

kanad. film fab, 21.50 Koncert
WOSPRiT i— w pr.: J. Brahms
— 1 symfonia c-moll op. 68 . 22 .40
Dziennik.

Piątek II

Mag.

15.50 Pr. dnia. 15.55 Jęz. franc.
— kurs podst. 16.25 Informator

t.uryst. — Turystyka zimowa.
16.55 Lidar — Młodz. mag. tech
niki.' 17.25 Słowa za słowa —

pr. pub), kult. 17.55 Poradnik
działkowca. 18.25 Klub, jazzowy
St. Gama. 49:10 Kronika (Kr).
19.3'0 Dziennik tv.: 20.30 Teatr

Wspomnień.- —< 1970 — „Z ruin

powstała” — estrada lit. pośw.
Warszawie, cz. I „Księżyc w

ruinach”, cz. II „Światło dnia”
21.15 24 godziny. 21.25 Wieczór

firnowy. 22.00 Przed i po debiu
cie.

&

Kijów 15.30, 19.45
wiatrem (USA 1.

15.45, 18, 20.15 Rój
Warszawa 15.45, 18,
(USA 1. 15). Wolność 15.45,
20.15 Imperium namiętności (jap.
1. 18). Sztuka 15.45, 18 Racja sta
nu (fr. 1 . 15). Wanda 15.45 Hubal

(pól. b .o .), 18, 20.15 Śmierć czło
wieka skorumpowanego (fr. 1 . 18).
Mł. Gwardia 15. 17.15, 19.30 Su-

perexpress w niebezpieczeństwie
(jap. 1. 15). Wrzos (Zamojskiego
50) 15.45, 18, 20.15 Okupacja w 26
obrazach (jug. 1. 18). Swat

Teatralne 10) 15.45, 18, 20.15

Cyganów (USA 1. 18). Mała

15, 17, 19 Ostatni pociąg z

Hill (USA 1. 15). Światowid
Na Skarpie 7) 15.45, 18, 20.15

czący wspólnik (kanad. 1 .

Mała sala 15, 17; 19 Cygańska mi
łość (bułg. 1 15). Kultura (Rynek
Gł. 27)
1. 15),
1. 18).
16, 18,
(poi. 1. 18). Dom Żołnierza
Lubicz 48) 15.45, 18 Szczęki-2 (USA

(os.
Król
sala

Gun

(os
Mil-

13)

14 Przygody Gerarda (ang.
16, 18, 20.15 Niewinne (wł.
Mikro (Dzierżyńskiego 5)
20 Aktorzy prowincjonalni

(ul.

Sześcioraczki
we Włoszech

RZTM

W szpitalu we Florencji przy
szły 11 bm. na świat sześciora-
cz.ki . Zdrowie wszystkich dzie
ci, czterech chłopców i dwóch

dziewczynek, jest zadowalające.
Ważą od 1—2 kg . Szanse utrzy
mania ich przy życiu są — zda
niem lekarzy — dobre, gdyż
dzieci urodziły się prawie w o-

czekiwanym terminie.

,X>uiy Lajkonik”
■'4,8,11}38,40dod.17/

Końc. band. 56387, .. .

„Mały Lajkonik”
I los.: 12, 15, 17, 18, 22, 28

II los.: 6, 12, 15, 20, 21, 24

Końc. band. 00325

S.fp.

Zdzisław Skalski
'
nasz najlepszy i na jukochańszy Mąż, Ojciec, Dziadziuś
i Brat, zmarł w Warszawie, dnia 10 stycznia 1980 roku,,
w wieku 71 lat, pozostawiając nas pogrążonych w głę
bokim smutku i żałobie.

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odprawione zostanie

przy zwłokach w kaplicy na cmentarzu Rakowickim
w Krakowie, we wtorek 15 stycznia, o godzinie 12 —

po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobowca
rodzinnego

ŻONA, CÓRKA, StN, SYNOWA, ZIĘĆ,
SIOSTRA, WNUCZEK i RODZINA

15), 20.15 Żołnierze wolności

(radź. 1. 12). Związkowiec (ul.
Grzegórzecka 71) 16 Halio Szpic-
bródka (poi. 1 . 15), 18, 20 Han
dlarz czterech pór roku (RFN l,
15). Rotunda (ul. Oleandry 1) 20

Róg Capri i Brzeskiej (poi. 1. 15).
22 Cztery noce marzęń (franc., 1.

18). Wisła — niecz. Maskotka (ul.
Dzierżyńskiego 55) 15.30, 17.30,
19.30 Zagubione dusze (wł. 1. 13).
Pasaż (Pasaż Bielaka) 14, 15 Przy
gody Bolka i Lolka, 16 Przełomy
Missouri (USA 1. 15). 18, 20

mężczyzna, inna szansa (fr.
Ugorek (os. Ugorek) 17 Do

ostatniej (poi. 1 . 15). Sfinks

jakówskiego 2) 16 Stepowy
mak (radź. 1 . 12), 18. 20 Gorące
polowanie (jap. 1 . 15).

