
Przemówienie

Papieża Jana Pawła II

do korpusu
dyplomatycznego

W przemówieniu (14 bm.) do
członków korpusu dyplomaty
cznego, akredytowanych przy
Watykanie, Papież .Tan Paweł II

ponownie podkreślił, że pokój
świat.owy jest jedyną drogą dla
ludzkości. Wyrażając zaniepo
kojenie zjawiskami ujemnymi
dla spraw pokoju i wymienia
jąc wśród nich kolejno: rujnu
jącą i niebezpieczną prolifera
cją zbrojeń, walki lub napięcia
w święcie, kryzys irański i af-

gański, Papież wskazał, że na

tych, którzy mają największą
władzę spoczywa też najwięk
sza odpowiedzialność za losy
pokoju.

Jan Paweł II podkreślił zna
czenie przestrzegania zasad po
kojowego współżycia w skali

międzynarodowej, a także wska
zał, że rosnące wydatki na

zbrojenia są jedną z przyczyn
nieskuteczności w

' walce z gło
dem.

Papież przekazał życzenia no
woroczne wszystkim rządom,
podkreślając, że Kościół szanuje
istniejące w poszczególnych pań
stwach systemy polityczne oraz

odpowiedzialność wiążącą sią z

wypełnianiem władzy.
Jan Paweł II, mówiąc o dzia

łalności Stolicy Apostolskiej w

ubiegłym roku, wspomniał rów
nież o swej wizycie w Polsce,
stwierdzając m. in., że pragnie
„odnotować gościnność i kurtu
azję’’, z jaką spotkał się ze

strony władz naszego kraju.

Nowa cena złota
NOWY JORK
Cena złota na giełdzie nowo

jorskiej osiągnęła w 'poniedzia
łek rekordowy poziom — 669,50
dolara za uncję.

W Ajaccio na Korsyce odbyła się
masowa demonstracja, popierają
ca separatystów korsykańskich. W

Paryżu opublikowano oświadcze
nie Francuskiej Partii Komuni
stycznej w związku z napiętą sy
tuacją na Korsyce. Dokument o-

stro krytykuje politykę władz,
które skierowały znaczne siły po
licji w celu zdławienia wystąpień
zwolenników przyznania wyśnię
autonomii, w wyniku starć zgi

nęły trzy osoby.
CAF—AP — telefoto

Mówi prof. dr Hieronim Kubiak

socjolog
Sądzę, ie jedną z najtru

dniejszych ale i najwa
żniejszych spraw dla naszej
techniki współżycia społecz
nego, a także dla sensownego
kierowania procesami gospo
darczymi i politycznymi, jest
wnikliwa analiza procesów
żywiołowych. Tych wszyst
kich zmian, które wywołane
są spontanicznymi działania
mi jednostki i grup ludzkich,
w tym działaniami nie zaw
sze do końca przemyślanymi
i nie zawsze racjonalnymi. W

procesach żywiołowych bo
wiem, w przeciwieństwie do

standaryzujących zarówno
cele jak i warunki działania
procesów planowanych, do
chodzi do głosu bogactwo

ludzkiej indywidualności, ró
żnorodność motywacji i aspi
racji.

Zaskakiwani jesteśmy czę
sto faktem, że to, co plano
wane nie zawsze jest reali
zowane, a założone cele nie

zawsze zgodne z osiąganymi.
Twierdze, że dzieje się tak
m. in. dlatego, iż nie anali
zujemy dostatecznie wnikli
wie procesów 'żywiołowych.
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Rekord zimna w Turcji

i mrozy w rejonie
śródziemnomorskim

często obfi-

wichury.
miasteczek i
od świata z

Znaczną część Europy, przede
wszystkim rejon śródziemnomor
ski, objęła w poniedziałek nowa

fala chłodów. Spadkowi tempe
ratury .towarzyszą
te opady śniegu i

W Grecji wiele
wsi odciętych jest
powodu zasp. Wiele dróg, rów
nież głównych szlaków komu
nikacyjnych. jest nieprzejezd

nych.
Mrozy spowodowały poważne

zniszczenia w drzewostanie o-

Woców cytrusowych. Równocze
śnie z północy Grecji napływa
ją doniesienia o watahach wil
ków, które schodzą z gór, na
padają na stada owiec i bydła,
siejąc popłoch wśród ludności.

Z południowo-wschodniej pro
wincji hiszpańskiej Andaluzja
nadchodzą wieści o niezwykłych
w tym rejonie kraju opadach
śniegu, pod którego ciężarem
załamały się dachy fabryk tek
stylnych. Zasoy śnieżne zatara
sowały również szlaki kolejowe
i drogi, uniemożliwiając kurso
wanie autobusów. Odciętej od
świata ludności miast i osiedli

wojsko dostarcza chleb i inne

artykuły spożywcze.
Mrozy dają sie we znaki Por

tugalczykom i Francuzom. W
Porto Alegre, położonym na po
łudniu od Tagu, śnieg soadł po
raz pierwszy od wielu lat.

Mrozy szczególnie dają sie we

znaki ludności Turcji; trudno
ści gospodarcze, jakie przeżywa
ten kraj sprawiły, iż ż braku
dewiz absolutnie niewystarcza
jące jest zaopatrzenie w olej ó-

pałowy i inne naliwa służące do

ogrzewania budynków mie
szkalnych i urzędów. W tej sy
tuacji, kiedy temperatura w

Ankarze spadła do minus 17

stopni (jest to najniższa od 30

Procesów owych nie da

zrozumieć wyłącznie po
przez interpretację historycz
ną, choć i ta ma ogromne
znaczenie dla ich wytłuma
czenia. Najważniejsza jednak

jest analiza współczesności i

nie da się od niej uciec na
wet^ wtedy, gdy tej współcze
sności z jakiegoś powodu boi-

my się. Sądzę, że większość
problemów, jakie mamy o-

becnie sami ze sobą w wymia
rze indywidualnym i w wy
miarze życia zbiorowego po
lega właśnie na niedosta
tecznej refleksji nad współ
czesnością.

Analiza procesów żywioło
wych nie jest możliwa bez
rozwoju szeroko pojętych
nauk humanistycznych. Pro
cesów żywiołowych nie mo
żna badać naprawdę, jeśli
nie bada się ludzi, ich stanów

emocjonalnych, umiejętno
ści działania, systemów war
tości, sposobów motywowa
nia własnego życia, indywi
dualnych celów. W działaniu
ludzkim bardzo wielkie zna
czenie mają bowiem czynni-

(Dokończnie na str. 2)

lat temperatura zanotowana w

tym mieście), a w niektórych
rejonach do blisko 30 stopni po
niżej zera, władze zadecydowa
ły o zamknięciu szkół podsta
wowych i średnich w północnej
i wschodniej części kraju. Brak
paliwa sprawia, że nie ogrzewa
ne są nie tylko domy prywatne,
ale również szkoły, biura a na
wet szpitale.

*

Dzisiaj rano, na południu
kraju było nadal bardzo mroź
no, temperatura wahała się od
minus 21 w woj. miejskim
krakowskim i nowosądeckim,
do minus 14 w bielskim. Nie

wystąpiły opady śniegu, ale lo
kalnie wiał silny wiatr, który
powodował zamiecie na dro
gach.

Min. E, Wojtaszek
z wizyta w ZSO

MOSKWA
Na zaproszenie rządu ZSRR

przybył 14 bm. z wizytą do

Związku Radzieckiego, członek
KC PZPR, minister spraw za
granicznych PRL, Emil Wojta
szek.

Na lotnisku powitali go: czło
nek Biura Politycznego KC
KPZR, minister spraw zagrani
cznych ZSRR, Andriej Gromyko
i inne oficjalne osobistości ra
dzieckie. Obecny był ambasador
PRL, Kazimierz Olszewski.

Dziennik „Izwiestia” zamie
ścił 14 bm. zdjęcie i biografię
polskiego gościa.