Wysfawy-muzea
Muzeum Lenina w Białym Du

najcu (pon. wt. 9—16 wst. 'wol.).
Muzeum Narodowe — Oddziały,
Sukiennice (pon. wt. niecz.), Szło-

łayskich, pl. Szczepański 9: Po|s
malarstwo i rzeźba do 1764 r.

(pon. 10—16. wt. 12—18 wst. wol.),
Czartoryskich, Pi.iarska 8: Arcy
dzieła ze zb Czartoryskich (pon.
wt. 10—16). Archeologiczne, Posel
ska 3: Pradzieje N. Huty, Mumje
egipskie w świetle promieni ,,X”,
Starożytn. i średn. Małonolski,
Lud. w mai. ikonowym, Sztuka
neolitu środk. F.uropy (pon. 10 —

14. wt. 14—18). Etnograficzne, pl.
Wolni ca

Tkanina
Wschodu (pon. 10—18. wt.

Pryzmat, Łobzowska 3:

grafik R. Alpegiani (pon.
— 18). KMPiK, Mały Rynek
Wyst. prac E., Dwurnika (pon. wt.

11—19), Międzynarod. Salon Foto
grafii. ul. Boh.
Venus 79 — Akt

(pon. wt. 9—21),
(non. wt. 8—11),
Krak.. Wieliczka
Fotosalon. KDK .

Akademickie Konfrontacje Twór
cze. — Gorlice 79 (non. wt. 14—?t),
Galeria 2. KDK, Rynek Gł. 27:
Mai. St. Borowca (non. wt. 14—

■18), Galeria EMCFKA. Rynek Gł.
25: Wyst. fotograf. Zb. Jabłoń
skiego (pon. wt. 1 .1 —19). Gal. Fo
tografia — Video, Solskiego 7.4:
Zb. Dłubak — Desymbo1i’a^ ie

(pon. 14—20, wt. 10—18). KMPiK,
Nowa Huta, pl. Centralny: W,Tf’.

■plakatu ,.Z konferencji genew
skiej” (pón. wt. 10—20).

Dyżury
Posrot. MO, teł. 97. Straż Fet.

9fi. ,Po"ot. Ratunk. T-azarza 14:
• Wypadki’;i-'tW-*M<Ł:^^horow.an.ia; i

wozy 238-33,J?o££ dy storn a -

to1og.' w prz oadksch nagłvch (20
—7), ambulatorium '

okulistyczne
(esła dobę). Rvnek Podgórski 2:

625-50 . 657-57, Nowa Huta 422-22,
Lotnisko Balice 190-29. Niepoło
mice: 198. Dvżurv Sznit.ali Chir.

Konernika 21. Chir. rtzicc. Prąd
nicka 35, Urolog. Prądnicka 35,
Laryner. N. Huta, os. Na Skarpie
65, Okulist. Wilkowice. Neurolo
gia oraz inne oddziały szpitali wg
re ionizacji.

Drżurne
ńediat1

211.

(18-^30),
dla
tel. 181-80, 183-96. dla Nowej Ku
tw:

1: Pols. kultura

dekoracyjna

Inny
1. 15).
krwi

(Ma-
TU-

lud.
Srodk.

ni^cz.),
Wyst.

wt. 10
4:

Stalingradu
i portret (
Kopalnia
Muzeum

(pon. wt. ?

Rynek Gł.

1?.:
cz. TI

Soli

8—11).
. 27:

poradnie: internist.,
. gabinet zabiegowy (12—

zgłoszenia wizyt
wizyty domowe

Śródmieścia: al. Pokoju

domowych
(3-13),

4,

os. Jagiellońskie bl. 1,
dla Krowodrzy: ul.

721-35 .

4.■

losowi —

muszą się

^.RAŚ^IOND CHANDLER Offi. IJH

tlumK-KIinge^

Eileen Wadę. A nawet gdybym znalazł kogoś, kto by
pasował do tego inicjału, to mogłoby się okazać, że cała

sprawa jest mitomańską bujdą wymyśloną przez Ro
gera Wadę. A z kolei ta druga historyjka mogła mu

przyjść do głowy, jak się natSnkował. Tak, jak aluzja
do Scotta Fitzgeralda mogła być pewnego rodzaju for
mą pożegnania.

W sytuacji takiej jak ta, mały człowiek musi szukać

rady dużego człowieka. Zadzwoniłem więc do znajo
mego mi faceta w Organizacji Carne, modnej agencji
detektywistycznej na Beverly Hills, która specjalizo
wała się w ochronie transportu. Ochrona w tym wy
padku oznaczała właściwie wszystko, co nie wykraczało
całkowicie poza prawo. Facet, który nazywał się
George Peters oświadczył, żc może mi poświęcić dzie
sięć minut, jeśli się będę streszczał.

Agencja zajmowała połowę drugiego piętra w jed
nym z tych czteropiętrowych budynków koloru różo
wego marcepanu, w którym drzwi od windy otwie
rają się automatycznie, korytarze są chłodne i ciche,
a przy każdym miejscu na parkingu znajduje się ta
bliczka z nazwiskiem; farmaceuta w aptece przy
wejściu do budynku cierpi na chroniczny ból przegu-
ba od napełniania buteleczek z pigułkami nasennymi.

Na szarych drzwiach wejściowych widniały metalowe

litery, czyściuteńkie i ostre: ORGANIZACJA CARNE'A,

GERALD C. CARNE,, Prezydent, a poniżej nieco

mniejszymi literami: WEJŚCIE. Robiło to wrażenie

poważnej firmy inwestycyjnej.
W środku znajdowała się mała i bardzo brzydka po

czekalnia, ale brzydota ta była przemyślana 1 kosztow
na. Meble zostały obite w kolorze szkarłatnym i 'ciem
nozielonym, a ściany pomalowano w jasnozielonym,
natomiast wiszące na nich obrazy miały ramy utrzy
mane w ciemniejszym o trzy tony odcieniu zielonego.
Na obrazach faceci w czerwonych sur
dutach, dosiadający ogromnych koni, wprost wyłazili
z siebie, żeby przeskoczyć wysokie płoty. Były jeszcze
dwa lustra bez ram, zabarwione na ohydny, lekko

różowy kolor. Najświeższe .pisma na stole z polerowa
nej płyty, były włożone do przeźroczystych pla
stykowych kopert. Facet, który, zaaranżował ten pokój,
na pewno nie odczuwał lęku przed kolorami. Sam

prawdopodobnie nosił koszulkę o barwie angielskiego
pieprzu, krótkie spodenki w odcieniu kwiatu morwy,
pasiaste buciczki i ciemnoszkarłatne kalesonki z wy
szytymi na nich inicjałami koloru mandaryńskiej
żółci...

Wśzyśtko to razem było niczym więcej jak deko
racją. Klienci Organizacji Cąrne’a bulili minimum sto

dolców dziennie,' a polecenia odbierało się u nich w

domu. Goście tego rodzaju nie wysiadywali w pocze
kalniach. Cąrne służył kiedyś jako pułkownik w żan
darmerii wojskowej; miał różowobialą cerę i był
twardy jak żelazo. Swego czasu zaproponował mi, bym
pracował u niego, ale na szczęście nigdy nie przycisnę
ło mnie tak, bym musiał przyjąć jego ofertę. Istnieje
sto pięćdziesiąt sposobów postępowania jak s...syn,
no i trzeba przyznać bezstronnie, że Carne znał je
wszystkie.

(Ciąg dalszy nastąpi) (46)

tel.
dln Krowodrzy: ul. GalJa

?4. te] 721-35. dla Podgórza: ul.

Kutrzeby 4, teł. 818-55, 650-99 .

Inf. Służby Zdrowia: tel. 205-1.1

(c^ła dobę). Punkt. Trtf. Antecznej,
tel. 107-65 (8—15). Itf f. Tok$yk. Ko
pernika 25, tel. 199-99 . luf. ? .keii
..W”. tej. 606-80 (8—17). Lek.
Swółdz. Pracy — wizvty domowe

lekarzy chorób dzieęi or^z

rzv kardiologów (16—23.30)
295-78. 225,-66. Ośrodek Inf.

Inwalidów, ul. 1 Mn;a 5, t*i.

(won. śr. piat. 16—18). Krak.

Świadomego Macierzyństwa,
dzi^żowa Poradnia lek. uJ.

Stalingradu 13. tel. 278-08 (9—18),
Tńf. o póradnictwie pra^no-RnoL
wycb. -za-w . i rn. tel. 254-74. 231-64

(8—16). Tri. Zaufania 371-37 (16--
32), dla dzieci i młodzieży 6ll-'?2

(14—18). MiJic^jdy T«?i. Zaufania
216-4 .1 (cała dobę). Tnf. kolei, z^r.

241-82, '222-43. kraj. 222-33. ir»f. Tu-

ryst. ..Wawel-Tou-rJst” ub Pa^ua
8. tel. 269-91. 294-71 (9—13). 64S-60

(K.30—22). Inf. Kult. KDK. B.ynęk
Gł. 27.' pok. 144. JTT p.. tel. 244-02

(11—18), inf. n i^łu^^cb. Floriań
ska 20. teJ. 271-30. 228-90 (7-- 1*O,
Nowa Futa. o -*;. Z^ody 7. tel.
447-31 ’ (R—■’8). Pnmoę Profr*','**a-
pzm. 11.1. Kawiory 3, tel, 753-75
i 748-92 (7—22).

leka-
t»l.
flia

238-11
Tow.

’4tO-
Bćh.

5
Rynek Gł. 42 (tlen), Waryńskie,

go 24, Długa 88, pl. Wolności 7,
Rynek Podgórski 9, Pstrowskiego
94 (tlen), N. Huta. Centrum C M.
s (tlen), N. Huta, Centrum A bl.