„Witając ministra spraw za
granicznych PRL Emila Wojta
szka, ludzie radzieccy wyraża
ją przekonanie, że jego wizyta
przyczyni się do dalszego roz
woju i umocnienia braterskiej
przyjaźni
współpracy
krajami i
dziennik.

i wszechstronnej
między naszymi

narodami” — pisze

J
UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie pod wpływem za
toki niżowej. Zachmurze
nie umiarkowane, okre
sami duże. W nocy i ra
no miejscami mgły i zam
glenia. W godzinach po

południowych możliwość wy
stąpienia słabych opadów śnie
gu. Wiatr południowo-wschod
ni, stopniowo skręcający na

południowo-zachodni 4—8 m na

sek. Temperatura maksymalna
dniem minus 6—2, minimalna

nocą minus 10—13 st. C.

o

■ Stawiamy na rozwój tramwaju
■Co z Wisłą w mieście?

regionu. Przede wszystkim przy
gotowano materiały, na podsta
wie których podjęta została

przez premiera decyzja o zmia
nie użytkowania terenów rol
nych na cele nierolnicze. W su
mie zabezpieczono w Krakowie
dla budownictwa mieszkaniowe
go, dróg, przemysłu itp. 826 ha.
Umożliwi to działalność inwe
stycyjną do 1983 r. Ponadto za
kończono plany zagospodarowa
nia przestrzennego dla gmin
Proszowice, Sułkowice i Racie
chowice — trwają prace nad

sporządzeniem podobnych pla
nów dla dalszych 29 gmin. Stwo
rzenie takich planów dla wszys
tkich 39 gmin naszego regionu
ma wielkie znaczenie.

Postępują prace nad ustale
niem konkretnych lokalizacji i
bilansu możliwości sytuowania
budownictwa mieszkaniowego w..

Krakowie na uzbrojonych par
celach, które pierwotnie prze
znaczone były dla biurowców, o-

biektów przemysłowych i in. Ze

względu na przesunięcie na dal
sze lata realizacji tych inwesty
cji — przy zabezpieczeniu dla
nich innych parcel — wykorzy
sta się uzbrojone tereny dla

podjęcia tu budowy domów

mieszkalnych.
Skupiono też działalność na

sprawach starego Krakowa. Po
wstało kompleksowe opracowa-

istniejącej infrastruktury

Biuro Rozwoju Krakowa w

ostatnich miesiącach pracowało
nad wieloma niezwykle ważny
mi opracowaniami dla miasta i

i...... .—
'

ODPOWIEDZI sekretarza ge
neralnego KC KPZR — Leoni
da Breżniewa, na pytania po
stawione przez korespondenta
dziennika „Prawda” spotkały
się z dużym oddźwiękiem na

całym świecie. Główne agen
cje światowe i czołowe dzien
niki wielu krajów przekazały
pełny tekst lub obszerne omó
wienie wywiadu L. Breżniewa.
W komentarzach podkreśla się,
że wypowiedzi przywódcy ra
dzieckiego stanowią dogłębną
analizę najważniejszych i naj
pilniejszych problemów mię
dzynarodowych.

OPUBLIKOWANY 14 hm. w

Lublanie komunikat konsy
lium lekarskiego stwierdza, że

ogólny stan zdrowia prezyden

ZEMKA

bm.
:n-

kil-

: wojsko-
i Pekinu

i odcięcia
od amerykańsko-

kampanil antyra-
wr kwestii Afgani-

ta J. Broz-Tito jest dobry, a

stan pooperacyjny jest wyrów
nany. Mimo tymczasowej po
prawy. nie osiągnięto jednak
zamierzonych rezultatów ope
racji chirurgicznej, jaką prze
prowadzono na naczyniach
krwionośnych lewej nogi pa
cjentawnocyz12na1J

WYRAŹNE ochłodzenie

stąpiło w ciągu ostatnich
ku dni w stosunkach między
Indiami a USA i Chinami,
wskutek groźnych dla intere
sów Indii posunięć
wych Waszyngtonu
w Azji południowej i

się Delhi

chińskiej
dzieckiej
stanu.

ZMARŁ,
dre Kostelanetz, jeden z naj
popularniejszych dyrygentów
amerykańskich. Zgon, którego
prz5'czyną był atak serca, na
stąpił podczas pobytu dyry
genta na Haiti.

w wieku 78 lat, An-

Z Iranu
TEHERAN
Irańska agencja prasowa

PARS poinformowała, że
wkrótce zostaną wydaleni z I-

ranu wszyscy dziennikarze i

korespondenci amerykańscy za

publikowanie „fałszywych in
formacji o Iranie”. Zakomuni
kował o tym 14 bm„ po posie
dzeniu Islamskiej Rady Rewo
lucyjnej w Teheranie, minister
Ali Akbar Moinfar.

Niecodzienna zagadka
kryminalna

Doszły do nas wiadomości o

nietypowej, wręcz niewiarygod
nej aferze kryminalnej, która
miała mieć miejsce w naszym
mieście. Oto w ostatnich dniach
ub. roku pracownik jednego z

instytutów wykorzystujących w

badaniach substancje promie
niotwórcze wyniósł dla wła
snych celów próbki takiej sub
stancji poza teren pracowni.
Śledztwo W całej tej sprawie
trwa i zapewne potrwa długo,

Mimo że wypadek wygląda groź
nie, kierowcy wyszli- z niego cało.

Była to próba wytrzymałości sa
mochodów, przeprowadzona na

stadionie w Houston.

CAF — UPI — telefoto
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BudowlanycliKombinat Maszyn
„BUMAR” rozpoczyna produkcję
żurawia gąsienicowego (na zdję
ciu), zaprojektowanego przez spe
cjalistów polskich i radzieckich.
Kolos ten o udźwigu 63 tony, słu
żyć będzie przy montażu elemen
tów ogromnej masy i kubatury.

CAF — Dąbrowiecki — telefoto

w Krakowie
jako że sprawa jest bardzo
^komplikowana. Natomiast jest
pewne, że w wyniku działania

izotopu promieniotwórczego
skażona została radioaktywnie
pewna grupa osób, w tym rów
nież rodzina wspomnianego ba
dacza. Skażeniu uległy również
mieszkania w kilku punktach
Krakowa.

Sytuacja została szybko opa
nowana, do akcji wkroczyły
ekipy z Instytutu Jądrowego w

Świerku, Sanepidu, Instytutu
Medycyny Pracy. Osoby pora
żone zostały otoczone opieką,
próbki radioaktywne zabezpie
czono a mieszkania poddano
procesowi odkażania.

Prowadzone śledztwo wyjaśni
przyczyny i sposób, w który
niebezpieczne środki wydostały
się z pracowni. Istnieje bowiem

przypuszczenie, że człowiek,
który wykradł niebezpieczny
materiał wykorzystał go dla

własnych, nie całkiem jeszcze
jasnych celów. (AG)

Krakowski dziennikarz, znany z serialu tv „07 zgłoś
Się", BRONISŁAW CIEŚLAK, prowadzi śledztwo
w sprawie zagadkowych morderstw, popełnianych
przez nieuchwytneao zbrodniarza, w kryminalnym

filmie ROMANA ZAŁUSKIEGO - pt.:

rrWściekły"
na ekranie kina „Wanda”

W styssnia. O Kelar 0 98 minut sensacji III
K-M8

technicznej wewnątrz II obwod
nicy. Opracowano zasady roz
mieszczenia w budynkach pla
cówek handlowych i usługowych
na terenie starego Krakowa. W

pełnym toku są prace nad stwo- .

rżeniem koncepcji uporządko
wania zabudowy Kazimierza i
Stradomia.

Biuro dokonuje analiz mają
cych na celu dalsze oddzielenie
ruchu pieszego od kołowego, eli
minowanie ruchu tranzytowego
oraz zwiększenie ilości parkin
gów w obrębie pierścienia Plant.

Zaawansowano również opra
cowania dotyczące innych us
prawnień komunikacyjnych. Da

odciążenia ul. Basztowej i Dłu
giej przewiduje się przedłużanie
linii tramwajowej od ul. We
sterplatte przez ul. Pawią

(Dokończenie na str. 2)

Dtwi gratulacyjna

do Indiry Gandhi
Prezes Rady Ministrów —

Piotr Jaroszewicz wystosował
depeszę gratulacyjną do premie
ra rządu Republiki Indyjskiej —

Indiry Gandhi, z okazji objęcia
przez nią tego stanowiska.