(tlen).3

Różne

21, 22,

Zoo (Lasok Wolski) w gedz. 9 -15.

Radio
PROGRAM I

Wiadomości: 15, 19, 20,
23.0.01,1.2,3,4,5.

18 Tu .Teclynka. 17.30 Raclioku-
rier. 18 Tu Jedynka d.ę. 18.25 Nie

tylko dla kierowców. 18.33 Kón-

(Dokońezenie na str. 3}



Podział punktów w meczach outsiderów

„Wawelskie smoki" nie wykorzystały szansy
DWA zwycięstwa nad Lechem dawały ko

szykarzom Wisły nadzieję na obronienie się
przed degradacją do II ligi. Tymczasem kra
kowianie, po bardzo słabych meczach, zdo
łali wygrać tylko jeden z dwóch pojedyn
ków. Sytuacja drużyny jest więc ogromnie
trudna, kto wie, czy uda się uchronić przed

spadkiem. Smutne to bardzo zważywszy, iż „Wawelskie
smoki” mają tak świetną kartę zapisaną w historii polskiej
koszykówki.
WISŁA — LECH 79:88 (40:40).

Najwięcej .punktów: dla Wisły
—: Langosz 38, Seweryn 13, dla
Lecha — Kijewski ■28, Maserak
i Durejko po 19. Sędziowali pp.
Antonijczuk i Zawiślak z Wro
cławia — słabo.

„Meczem ostatniej*1szansy”, o-

kreślano pojedynki Wisły 2 Le
chem, oba zespoły zagrożone są
degradacją, dla Obydwóch punk
ty. w zawodach z. kontrkandyda
tem. do spadku.. były ogromnie
ważne. Sądziliśmy, iż wykorzy
stując atut własnej hali, w spo
tkaniu dwóch słabych zespołów,
gospodarze . zdołają wywalczyć
zwycięstwo. Tak się jednak nie
stało. Dlaczego?

WCZORAJSZA kolejką
, spotkań ekstraklasy hokei
stów była ostatnią serią me
czy przed olimpiadą, w Lakę
Placid. W rozgrywkach ligo
wych nastąpi teraz prawie
półtoramiesięczna przerwa.
Oto rezultaty piątkowych i

Igielnych spotkań: ŁKS
— Podhale 5:7, Naprzód —

GKS Katowice 5:1, Zagłębie
t- GKS Tych? 5:1, Baildon
— Legia 6:4, Podhale — Le
gia 5:4, Baildon — GKS Ty
chy 6:9, Zagłębie — GKS
Katowice 7:1, Naprzód —

ŁKS 8:3.
TABELA

l nych spotkaniach II ligi ho-
i kejowej Craeoria podzieliła

się punktami z Unią Oświę-
’ cim. W sobotę krakowianie
I zwyciężyli 5:3. (0:0, 2:0, 3:3).
! Bramki dla Cracowii zdobyli:
l Siedlarczyk — 2, Pawlik, Pa-
i puga i Stryczek, wczoraj

przegrali 2:6 (0:2, 1:2, 1:2).
Gole strzelili Krasiński i

'

Siedlarczyk.

Otóż wiślacy nie tylko że nie
Wznieśli się w tym meczu ponad
swój tegoroczny poziom, ale na

dodatek zagrali fatalnie takty
cznie. Mając dobrego i bardzo

wysokiego gracza jakim jest Fi-
kiel, winni byli grać na niego,
by on zdobywał punkty, by na

ńim rywale „łapali” faule.
Tymczasem. Fikiel błąkał, się po

.boisku zupełnie bezużytecznie,
koledzy w ogóle nie podawali

Jedna wygrana

hutniczek

krako-

W POZNANIU zakończył się
drugi finałowy turniej pierw
szoligowych drużyn koszykówki
kobiet, walczących o miejsca
5—10. Zawodniczki krakowskie
go Hutnika wygrały tylko 1 z

trzech meczy. Oto rezultaty po
szczególnych spotkań
wianek: Hutnik — AZS Poznań
69:71 (33:35). Najwięcej pkt dla
Hutnika zdobyły Doniec — 19 i
Jaroszewska — 14, Hutnik —

Stal Brzeg 62:52 (37:32). Najwię
cej. pkt. dla krakowianek uzy
skały: Donice — 18, Jaroszew
ska i Jędrzejewska po 12, Hut
nik — AZS Katowice 71:75
(36:26). Najwięcej' pkt dla hut
niczek — Doniec — 23 i Jędrze
jewska — 11.

Trzeci mecz krakowianki

przegrały dopiero po dogrywce.
OTO TABELA GRUPY

SPADKOWEJ
3ń 1681—1649
34
33

3(1
29
29

5. AZS Poznań
6. Włókniarz
7. HUTNIK
8. Stal
9. AZS Katów.

10. Olimpia

23

23
23
23
23
23

1427—1471
1470—1547
1479—1622
1386—1620
1556—1806

MIŁĄ niespodziankę sprawili i równany od początku, ale wy-
koszykarze krakowskiego Hut
nika w Ii-ligowych spotkaniach
z ŁKS-em Łódź. W hali na Su
chych- Stawach dwukrotnie po
konali dotychczasowego lidera
tabeli.