Muzeum Narodowe zaprasza

Przeszłość Przyszłości”

Na.ro-

naszej
odczy-

cen
iłdo-

W

bę-
pro-
mu-

już po raz szósty
Po raz szósty Muzeum

dowe przy współpracy
redakcji podejmuje cykl
tów pod tytułem „Przeszłość
Przyszłości”. . Wykładowcy —

którymi są pracownicy nauko
wi Zbiorów Czartoryskich (Od
dział Muzeum Narodowego), za
poznawać będą słuchaczy z

nymi zbiorami nie zawsze

stępnianymi publicznie,
prelekcjach wykorzystane
dą również wyniki badań

wadzonych w pracowniach
zeum. . A oto tematy odczytów:
Siedem portretów Izabelli, Le
genda polskiej husarii, Jena Ja
kuba Rousseau „Uwagi nad

rządem polskim”, ,,In taberna

quando sumus” — Polacy w

bachusowej służbie. Z cmenta
rza Watykanu do Muzeum

Czartoryskich — Dzieje jedne
go zabytku.

Wszystkie prelekcje odbywać
się będą w sali Arsenału przy
ul. Pijarskiej 8, Tp, o godz. 19.

Liczymy, że tegoroczny cykl
spotka się, podobnie jak po
przednie, z dużym zaintereso
waniem krakowian. Pierwszy
odczyt — Siedem portretów Iza
belli, już niedługo, 25 stycznia.

Zapraszamy!
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XV Konferencja Europejskiego

Programu Badawczego Diebolda

obraduje w Krakowie

W dniach 14 i 15 stycznia br.

w Krakowie obraduje XV Kon
ferencja Europejskiego Progra
mu Badawczego Diebolda. Pro
gram ten, którego autorem był
John Diebold przed 25 laty w

USA, od 1964 roku jest również

realizowany w Europie. Wielcy
użytkownicy sprzętu kompute
rowego, np. banki, towarzystwa
lotnicze, producenci samocho
dów, koncerny chemiczne, stalo
we, instytuty naukowe, zainte
resowani w programowaniu tej
stosunkowo

nauki, jaką jest informatyka,
zajmują

'

się

młodej dziedziny

wytyczaniem jej

'BTcg&s

Mówi prof. dr

H. Kubiak

kiedykolwiek
społeczeństwa

roli czynnika
wpływającego

(Dokończenie ze itr. 1)
ki na pozór pozbawione kry
terium racjonalności. Toteż
dla sprawniejszego, dla mą
drzejszego kierowania ży
ciem społecznym odczytanie
tego wszystkiego, co bezpo
średnio ludzkie, co nie da się

sprowadzić do wymiaru ma
szyny lub procesu produk
cyjnego wydaje się być
szczególnie ważne.

Pytać o procesy żywiołowe
warto również dlatego, że

współcześnie w stopniu
znacznie większym, niż mia
ło to miejsce
w dziejach
polskiego, do

samodzielnie
na zmiany społeczne urasta,
świadomość. Po to, żeby po
radzić sobie z tą świadomo
ścią, jako czynnikiem spraw
czym zmian, po to, by umieć

odpowiedzieć, np.' dlaczego
pewne struktury demokra
tyczne w Polsce są skuteczne
a inne nie, musimy właśnie

dokładnie1 wiedzieć, jnkft -.jest
treść i kierunki współcze
snych procesów żywioło
wych.

Wstrząsy podziemne
w Rumunii

BUKARESZT
14 ba. pó połudńiu rumuński

Ośrodek Fizyki Ziemi i Sej
smologii zarejestrował rejo
nie Vrancea (około 200 km na

półńoc od Bukaresztu) na głę
bokości 120 km wstrząsy pod
ziemne.

Gitarzysta
porażony prądem

W Kownie, podczas koncertu,
gitarzysta Gintaras Paulauskaś

żóstął porażony prądem elek
trycznym, dotykając ręką źle

izolowanego przewodu. W wy
niku wypadku nastąpiła śmierć

kliniczna.
Na szczęście, w pobliżu zna

leźli się dwaj lekarze, któ
rzy udzielili poszkodowanemu
pierwszej pomocy. Jak się póź
niej okazało masaż serca i sztu
czne oddychanie zapobiegły
przekształceniu się śmierci kli
nicznej w biologiczną.

Walka o życie pacjenta trwa
ła 18 dni i zakończyła Się suk
cesem.

Wyrok
w procesie zabójcy

Ś?d Wojewódzki w Białymstoku
wydał wyrok w procesie 23-let-

niego Anatola Firsowicźa, oskar
żonego o dokonanie trzech za
bójstw. Sąd skazał go na 25 lat

pozbawienia wolności i 10 lat poz
bawienia praw publicznych. Sąd
wziął pod uwagę opinię biegłych
lekarzy psychiatrów.

A. Firsowicz odpowiadał przed
sądem za pozbawienie w 1977 r.

w Bielsku Podlaskim życia 19-let-

niej studentki Barbary I. przez
uduszenie jej sznurem. Ujęty w

kilka godzin po tej zbrodni spra
wca przyznał się następnie w to
ku śledztwa do dokonanych wcze
śniej dwóch innych zahóistw —

również dziewcząt.

kierunków, w oparciu o najnow
sze tendencje.

Uczestnicy europejskiego pro
gramu Diebolda są w szybki spo
sób informowani o produkcji
nowego sprzętu obliczeniowego,
o jego oprogramowaniu i wy
korzystywaniu do zarządzania.
Dwa razy do roku organizowa
ne są zjazdy. Ostatni taki odbył
się w marcu, w Brukseli. Teraz

drugi ma miejsce w Krakowie.

Oprócz tego w ciągu roku wszys
cy zainteresowani otrzymują
raporty opracowywane przez tę
międzynarodową organizację.

Z krajów socjalistycznych w

programie Diebolda uczestniczą
— oprócz Polski — Węgry i

NRD. W naszym kraju zaintere
sowanych omawianym progra
mem jest ponad 1.000 użytkow
ników, którzy otrzymują syste
matycznie pakiet najświeższych
informacji o nowościach tej
branży. Dominującą rolę w Pol
sce odgrywa w pracach progra
mu Zjednoczenie Informatyki,
posiadające 16 przedsiębiorstw
i eksploatujące 86 komputerów,
różnej mocy.

Podczas zjazdu poruszonych
zostanie wiele kwestii m. in.

użytkownicy będą się zastana
wiać, co. zrobić, by zmniejszyć
dysproporcję (a jest to zjawisko
ogólnoświatowe) między coraz

większą sprawnością sprzętu
komputerowego a niewystarcza
jącą wydajnością programistów
i projektantów. Tworzenie, jak
t.o ma miejsce obecnie, systemów
informatycznych w ciągu kilku
lat musi ulec wydatnemu skró
ceniu. Podczas sesji omówione
również zostaną problemy bu
dowy nowego sprzętu kompute
rowego,. w związku z wprowa
dzeniem stopniowej decentrali
zacji przetwarzania (coraz wię
cej minikomputerów pracuje w

biurach, i instytucjach, a w nie
dalekiej przyszłości mikrokom
putery znajdą się nawet w gos
podarstwach domowych); Jaką
Wobec tego pełnić mają rolę, du
że ośrodki obliczeniowe?

Organizatorami krakowskiej
konferencji są: Zjednoczenie In
formatyki, Centrum Projekto
wania i Zastosowań Informaty
ki oraz Zakład Elektronicznej
Techniki Obliczeniowej w Kra
kowie. Dziś w obradach ma

wziąć udział i wygłosić referat

przewodniczący EPB Diebolda,
dr Wolfgang Fassbender. (ja)

Konferencja prasowa
na temat rozwoju Krakowa

ko
do

da-

Prądnik Bia-
w rejon Szpi-

hędżie miało

(Dokończenie ze str, 1)
wzdłuż układów torowych
lei i przez ul. Montelupich
pętli w ul. Kamiennej oraz

lej trasą starych torów stacji to
warowej (z ominięciem XIX-

wiecznych fortów) pod most w

ul. Prądnickiej i do os. Azory.
Przewiduje się też połączenie
północnych obrzeży Nowej Huty
z Prądnikiem i Azorami przez
budowę nowej linii tramwajo
wej z os. Srebrnych Orłów do

Prądnika Czerwonego i sukcesy
wnie dalej przez
ły — ul. Opolską
tala im. dr Anki.