Nieoczekiwany przebieg miał

szczególnie mecz sobotni. Ło
dzianie wyraźnie wygrali I po
łowę, w drugiej części obraz

gry zmienił się całkowicie. U-

miejętnie kierowani przez Gro
chala i A. Sudę hutnicy odra
biali- straty. W 31 min po raz

pierwszy objęli prowadzenie i
nie oddąli go już do końca.

Wczorajszy pojedynek był wy-

ZKMJU
WARSZAWA. Najlepszym

spórtowcem 1979 r. w . plebis
cycie Przeglądu Sportowego”
źCStał- Jan Jankiewicz (kolar
stwo). Na drugim mićjscu
znalazł się Andrzej Supron
(zapasy), a na trzecim Marek

Seweryn (podnoszenie cięża
rów).

WARSZAWA. Wczoraj na

Zalewie Zegrzyńskim zakoń
czyły się regaty bojerowe o

,,Puchar wyzwolenia Warsza
wy”. Triumfował w nich Bo
gdan Kramer (JKW Poznań).
Drugie miejsce zajął' Zdzisław
Prot (AZS Olsztyn).

TARNÓW. Zwycięzcą Tur
nieju wyzwolenia Tarnowa w

, piłce ręcznej mężczyzn został
; Hutnik — 8 pkt, przed Śpój-
. nią Gdańsk — 6 pkt, Pogonią
' Zabrze — 6 pkt, Unią Tarnów,
I5pkt.SCLipsk—3pktiKo-
! roną Kielce 2 pkt.

mu piłek, woleli— szczególnie
Międzik — rzucać z dalekiego
dystansu, z nie wypracowanych
pozycji, niż podać swemu środ
kowemu. W takiej sytuacji,
przy niewykorzystaniu walo
rów Fikiela, fatalnej grze ob
ronnej wiślaków, drużyna po
znańska, choć też grała słabo,
zdołała jednak rozstrzygnąć lo
sy meczu na swoją korzyść. W
źle grającej Wiśle największy
zawód sprawił Międzik, słaby
w obronie, egoistycznie grający
w ataku, na dodatek zupełnie
bez celności w rzutach. Oddał o-

knło 20 rzutów, uzyskując 4

pkt.! Inni wiślacy też słabi, Ku
dłacz zupełnie bez sił, tak że
trlko celnie strzelający Langosz
wybijał się ponad przeciętność.

WISŁA — LECH 81:79 (43-35).
Najwięcej punktów: dla Wisły
— Langosz 32, Fiki->1 20, dla
Lecha — Kijewski 39, Kosten-

ęki 13.

Tym razem sytuacja była in
na niż w sobotę. Wisła prowa
dząca przez większą część spot
kania do końca utrzymała swo
ją przewagę i choć w minimal
nych rozmiarach, to jednak n-

zyskała zwycięstwo. Mecz stał
na słabym poziomie, na dobrą
sprawę znów był strzeleckim

pojedynkiem między Kijowskim
i La.ngosz.em. W sobotę skutecz
niejszy był wiślak, lecz wygra
na przypadła poznaniakom,
wczoraj bvło odwrotnie. Zasłu
ga to w dużej mierze, lepszej
niż dzień wcześniej, taktyki dru-
żvnv gospodarzy. Nareszcie wi
ślacy grali „na Fikiela”. nare
szcie ten najwyższv zawodnik

zespołu otrzymywał sporo piłek
i mógł zdobywać punkty. Strze
lił ich dwadzieścia i walnie

przyczynił się do sukcesu kra
kowian. Poza. Lsngoszem i Fi-
kiolem bojowością wyróżniał się
Wiełebnowski, sooro serca do

gry włożyli też Seweryn i Zgto-
hićki, choć przegrali wiele po
jedynków z Kijewskim.

Mecz, jak wspomniałem, stał
na słabym poziomie, ale był bar
dzo zacięty, dramatyczny i do/

starczył widzom sporo emocji.
Para sędziów wrocławskich nie

wpłynęła swymi decyzjami na

wynik, ani w sobotę, ani w nie
dzielę, ale w tych trudnych,
twardych pojedynkach miała o-

kresy słabości, braku, refleksu,
wydawania błędnych decyzji.
W sumie podział punktów w

meczach Wisły z Lechem jest

grana przypadła hutnikom, mi
mo iż od 32 min. grali bez A.

Sudy (5 przewinień).
HUTNIK — ŁKS 81:67 (23:42),

najwięcej punktów uzyskali dla

zwycięzców — A. Suda 24, Gro
chal 22, Jaranowski i Klimczyk
po 10, dla

jewśki 24.
HUTNIK

najwięcej punktów dla hutni
ków — Grochal 23. A . Suda 20,
Rafalski 17, dla łodzian — Kra
jewski 25. (js)

.4

pokonanych — Kra-

— ŁK,S 77:67 (34:32),

*

ZAWODNICY Korony wygrali
obydwa wyjazdowe spotkania
ze Zniczem w Pruszkowie w so
botę 83:72 (41:41), a wczoraj
9'0:70 (44:35).

KOSZYKARKI AZS-u nie

miały problemu ze zdobyciem
kompletu punktów w pojedyn
kach z lubelskim Startera. W

sobotę i w niedzielę krakowian
ki zwyciężyły pewnie dużą róż
nicą punktów i gdyby nie braki

kondycyjne akademiczek, wido
czne bardzo wyraźnie w koń
cówkach obu spotkań, ich re
zultaty mogłyby być o wiele

wyższe.
AZS — START 77:70 (48:34).

Najwięcej punktów dla krako
wianek uzyskały Paluch — 19,
Morawska — 14, Skowron — 13,
dla Startu — Cisak — 29, Siczek
— 18.

AZS — START 67:57 (37:24).
Najwięcej punktów dla akade-
miczek zdobyły: Skowron — 20,
Paluch — 17 i Stybel 10, dla
Startu: Siczek — 20,> Rojek —

14. (ms)

sprawiedliwy, choć z całą pew
nością nie satysfakcjonuje kra
kowian, (lang)

*

Oto pozostałe wyniki sobotnio-

niedzielnych spotkań ekstrakla
sy koszykarzy. Start Lublin —

Polonia Warszawa 81:80 i 82:76,
Resovia — Zagłębie Sosnowiec
70:60 i 67:63, Śląsk Wrocław —

Górnik Wałbrzych 93:88 i 104:100,
Legia Warszawa — Wybrzeże
Gdańsk 82:94 i 80:74.

TABELA
1. Si ąsk 20 38 1888-1694
2. Wybrzeże 20 34 1710-1575
3. Start 20 33 1605-1579.
4. Resovia 20 31 1535-1531
5. Legia 20 30 1787-1831
8. Zagłębie 20 30 1787-1831
7. Górnik 20 28 1887-1874
8. Lech 20 26 1718-1826
9. Polon la 20 25 1662-1832

10. WISŁA 20 25 1574-1675

nfflmmnniiiiiHniininimn'
Na zdjęciu: emocjonujący frag
ment sobotniego meczu pomię
dzy Wisłą i. Lechem. W ataku
na kosz wiślaków Kostencki (nr
13), a przeszkodzić mu w zdo
byciu punktów usiłują Langosz

i Seweryn.
Fot.: MICHAŁ ’ KASZOWSKI
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Z historii Zimowych Igrzysk Olimpijskich [IV]

Czarne chmury faszyzmu
nad Garmisch-Partenkirchen
FASZYSTOWSKIE Niemcy nie żałowały środków ani pie

niędzy na organizację zmagań w 1936 roku w bawarskim
kurorcie Garmisch-Partenkirchen. Impreza ta miała stano
wić preludium tego, co zamierzano zaprezentować kilka
miesięcy później podczas igrzysk letnich w Berlinie. Zresztą
hitlerowscy wodzowie głosili wszem i wobec, że pokażą jak
należy organizować igrzyska XX wieku. Wszyscy zdawali so
bie sprawę z faktu, że dokona się demonstracja niemieckiej
siły i możliwości, ideały olimpijskie zejdą na dalszy plan.
Trzeba jednak przyznać, że

machina organizacyjna działała
bardzo sprawnie, pomimo że w

igrzyskach uczestniczyła rekor
dowa ilość zawodników (755 z 28

krajów), a w ciągu dziesięciu
dni zawody obejrzało ponad
500 000 widzów. Także poziom
sportowy poszczególnych konku
rencji był wysoki Nie brakowa
ło. sensacji. Po raz pierwszy o

olimpijskie medale
nąrciarzę-zjazdowcy.

Najpopularniejszym
kiem igrzysk został

walczyli

zawodni-
.. ... norweski,

łyżwiarz Ivar Ballangrud, zdo
bywca trzech złotych i jednego
srebrnego medalu w wyścigach
panczenistów. Jego rodak sko-

W DUŻYM LOTKU wylo
sowano': I ciągnienie: 12, 25,
27, 31, 41, 42, dodałk. .28, II

32, 33, 34,
banderoli:

płaci: I lo-
— 2.898 zł,
II losowa-
13.1.428 zł,

ciągnienie: 1, 29,
'44. Końców’ka
3513.

MAŁY LOTEK
sowanie: czwórki

trójki — 102 zł,
nie: piątki —

czwórki — 2.642 zł, trójki —

124 zł.

EXPRESS-LOTEK płaci:
piątki — 335.321 zł, czwórki
— 1.219 zł, trójki — 50 zł.

NOWX JORK. W finale gry
podwójnej tenisowego turnie
ju „Masters” J. McEnrne 1 P.