Duże znaczenie
odtworzenie dawniej istniejące
go odcinka (300 m) linii tram
wajowej od ul. Wielickiej do
dworca kniejowego w Płaszowie
oraz przedłużenie (1 km) linii

tramwajowej od os. Bohaterów

Września do dworca kolejowego
w Batowdcach.

Prowadzone są badania doty
czące możliwości budowy linii

tramwajowej przez Al. Trzech
Wieszczów i most Dębnicki oraz

linii tramwajowej przez al. Mar
chlewskiego W' stronę Rakowic
i do Prądnika Czerwonego. Kon-

j Co słychać 7
/ Według
i kańskiego
t Ustalono listę kobiet o naj-
'

piękniejszych „nogach świata
) — 1979”... Na czołowym miej-
} scu wymienia się Lizę Min-
\ nelli, a z kolei aktorlC: An-
' c/ie Dickinson, Shirley
7 McLaine i Jane Fonda. Na
1 piątym miejscu sklasyfiko-
j.wano nogi tenisistki Chris
Ł Enert.

informacji amery-
pisma „Forum” —•

PRZEWODNICZĄCY Rady
Państwa — Henryk Jabłoński

przyjął 14 bm, w Belwederze

delegację Zarządu Bydgoskie
go Towarzystwa Naukowego.

W WARSZAWIE odbywa się
sesja popularnonaukowa, zor
ganizowana w 35-lecie wyzwo
lenia stolicy. Jest ona poświę
cona genezie i rozwojowi so
cjalistycznej Warszawy.

14 BM. w Pałacu Urzędu Ra
dy Ministrów w Warszawie

wręczone zostały nagrody mi-

Z KRAJU
nistra rolnictwa z* wybitne
osiągnięcia naukowe, technicz
ne i organizacyjne w 1»79 r.,

służące dalszemu rozwojowi o-

raz rekonstrukcji technicznej i

społecznej rolnictwa.
ZMARŁ w wieku 76 lat pi

sarz Stefan Klonowski.
W WIEKU 62 lat zmarła w

Warszawie Maria Hiszpanska-
Neumann — przedstawicielka
polskiej szkoły drzeworytni
czej, autorka*, licznych cyklów
rysunkowych i malarskich,
grafiki książkowej.

Krytyka
władz Norymbergi
za torpedowanie
współpracy z Krakowem

BONN

Dyskwalifikującym adresa
tów tytułem „Wiecznie wczo
rajsi” opatrzył znany ty
godnik hamburski „Die Zeit”

artykuł, krytykujący rewizjoni
styczną wypowiedź nadburmi-
strza Norymberg! A. UrSchlech-
tera wkrótce po podpisaniu z

Krakowem umowy o współpracy
miast. Wypowiedź ta jak wia
domo, doprowadziła do zawie
szenia umowy przez stronę pol
ską. Tygodnik stwierdza, że

Kraków zareagował logicznie na

.. całkowicie pozbawioną wyczucia
rzeczywistości wypowiedź burmi
strza. która pozostawiła „fatalne
wrażenie”. Skierowany przez
burmistrza do rzecznika Niem
ców sudeckich, Bechera list

(nota bene Becher był czołową
ekspozyturą,Hitlera w czeskich;.
Sudetach w .M38 roku), odczy
tany został wg „Die Zeit” jako
wręcz „próba przypodobania
się” rewizjonistycznemu ziom-

kostwu.

„Frankfurter Rundschau” u-

trzymuje, że władze miejskie
Norymbergi podejmują różne za
biegi by „uratować współpracę
miast”, jednakże jednoznacznego
wyjaśnienia władz Norymbergi
dotychczas brak.

tynuowane są opracowania zwią
zane z budową przyszłościowych
linii tramwajowych do mających
powstać 100-tysięcznych zespo
łów mieszkaniowych Ruczaj —

Zaborze — Kobierzyn i dalej do
Skotnik oraz linii z Nowej Huty
do Wieliczki.

O wszystkich tych sprawach
mówił wczoraj gł. architekt m.

Krakowa dr inż. K. Seibert pod
czas konferencji prasowej z u-

działem dyr. nacz. Biura Rozwo
ju Krakowa mgr R. Kindy i dyr.
nacz. Zarządu Rozbudowy Kra
kowa mgr B. Korombla. Zosta
liśmy również szczegółowo po
informowani nt. planów zagos
podarowania terenów nad Wisłą,
na niezwykle ważnym odcinku

przepływu przez miasto. O tym,
co tutaj w Krąkowie — pomię
dzy budowanym stopniem wod
nym „Kościuszko” i Niepołomi
cami — powstanie, względnie
ulegnie przeobrażeniu napisze-
my w oddzielnym artykule, (bp)

S.tp.

Bronisław Kornelski
nasz najukochańszy Ojciec, Dziadzio i Brat, całym
sercem nam oddany, emerytowany długoletni pracow
nik Prezydium WRN w Krakowie, żołnierz kampanii
wrześniowej, więzień hitlerowski, członek ZBoWiD,
członek Klubu Oficerów Rezerwy, wyróżniony odzna
czeniami państwowymi, zmarł nagle w Krakowie, dnia
11 stycznia 1980 roku, w wieku 74 lat, pozostawiając
nas pogrążonych w głębokim bólu i żałobie.

Pogrzeb odbędzie się w środę 16 stycznia, o godz. 13,
na cmentarzu w Bronowicach Wielkich.

MSZA SW. ŻAŁOBNA za spokój Jego duszy odpra
wiona zostanie w kościele parafialnym św. Szczepana,
w czwartek 17 stycznia, o godzinie 8.30

RODZINA

Z obrad KSR

b W trosce o podróżnych PKP
Jak sprostać stale wzrastają

cym wymaganiom rynku spo
żywczego w sytuacji limitowa
nej podaży surowców rolnych?
Pytanie to stanowiło motto

wczorajszej debaty Konferencji
Samorządu Robotniczego Okrę
gowego Przedsiębiorstwa Prze
mysłu Mięsnego w Krakowie,
któremu przypada odpowie
dzialna rola w gospodarce żyw
nościowej województw: m. kra
kowskiego, tarnowskiego i no
wosądeckiego.

Obrady, w których uczestni
czył wicedyr. Den. Inwestycji
Min. Przemysłu Spożywczego i

Skupu mgr inż. I . Uryga i na
czelnik wydziału planowania
Centrali Przemysłu Mięsnego

J. Koniar, odbywały się
kierunkiem I. sekretarza

PZPR, przewodniczącego
— A. Żurka.

mgr
nnd
KZ

KSR

Dyrektor naczelny OPPM —

mgr M. Jench przedstawił in
formację o realizacji planu w

1979 r. i zadaniach na 1980 r. w

podległych przedsiębiorstwu Za
gładach Mięsnych: w Krakowie,
Tarnowie, Dębicy, Nowym Są
czu i Zakopanem.

Potrzeba zdobycia zwiększo
nej ilości, surowca do. produkcji
— przy utrzymujących się mo
żliwościach skunu bydła i trzo
dy — stawia Przedsiębiorstwo
wobec konieczności dalszego
rozwijania i lepszego wykorzy-

Współpraca plastyków
z zakładami pracy

Przewodniczący Krakowskiej
Rady Związków. Zawodowych
Antoni Dałkowski i prezes Za
rządu Okręgu Związku Pol
skich Artystów -Plastyków

'

w

Krakowie Antoni Hajdccki pod
pisali wczoraj porozumienie o

współpracy, zmierzającej do

upowszechniania dzieł sztuki i
twórcźóśfli pjastyczhej wśród

Załóg zakładów pracy naszego

województwa.
Porozumienie przewiduje

m. in. organizowanie plenerów i

wystaw poplenerowych w za
kładach pracy, połączonych ze

spotkaniami z artystami, kry
tykami i historykami sztuki,
programowanie działań w za
kresie humanizacji miejsca pra
cy i otoczenia zakładów, pomoc

plastyków w opracowaniu
stemu informacji wizualnej
zakładach i instytucjach,
swej strony KRZZ zobowiązała
się do powiększenia liczby sty
pendiów przyznawanych przez

zakłady pracy plastykom craz

udzielenia pomocy materiało
wo-technicznej członkom ZPAP.

sy-
w

Ze

Kronika wypadków
• Dziś, ok. godz. 1-ej w nocy,

w Wawrzeńczycach, ciężarówka z

przyczepą najechała na leżącego
na jezdni Włodzimierza Zimnego
(I. 42, zam. Wawrzeńczyce 107),
który poniósł śmierć na miejscu.