Fleming pokonali W Fibaka i
T. Okkera 6:3, 7:6, 6:1, W grze
pojedynczej w finale zmierzą
się B. Borg który w półfinale
wygrał z McEnroe .6:7, 6:3,
7:6 oraz V. Gerulaitis po
zwycięstwie nad ,1. Connor-
sem. 7:5, 6:2.

DAVOS. Erie Heiden (USA)
ustanowił . podczas międzyna
rodowych zawodów w łyż
wiarstwie szybkim dwa rekor
dy świata w wyścigu 'ha 1000
m — 1.13.60 min., oraz w wie
loboju sprinterskim — 150,255
pkt.

ZESWiACS
HAMAK. Mistrzynią świata

w łyżwiarskim wieloboju ko
biet została Natalia Petruse-
wa (ZSRR), wygrywając wśzys-
stkie biegi

BERLIN. Marita Koch pod
czas mityngu lekkoatletyczne
go ustanowiła halowy rekord
świata na dystansie 100 m w

czasie 11.15 sek.
BUENOS AIRES. Pierwszy

tegoroczny wyścig samochodo
wy Formuły I Grand Prix Ar
gentyny wygra! Alan Jones

(Australia) na samochodzie
„Williams”.

JOHNSON CITY.

Myricks podczas
lekkoatletycznych .

najlepszy w święcie
rezultat w skoku w

8.37 m. Myricks miął
skoki powyżej 8.30 m. ■

Łarry
zawodów

uzyskał
halowy

dal —

aż trzy

ryzy
każelą
kilku-

karierę
Przez

swoją

czek Birger Ruud obronił tytuł
mistrza olimpijskiego wywalczo
ny w Lakę Placid, ale prawdzi
wą furorę wywołał jego start

w biegu zjazdowym, w którym
nie dał żadnych szans elicie al
pejczyków austriackich, .fran
cuskich. niemieckich i szwajcar
skich. Pojechał bardzo odważ
nie, żeby nie powiedzieć
kancko, wykorzystując
okazję do wykonywania
nastometrowych skoków.

Miłośnicy łyżwiarstwa figuro
wego oglądali pożegnanie z

Olimpiadą legendarnej Norweż
ki. — Sonii Henie. Trzykrotna
triumfatorka igrzysk zdecydo
wała się rozpocząć
aktorską w Hollywood,
lata drogo sprzedawała
sławę nakręcając mnóstwo fil
mów. zarobiła miliony dolarów,
założyła pierwszą na świecie re
wię lodową.

Nie można nie wspomnieć o

wydarzeniach na hokejowej taf
li. Reprezentanci „Klonowego
liścia” Kanadyjczycy nie poko
nani ‘dotychczas w- turniejach
olimpijskich musięli uznać wyż
szość drużyny. Wielkiej Bryta
nii, przegrywając decydujący
pojedynek 1:2.

Z Polaków najlepiej spisał się
Stanisław Marusarz, piąty w

skokach oraz siódmy w kombi
nacji klasycznej. Na skutek
działań wojennych przerwano
rywalizację olimpijską na dwa
naście lat. W 1948 roku organi
zacja igrzysk ponownie przy
padła szwajcarskiej miejseo-

Decyzja GKKFiS w sprawie siatkarek

ZWYCIĘSTWO HUTNIKA
na parkiecla w Andrychowie

W SOBOTĘ i niedzielę siatkarze ekstraklasy zainauguro
wali drugą rundę rozgrywek. Pierwsze mecze nie stały na
-zbyt wysokim poziomie. Niespodzianką było sobotnie zwy
cięstwo Resursy Łódź w Sosnowcu nad broniącym tytułu
mistrza Polski Płomieniem.

Krakowski Hutnik po zacię
tym meczu w Andrychowie po
konał w

miejscowy
13:15, 15:5,
wianie grali
dnakowym
parkiecie
.Turek, Kołodziejski,
Malinowski i Hebel, Pierwszego
i trzeciego seta hutnicy wygrali
zdecydowanie, przegrali jednhk
również dwa sety. O zwycię
stwie wiec zadecydować miała

piąta odsłona. Od samego po
czątku piątego seta znaczną
przewagę posiadali krakowianie,
prowadzili już 14:9, jednak am
bitnie grający andrychowianie
poderwali .się do walki i wyró
wnali i>a 14:14. W końcówce je
dnak lepsi okazali się hutnicy
wygrywając w efekcie 17:15.

Oto pozostałe, rezultaty: Gwar
dia Wrocław — Lećhia Toma
szów 3:0 i Resursa Łódź 3:0,
Płomień Sosnowiec — Resursa
2:3 i Łpchia Gdańsk 3:0. Le
gia Warszawa — AZS Często
chowa 3:1 i Resowia 3:1. AZS Ol
sztyn — Resoyią 3:2 i AZS: Czę
stochowa 3:1. W tabeli prowadzi
Gwardia 10 pkt. przed AZS Ol
sztyn 10 pkt. Hutnik zajmuje 7

pozycję — 4 pkt.

pięciosętowej walce
Beskid 3:2 (15:10,
6:15, 17:15). Krako-
bęz przerwy w je-

zestawieniu, na

występowali: Kowal,
Szczerbik,

Skrócone kary
OSTATNIO komisja do spraw

zmian barw klubowych i dys
cypliny Głównego Komitetu

Kultury Fizycznej i Sportu wy
dała ostateczny werdykt w

sprawie zdysk wabfikowauych
przez PZPS siatkarek Wisły.
Chaberskiej-Holociier, Kuśnierz-

Kwaśniewskiej oraz Spójni —

Zdrojewskiej. Pierwsze odwoła
nie przyniosło wnślaczkom skró
cenie do połowy kary, drugie —

ostatnie — znów zmniejszyło
dyskwalifikację.

I tak Wiesława Chaberska-
Holoeher ukarana została osta
tecznie zakazem gry do końca

wości Saint Moritz. O tej im
prezie napiszemy w kolejnym
odcinku. (js)

27 stycznia br

Bieg narciarski
na krakowskich Błoniach
JAK JUŻ informowaliśmy Klub Narciarski, działający przy

Zarządzie Środowiskowym AZS w Krakowie, przy udziale

Komisji Narciarskiej PTTK oraz Wojewódzkiej Rady Kultu
ry Fizycznej i Turystyki „Ogniwo" organizuje w dniu 27 sty
cznia br. (niedziela) bieg narciarski na dystansie 10 km.

Zostanie on rozegrany najprawdopodobniej na krakow
skich Błoniach, a nie jak wcześniej informowaliśmy w Lasku
Wolskim. Jeżeli tylko na Błoniach utrzyma się przynajmniej
taka ilość śniegu jak obecnie, to właśnie tam wytyczone zo
staną trasy, w przypadku braku białego puchu impreza Od
będzie się w Łasku.

Biegacze wyruszą ze wspólnego startu, a na mecie przeprowa
dzona zostanie klasyfikacja w VI grupach wiekowych. W impre
zie startować mogą wszyscy amatorzy narciarskiego biegania z

wyjątkiem czynnych zawodników zrzeszonych w klubach spor
towych (byli zawodnicy mogą startować pod warunkiem co naj
mniej dwuletniej przerwy w wyczynowym uprawianiu sportu).'
Z uwagi na to, że dystans 10 km jest ciężki dla młodzieży i ludzi

nie.mających zbyt wiele wspólnego z ciągłym treningiem, orga
nizatorzy zapraszają do biegu młodzież ze szkół średnich i do
rosłych o dobrej kondycji fizycznej. My ze swej strony apelu
jemy już teraz do uczestników o równomierne rozłożenie sił —

nie najważniejsze będzie przecież zwycięstwo w zawodach, ale
samo uczestnictwo i ukończenie biegu. Udział w imprezie jest
bezpłatny, dla najlepszych zawodników w poszczególnych kate
goriach wiekowych przewidziano puchary, dyplomy, a wszyscy
startujący otrzymają pamiątkowe plakietki. •

Są już pierwsze zgłoszenia. M. in. wystartuj^ 180 studentów
Akademii Wychowania Fizycznego, kilkudziesięciu pracowników
Huty im. 'Lenina, ponadto chęć uczestniczenia w biegu wyra
zili indywidualnie liczni mieszkańcy Krakowa.

W dalszym ciągu jeszcze zgłoszenia z podaniem imienia i na
zwiska, adresu zamieszkania, zakładu pracy oraz zaświadczenie
lekarskie o zdolności do biegu można składać osobiście w Zarzą
dzie Środowiskowym AZS w Krakowie, Rynek Główny 44, I pię
tro. Termin zgłoszeń upływa 24 stycznia br..

Miłośników narciarstwa zapraszamy więc do udziału w I kra
kowskim biegu narciarskim. fas).

stycznia br. (czyli krakowianka
nie wystąpi jedynie w pierwszej
kolejce gier 26 i 27 bm. z Pło
mieniem w Sosnowcu oraz z

Kolejarzem w Katowicach), na
tomiast Lucyna Kuśnierz-Kwaś-
niewska (podobnie jak i Zdro
jewska) odsunięta została od

gry w pierwszych pięciu me
czach ligi, a więc do 10 lutego.
Wszystkie trzy zawodniczki zo
stały ponadto ukarane zakazem

wyjazdów za granicę do 30
czerwca. Mają stawić się rów
nież w Warszawie na badania
lekarskie, które mają stwier
dzić czy są zdolne do gry.

W sumie więc cała sprawa
skończyła się raczej pomyślnie
dla krakowianek Inna sprawa
to aktualna forma zawodni
czek, które miały przecież dłu
gą przerwę w treningach.

(Wi-Gr)
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1. Podhale 22 35 115—. 59
2. Zagłębie 22 35 107— 52
3. Naprzód 2228 90—65
4. ŁKS' 22 23 97— 8(1
5. Legia 22 17 76—101
6. Baildon 22 15 81—127
7. Katowice 2212 81—90
8. Tychy 22

*
11 68—111

W SOBOTNIO-niedziel-
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