® W ciągu minionej doby wy
darzyły się na terenie Krakowa
i woj. miejskiego 3 wypadki, w

których 1 osoba zginęła, a 2 od
niosły rany.

W związku ze śmiercią

WŁADYSŁAWA
RADWANA

członka Prezydium naszego
Samorządu Mieszkańców —

składamy Jego RODZINIE

wyrazy najgłębszego współ
czucia

Komitet Osiedlowy
Samorządu Mieszkańców

Nr VIII Osiedla „Salwator”

stania tuczarni, prowadzonych
we własnym zakresie. Zakłada

się, że dostawy z własnych o-

biektów tuczu wahać się będą
w br. w granicach 19 proc, ca
łości uzyskiwanego żywca wie
przowego w woj. tarnowskim i

nowosądeckim, a w woj. m. kra
kowskim wynosić będą nawet

24,1 proc. Przyrost pogłowia
trzody własnej hodowli z nieca
łych 72 tys. sztuk w ub. roku
do 92 tys. w br. planuje się u-

zyskać drogą efektywniejszego
wykorzystania posiadanych za
sobów, a więc tworzenia no
wych stanowisk hodowli w

istniejących obiektach, przy
równoczesnym stosowaniu —

wobec oszczędności paszowych
— dostępnej w przemyśle mię
snym karmy w postaci odpa
dów rzeźnych, poprodukcyjnych
z przetwórstwa i pokonsump-
cyjnych z gastronomii. Wyma
gać to będzie niewielkich tylko
adaptacji tuczami w Cichawie

i Tomaszowicach.

Wiele uwagi poświęci się
również samej, produkcji, peł
niejszemu wykorzvstaniu do
stępnego surowca do wyrobów
i poprawie ich jakości.

Określając kierunki działal
ności, KSR odwołała się do ini
cjatyw załóg poszczególnych za
kładów. (Z) *

Wczoraj obradowała Konfe
rencja Samorządu Robotniczego
Dyrekcji Rejonowej Kolei Pań
stwowych.

Krakowscy kolejarze nie wy
konali w pełni wszystkich zadań

wynikających z planu roku mi
nionego; złożyło się na to wie
le przyczyn, o których przy
różnych okazjach wielokrotnie

już pisaliśmy.
Rok bieżący dla transportu

kolejowego wcale nie będzie
łatwie,iszv, nie da się też w cią
gu krótkiego czasu zlikwidować

wszelkich zaległości jakie na
gromadziły się przez całe lata.
Nie można też oczekiwać. po
nadplanowych inwestycji oraz

dodatkowych dostaw sprzęju.
Wobec czego wszelkie działania

muszą się koncentrować na su
miennym i racjonalnym wyko
rzystaniu całego posiadanego
przez Kolej majątku, którego
wartość i ilość — pomimo nie
dostatków — jest przecież zna
czna. Podjęte będą działania

modernizacyjne oraz uspraw
nienia organizacyjne.

Jak wynika z przedłożonego
sprawozdania — największe w

krakowskim rejonie opóźnienia
w ruchu pociągów powstały z

winy służby drogowej (1 240 tys.
minut!): sporo również zastrze
żeń budzi w tej służbie gospo
darka paliwami i efektywność
wykorzystania czasu pracy lu
dzi i sprzętu.

Podsumowując dyskusję, dy
rektor naczelny Południowej
DOKP — prof. dr inż. Edward

Perykasza stwierdził m. in., że

podróżni będą mieli w tym ro
ku zapewnione lepsze niż w la
tach ubiegłych warunki podró
żowania. Rozkłady jazdy, będą
rozkładami realnymi, możliwy
mi do przestrzegania. Za regu
larność w ruchu pasażerskim
odpowiadają wszyscy kolejarze,

S.tp.

Rozalia Anfkiewiczowa
b. kupcowa, nasza najukochańsza Matka, Babcia i Pra
babcia, zmarła tragicznie w Krakowie, dnia 11 stycz
nia 1980 roku, w wieku 88 lat, pozostawiając nas po
grążonych w głębokiej żałobie i smutku.

MSZA SW. ŻAŁOBNA odprawiona zostanie przy
zwłokach w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, w pią
tek 18 stycznia, o godzinie 10, po czym nastąpi odpro
wadzenie Zmarłej do rodzinnego grobowca

CÓRKI, SYNOWIE, SYNOWE, ZIĘĆ,
WNUKI i PRAWNUKI

Prosimy o nieskładanie kondolencji.

ś.tp.

Józefa Gałązkiewiczowa
nasza najdroższa Ciocia, zmarła w Krakowie, dnia 12

stycznia 1980 roku, w wieku 85 lat.
MSZA Sw. ŻAŁOBNA odprawiona zostanie przy

zwłokach w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, w śro
dę 16 stycznia, o godzinie 10, po czym nastąpi odpro
wadzenie Zmarłej do grobowca rodzinnego.

Pogrążona w głębokiej żałobie i smutku
RODZINA

nie tylko służby ruchu. Trzeba
też uporządkować wiele ogniw
towarzyszących ruchowi pasa
żerskiemu — nie tylko związa
nych z samą jazdą — ale stacje,
kasy biletowe, służby informa
cyjne.

Na wczorajszej konferencji
przyjęto plan techniczno-ekono
miczny na bieżący rok, plan
przedsięwzięć zabezpieczają
cych wykonanie zadań plano
wych, plan poprawy warunków

bhp i socjalno-bytowych oraz

mało arty-
zawodowcy
poczynania

reżysera —

Igraszki z diabłem

Ta doskonała sztuka Jana

Drdy nie jest sztuką dla

dzieci a jednak oglądałem ją,
wbrew dobrym obyczajom, do

10-cj wieczór razem z małym
dzieckiem, które z wypiekami
na twarzy, histerycznie trzy
mając śie fotela, odmówiło pój
ścia spać i ogłupiałe, wpatry
wało się w ekran telewizora.
Starsi państwo natomiast byli
zawiedzeni, gdyż wydawało im

się to nieco zbyt
styczne. Natomiast
teatru akceptowali
swoich kolegów i
Tadeusza Lisa w pełni.

I chyba istotnie trzeba mu

pogratulować tego przedstawie
nia. Co prawda skład aktorów

sprawił, że całość oglądało się
trochę jak „Kabarecik” Olgi
Lipińskiej, ale to może tylko
zbieżność wykonawców. Trzeba

przyznać, że jak nikt się spe-
ejalnię na komedię nie nastawia
w naszej TY i jak nie s«ara się
za wszelką cenę, żeby było
śmiesznie, to wychodzi z tego
całkiem dobra komedia. Zasłu
ga to przede wszystkim akto
rów. Obok renomowanej siły
kabaretowej — Barbary Wrze-

sińskiej, zabłysła także Magda
lena Zawadzka; choć ostatnio,
właśnie u Olgi Lipińskiej, wi
dzieliśmy ją toż w całkiem nie
złej formie. No, a poza tym
Gajos, Prochyra (grał kiedrś w

Teatrze im. J . Słowackiego),
Krz-. sz.tof Kowalewski. Nawet

gdyby ci ludzie grali książkę
telefoniczna, to i tak byłoby do
śmiechu... A tu jeszcze doskona
ła sztuka, naprawdę do grania
i nawet czasami starająca się
powiedzieć coś mądrego; no i

bardzo ładna, staranna i facho
wa reżyseria Lisa, który zrobił

przedstawienie telewizyjne, jak
na egzamin — bez pofyięć. W
sumie bardzo miły, wesoły i

niegłupi przv tym wieczór tea
tralny w TY.

(Ińs)

Teatr TV —

. Tan Drda: Igraszki
z diabłem. Przekład — Zdzisław
Hierowskl. Reżyseria — Tadeusz
Lis. Wystąpili: Marian Koclniak,.
Krzysztof Kowalewski, Marek.
Kondrat, Jan.usz Gajos, Zdzisław

Wardejn, Wojciech Pokora i inni.



Nr 11 (1O3Ó0)

Rzeszowskie fabryki
bli, obejmujące szereg

zakładów województwa, po
szerzają swoje oferty asorty
mentowe, uwzględniając co
raz to nowe kręgi potencjal
nych odbiorców. Z myślą o

samochodziarzach i majster
kowiczach rozpoczęły one

produkcję specjalnych rega-

Meble dla samochodziarzy
i majsterkowiczów

łów „garażov.’0-piwnicznych”.
Są to drewniane, dość głębo
kie szafki o rozmiarach 130
cm na 180 cm, o tzw. zmien
nym poziomie rozstawienia,
co umożliwia użytkownikom
dowolne eregulowanie odle
głości półek. Do produkcji
tego asortymentu wykorzy
stuje się wyłącznie surowiec

odpadowy — przede wszyst
kim drzewo.

Niech zawsze będzie las
Babiogórski

Park Narodowy,
jeden z klejnotów polskiej
przyrody, obchodzi 25-lecie

swojego istnienia Obejmuje on

najwyższą część Beskidów Za
chodnich ze szczytem Diablak
(1725 m n.p .m.). Masyw Babiej
Góry jest najwyższym po Tat
rach pasmem górskim w Polsce.
Łączna powierzchnia Parku wy
nosi 1728 ha, z czego 1961 ha, tj.
ponad 61 procent, to tereny
objęte ścisłą ochroną rezerwa
tową.

Piękno krajobrazu, wspaniałe
i bogate zasoby przyrody „Kró
lowej Beskidów”, tak nazywa
się często Babią Górę, fascy
nowały od dawna naukowców.
Jednym z jej pierwszych bada
czy był Stanisław Staszic, który
już w 1815 r. w swym dziele

„O ziemiorodztwie Karpatów”
zwrócił uwagę na odrębność
przyrody i krajobrazu Babiej
Góry. Wielkim orędownikiem
ochrony przyrody Babiej Góry
był krakowski prawnik i bota
nik Hugo Zapałowicz (1852—
1917), o którym mówi się, że od
krył Babią Górę i Zawoję w

takim znaczeniu, w jakim Ty
tus Chałubiński odkrył Tat.ry i

Zakopane. Starania grona wy
bitnych przyrodników o ochronę
babiogórskiej przyrody urzeczy
wistnione zostały uznaniem w

1928 r. za teren ochroniły 404 ha,
a w 1933 r. utworzeniem dru
giego rezerwatu o powierzchni
642 ha. Idea powołania Babio
górskiego Parku Narodowego
doczekała się realizacji dopiero
w wyniku dekretu Rady Mini
strów z października 1954 r.

Na Babiej Górze istnieje pięt
rowy układ roślinności (regiel
dolny, górny, kosodrzewiny i

typowo alpejski) z bogatą szatą
roślinną liczącą kilkaset gatun
ków roślin, w tym wiele rzad
kich, jak: okrzyr. jeleni (jedy
ne stanowisko w Polsce, uznane

L lir . . ...... ...... ...... ..... .. . ..... ....... ..... ....... ....
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Nieproszeni wspólnicy przy obiadowym stole

Towar towarów
w ciągłym niebezpieczeństwie

p
okazuję kilkunastu oso
bom wspaniałe kolorowe

zdjęcia „Rattusów” znaj
dujące się na prospekcie
znanej szwajcarskiej firmy

Sandoz Ltd. produkującej m. in.
trutki na gryzonie.

— Co za uroczy chomik —

słyszę okrzyki. Faktycznie, te

niepozorne stworzonka wygląda
ją sympatycznie. Błyszczące jak
dwa czarne węgielki figlarne

za symbol Babiogórskiego Par
ku Narodowego) oraz rogowni-
ca alpejska. Żyje tam wiele ga
tunków zwierząt i ptaków.

Wśród istniejących obecnie 5

górskich parków narodowych —

jak informuje dyrektor Parku

mgr inż. Stefan Kałwa — Ba
biogórski Park Narodowy zaj
muje pozycję uprzywilejowaną.
Pełni on bowiem ważne funkcje
o znaczeniu krajowym i mię
dzynarodowym. Krajowym za
daniem Parku jest ochrona roś
linności typowej dla Beskidów
Zachodnich, w tym głównie za
chowanie naturalnych zbioro
wisk reglowych, stanowiących
pozostałość dawnej Puszczy
Karpackiej. Pełni on także
ważne zadania naukowe, dydak
tyczne i społeczne, jako obiekt
do badań nad piętrowym i stre
fowym rozmieszczeniem roślin
ności w górach ora, jako teren

wykorzystywany w turystyce i

krajoznawstwie. W systemie
obiektów i terenów chronionych
świata — Park posiada szcze
gólną rolę, bowiem w 1977 r.

został on uznany za teren o wy
jątkowych walorach przyrodni
czych i włączony przez UNESCO
do światowego systemu Rezer
watów Biosfery. Dlatego też
działalność leśników oraz wszel
kie czynności gospodarcze na

terenie Parku służą ochronie

przyrody.
Niełatwo jest pogodzić ochro

nę i naukowe funkcje Parku z

rozwijającym się masowym ru
chem turystycznym, który stwa
rza zagrożenie dla naturalnego
środowiska. Z myślą o wyciecz
kowiczach wytyczono ponad 30
kilometrów szlaków turystycz
nych na terenie Parku, po któ
rych przewala się rocznie po
nad 200 tys. osób Czeka rów
nież na nich niewielkie ale in
teresujące muzeum przyrodni
cze w Zawoi. Zaczyna się rów-

N* iwiecie żyj« ponad 579 gatunków szczurów, a ich po
pulację ocenia się na ponad 3 miliardy osobników. Główny
mi gatunkami są Rattus norvegicus — ponad 95 proc, wszys
tkich istniejących szczurów na świecie. Zyje blisko ludzi, wy
piera inne gatunki, Rattus rattus — szczur śniady, gnieżdżący
się w budynkach przemysłowych np. młynach, magazynach,
Rattus alexandrius — szczur wodny, zwykle spotykany w

portach i w pobliżu zbiorników wodnych.

oczka, wąsy, zgrabne łapki za
kończone pazurkami, ogonek.
Chciałoby się pogłaskać, przy
tulić... Ale te urocze stworzenia
wraz z wołkami ryżowymi i

zbożowymi, kapturnikiem zbo
żowcem, ukrytkiem maurytań-
skim, żywakiem chlebowcem,
skorkiem zbożowym, roz-

kruszkiem mącznym, świdrzy-
kiem cygarowcem, pustoszem
australijskim, karakonami, ka
raczanami, stawonogami, mu
chami, mrówkami — stanowią
naszych wspólników przy obia
dowym stole. Jak się szacuje,
blisko 10 proc, żywności na

świecie zjadają te właśnie szko
dniki. Mało tego, ich obecność
w mące, zbożu, maku, koncen
tratach spożywczych stanowi

poważne zagrożenie dla zdro
wia konsumujących.

RÓWNIEŻ U NAS

Z tego rodzaju plagami bory
kają się wszystkie kraje świata
bez wyjątku i sytuacja taka
nie ominęła także Polski Do
zwalczania szkodników żywnoś
ci powołane są specjalne służ
by zorganizowane terytorialnie
w 10 Zakładach Zwalczania
Szkodników Żywności. Również
w Krakowie przy ul. Dajwór 14
działa taki zakład, zatrudniający

55 osób pracujących w 3 i 4-o-

sobowych zespołach na terenie
8 województw Polski południo
wo-wschodniej. Dezynfekcji,
dezynsekcji i deratyzacji pod
dawane są w pierwszym rzędzie
zakłady produkujące artykuły
żywnościowe, magazyny, skła
dy, sklepy, lokale gastrono
miczne, stołówki, obiekty uży

nież zauważać -wpływ zanieczy
szczeń atmosferycznych z oś
rodków przemysłowych Śląska
i Moraw na wegetację drzew

iglastych.
Dyrekcja Babiogórskiego Par

ku Narodowego stara się nie

tylko o pełną ochronę obecnego
stanu

łych przyrodniczych walorów

masywu babiogórskiego. Wystę
puje o poszerzenie granic Parku,
utworzenie szerokiej strefy och
ronnej jako otuliny, uregulo
wanie problemów własnościo
wych gruntów prywatnych, pra
widłowe zagospodarowanie
polany na Markowych Szczawi
nach i rejonu Krowiarek.

i zachowanie wspania-

TADEUSZ GRABIKOWSKI

Wydaje się to niewiarygodne, ale jeśli wierzyć francuskiej agencji AFP to Frederic Beauchenne,
Francuz oczywiście, opłynął przylądek Horn, znany żeglarzom z jak najgorszej strony, na... wind-
surferze czyli desce z żaglem! Na zdjęciach — po lewej — Beauchenne podczas rejsu, a po prawej
— już po jego szczęśliwym zakończeniu, przy drogowskazie zlokalizowanym o 120 km od przy
lądka Horn, na terytorium Argentyny, CAF — AFP

teczności publicznej. A także
czasem pomieszczenia muzeal
ne, do których wraz z egzotycz
nymi eksponatami przywleczo
ne zostały i egzotyczne szkod
niki (nawet klasztor sióstr

Klarysek w Starym Sączu...).
Cała ta działalność wyjątkowo

ucieka od buchalteryjnych ra
chunków. Trudno bowiem po
liczyć ile żywności byśmy stra
cili, gdyby ze szkodnikami nie
walczono, ile nadal tracimy —

bo walka nie zawsze jest sku
teczna. Przytoczę jednak kilka
liczb: tylko w minionym roku

przeprowadzono dezynsekcję w

20 tys. obiektów, zabiegom che
micznym poddano 4 min opako
wań, profilaktyczne zabiegi
prowadzone były w 10 tys.
obiektów. Można jeszcze podać
ilość zużytych preparatów che
micznych — np. do niszczenia
szkodników zboża — blisko 73

tony (!!!). Zaznaczając, że na

tonę zboża zużywa się zaledwie
od kilku do 50 gramów środ
ków chemicznych — liczba ta

jest prawie astronomiczna.
W dużych zakładach prze

mysłowych niezbyt miłe, ale

niestety konieczne operacje wal
ki ze szkodnikami zostały włą
czone w proces produkcyjny,
wszystko przebiega tu zgodnie
z harmonogramem. Tak jest w

skawińskich „Koncentratach”,
Okręgowych Zakładach Mię
snych, Browarze, „Wawelu”,
Zakładach Drobiarskich, Za
kładach Przemysłu: Tytoniowe
go, Zakładach Przemysłu Spi
rytusowego. Choć obiegowa
anegdota głosi, że krakowskie

gryzonie układają sobie wędrów
kę w swoisty trójkąt. Najpierw
w Zakładach Mięsnych jedzą
coś „konkretnego”, w „Wawe
lu” dopełniają czymś „słod
kim”, a na koniec idą do bro
waru „popić” piwa. Sprzyja
oczywiście temu specyficzna
konfiguracja miasta...

Wracając do konkretów trze
ba niestety napisać, że najwięcej
kłopotów w tym zakresie spra
wiają małe zakładziki, najczęś
ciej spółdzielcze, placówki ga
stronomiczne, sklepy i maga
zyny, w których znajduje się
praktycznie wszystko: przysło
wiowe szwarc, mydło i powidło,

ocet, musztarda... Nie trzeba tu

dodawać, że przemożnym sojusz
nikiem wszystkich gryzoni i
szkodników jest bałagan panu
jący najczęściej na zapleczach
placówek, znajdujących się
obrębie starego Krakowa, ale
nie tylko...

w

i

TO NIE DO JEDZENIA
TO NA SPRZEDAŻ

Taka niestety zasada panuje
wśród większości naszych sprze

dawców. Najpierw wiele arty
kułów ulega zakażeniu w skle
powych magazynach, a potem w

obawie przed tym, aby za zni
szczone artykuły — najczęściej
przez własne niechlujstwo —

nie trzeba było płacić ze swojej
kieszeni, w pośpiechu wpychane
są one klientom. Dopiero po
przyniesieniu do domu pudelka
makaronu okazuje się, że w

opakowaniu obok makaronu

znajdują się całkiem gratisowo...
małe białe robaczki.

WSPÓLNYM FRONCIE

walki ze szkodnikami

WE

Do

żywności stosowane są najbar
dziej nowoczesne środki, chemi
czne preparaty, zarówno te

sprowadzone ze Szwajcarii i

Wielkiej Brytanii (nie działające
trująco na człowieka i domowe

zwierzęta), czy też- produkowa
ne w Nadodrzańskich Zakła
dach Przemysłu Organicznego
„Rokita” w Brzegu Dolnym, ja
pońskie urządzenia rozpylające.
Ale w .tym działaniu nie za
łatwi sprawy praca tylko insty
tucji wyspecjalizowanych, po
trzebna jest współpraca i zro
zumienie dosłownie wszystkich.
Bowiem za wszelką cenę trzeba
chronić przed stratami żywność
— ten towar towarów, którego
przecież za wiele nie posiadamy.

JACEK BALCEWICZ

Zadania oświaty równoległej
w realizacji programu powsze
chnej szkoły średniej. Praca
zbiór. WSiP. Str. 238. Cena 30.—

Olimpiady biologiczne. II. Praca
zbiór. WSiP. Str. 292. Cena 56.—

Materiały z olimpiad z lat
1973—76. Halina Mystkowska.
Uczymy czytać w przedszkolu.
WSiP. Str. 108. Cena 30.— Ze
szyty naukowe. Filologia pol
ska. Zesz. 2 . T.I. WSiP. Str. 77 .

Cena 21.— Tadeusz Tarnogrodz-
ki. Od Westerplatte do Berlina.
WSiP. Str. 146. Cena 40.— Tek
sty źródłowe do nauczania his
torii Polski. Marek Borucki. O

polski tron. WSiP Str. 115. Ce
na 16.— O pierwszych wolnych
elekcjach w Polsce.
Jeliński, Jerzy
Szkolnictwo • dla
WSiP. Str. 329. Cena 60,
pisy prawne i komentarze. Zbi
gniew Szurig. Seria testów z

rachunku prawdopodobieństwa.
WSiP. Str. 22 . Cena 3.— Dla
klas mat.-fiz. - liceów ogólno
kształcących. Lidia Hewryk.
Ouer durch die DDR. WSiP.
Str. 92. Cena 8.— Lektura dla
III i IV kl. liceum. Andrzej
Vocllnagel. Kaprysy koloru w

fotografii. WAiF. Str. 158. Ce
na 46.— Książka dla zaawanso
wanych • amatorów fotografii
barwnej. Zbigniew Węglowski,
Krystyna Przezdziecka. Papy-
ros. WSiP. Str. 101. Cena 19.—
O historii wynalezienia papieru
i rozwoju jego produkcji.

Ireneusz
Szurmiński.

pracujących.
Prze-
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Rehabilitacja inwalidów
K. L . Jakie warunki należy

spełniać, aby uzyskać miejsce
w zakładzie rehabilitacji in
walidów?

Do zakładów rehabilitacji
zawodowej inwalidów kiero
wani są inwalidzi wszystkich
trzech grup, których stan

zdrowia nie pozwala na pod
jęcie przygotowania zawodo
wego w zakładach pracy.
Przede wszystkim — inwali
dzi nie mający zawodu — ew.

zmuszeni chorobą do zmiany
zawodu względnie pragnący
podnieść kwalifikacje zawodo
we. Warunki: sprawność fizy
czna i umysłowa w stopniu
rokującym ukończenie szko
lenia i podjęcia pracy, odpo
wiednie wykształcenie, wiek
od 15 do 25 lat dla kandyda
tów do zakładów prowadzą
cych szkoły zawodowe i do 40
lat dla kandydatów na kurs
ew. do szkół przysposobienia
zawodowego (w uzasadnio
nych przypadkach warunek
wieku nie musi być spełnio
ny). (mar)

Nie ma wpływu
Tadeusz K. Per rozwodzie

Sąd obciążył mnie obowiąz
kiem płacenia alimentów na

nasze dziecko. Obecnie była
żona wyszła ponownie za mąż,
dziecko mieszka razem z nią
i jej obecnym mężem. Czy
mam obowiązek' w tej sytuacji
płacić alimenty?

Tak — bowiem fakt ponow
nego wyjścia za mąż matki
dziecka nie ma wpływu na o-

bowiązek alimentowania
dziecka przez ojca. (JP)

Brak podstaw
Czytelniczka. Jestem w star

szym wieku, nie mam renty,
ani emerytury. Utrzymuję się
— za pośrednictwem Wawel-
Touristu — z wynajmu pokoi.
Trwa to już 10 lat, przy czym
pokoje sprzątam, piorę po
ściel, często gotuję. Czy daje
mi to prawo do renty?

Niestety nie, gdyż praca,
którą Pani wykonuje nie sta
nowi podstawy do uzyskania
świadczenia z ZUŚ-u. (mar)

Jak zostać leśnikiem?
A. K . Kilka lat temu ukoń-

. cżyłem zasadniczą szkołę za
wodową i pracuję obecnie w

hucie. Chciałbym jednak zmie
nić zawód na zawód leśnika...

Z Pana listu wynika, że

przekroczył Pan wiek, upraw
niający do starania się o przy
jęcie do technikum młodzieżo
wego (technika leśne istnieją
w Starym Sączu i Zagnań
sku). Jeżeli trwa Pan przy
swoim postanowieniu, radzi
my ukończyć najpierw liceum

ogólnokształcące dla pracują
cych, a następnie ubiegać się
0 przyjęcie do policealnego
studium zawodowego o spe
cjalności: urządzanie lasu,
które mieści się w Porażynie,
p-ta Bukowiec, woj. poznań
skie. (w)

Zwykły, podwyższony ?
st. L. os . Piastów. W jakich

przypadkach przysługuje na

dzieci podwyższony zasiłek ro
dzinny? Mam ich czwórkę. są<-
dzę, że zakład pracy mylnie
przyznał mi zasiłek zwykły...

Wysokość zasiłku uzależnio
na jest od wysokości poborów
rodziców. Jeśli miesięcznie
średnia zarobków na głowę
członka rodziny przekracza
granicę 1400 zł przysługuje' na

dzieci zasiłek zwykły, jeśli
średnia kształtuje się poniżej
1400 zł — zasiłek podwyższony.
Radzimy sprawę wyjaśnić w

Radzie Zakładowej, ew. w

Wydz. Zasiłków ZUS, Kra
ków, Pędzichów 27. (mar)

Nadal zniżkowe...
R. T. Jestem rencistą n

grupy inwalidzkiej od 1975 r.

Obecnie podjąłem pracę na

pól etatu. Czy nadal mam

prawo korzystać ze zniżko
wych biletów w miejskich
środkach komunikacji?

Jak nam wyjaśniono w Dzia
le Taryfowo-Biletowym MPK
w dalszym ciągu przysługuje
Panu prawo do korzystania z

biletów zniżkowych na ogól
nych zasadach dotyczących
rencistów, (hs)

Eksmisja zięcia?
T. R. Przyjęłam na miesz

kanie córkę z zięciem. Córka

zmarła, zięć — awanturnik —

pozostał. Chcę go wyeksmito
wać ale jak słyszę, zięcia ja
ko domownika usunąć nie mo
żna...

Nie jest to prawda. Może
Pani wnieść do Sądu pozew o

eksmisję zięcia. Sprawy takie

są rozpatrywane nie jako po
wództwa ze stosunku praw
nego najmu lub podnajmu
Jęcz tzw. użyczenia mieszka
nia, (mar)
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Praca

ZAOPIEKUJĘ się dziec
kiem u siebie. — Telefon
657-02. 11929-g

ZAKŁAD przetwórczy
owoców — Piotr Chmie
lowski — zatrudni kobie
ty z aktualnymi książecz
kami zdrowia. Zgłoszenia:
telefon 604-37, wieczorem,
godzina 19—20.

11855-g

GOSPOSIĘ do prowadze
nia domu (dzieci w wie
ku szkolnym) — chętnie
uczącą się wieczorowo —

przyjmę na bardzo do
brych warunkach. Nowa
Huta, Ogrodowe 15/40, po
16-ej. 11857-g

PRZYJMĘ rencistkę do
Starszej pani — na po
południa i niektóre noce.

Oferty 11R70 ,,Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

ROCZNE dziecko oddam
pod opiekę na 9 godzin
dziennie — z własnym
utrzymaniem. Prokocim,
Kozłówek lub al. Trzech
Wieszczów i osiedle Wro
cławska. — Oferty 11873

Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

DOCHODZĄCĄ do rocz
nego chłopca — potrzeb
na od zaraz. Komandosów
6'55, telefon 638-40 wewn.

169, po godzinie 16.
12104-g

Nauka

MATEMATYKA, chemia
— korepetycje, matura.

Mgr Szklener, Krowodrza,
Rusznikarska 11/186.

g-12263

Skrócone KURSY

JĘZYKÓW OBCYCH

dla osób

wyjeżdżających
za granicę

brganlzuje Towarzystwo
Wiedzy Powszechnej

w Krakowie,
Ul. BASZTOWA 15,

Zgłoszenia przyjmuje się
eodziennle (z wyjątkiem

aobót) — w II Liceum

Ogólnokształcącym
przy ul. SOBIESKIEGO 9,

w godzinach 17—19.30.

K-8992

assmewwww

KURS obsługi
i konserwacji

SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH

erganlzuje ..oswiata”,
w Krakowie.

Informacje I wpisy:
Ul. KROWODERSKA 19,

telefon nr 279-99,
w godzinach 10—18.

K-10S

PRZETARGI

Elektrotechniczna Spółdzielnia Inwalidów —

w Nowe.i Hucie, os. Teatralne 24 — ZLECI
W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZO
NEGO wykonanie oprzyrządowania na nastę
pujące wyroby:
wkrętak elektrotechniczny RWxe

1) forma wtryskowa na rękojeść wkrętaka
2) forma' wtryskowa na nakrętkę wkrętaka
3) przyrząd do cięcia drutu na ostrza

4) przyrząd do zagniatania końcówek ostrzy
5) przyrząd do obcinania ostrzy
6) przyrząd do rńotylkowania ostrzy .

oprawa oświetleniowa sufitowa H-1004/3

1) wykrojnik zawleczki mocuja.cej
2) giętnik zawleczki mocującej
3) giętnik obejmy ozdobnej

oprawa oświetleniowa sufitowa H-2005/1
i H-2005/3

1) wykrojnik uchwytu abażura
2) giętnik uchwytu abażura
3) forma wtryskowa na osłonę sufitową

oprawa oświetleniowa sufitowa H-1003/4
i „Fik”

1) wykrojnik wspornika
2) giętnik wspornika
3) forma wtryskowa na osłonę klosza.
Termin wykonania sukcesywnie do 30 czerw

ca 1980 roku.
Pisemne oferty, wraz z kosztorysem i termi

nem wykonania, w zalakowanych kopertach,
z napisem „przetarg”, należy składać w se
kretariacie Spółdzielni, w terminie do 14 dni
od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu
następnym, o godzinie 11, w biurze Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział jednostki
państwowe, spółdzielcze i gospodarki nieuspo
łecznionej.

Wszelkich informacji w sprawie przetargu
udziela Dział Techniczny Spółdzielni, telefon
442-38.

Zastrzega się prawo dowolnego wyboru ofe
renta, względnie unieważnienia przetargu, bez
obowiązku podania przyczyny.

K-120

MATEMATYKA — Kraw-
czyk, tel. 137-77. g-11144

ANGIELSKI — lekcje,
tłumaczenia. Michał Bur
sa, telefon 321-15, wyłącz
nie w godzinach 14—17 .

11834-g

MATEMATYKA, fizyka —

korepetycje. — Mgr inż.
Piotr Mizgalewicz, telefon
700-57, po 17-ej.

POSZUKUJĘ chętnych do
wspólnego przygotowania

j się do egzaminów wstęp-
! nych na teatrologię lub
polonistykę. Telefon 174-86

12208-g

JĘZYK rosyjski — kore
petycje. konwersacje, tłu
maczenia. — Surówka, ul.
Bonerowska 2/5,

12071-g

MATEMATYKA — lekcje.
Mgr Ryszka, tel. 329-21 —

(grzecznościowy), — godz.
10—18. 12039-g

TANIE korepetycje, ma
tematyka. chemia, Bar
tosz, telefon 137-46 — po
godzinie 18.

12201-g

Matrymonialne

RENOMOWANE Biuro
Matrymonialne „Venus”,
Koszalin, Czarnieckiego 7

pomoże Ci w znalezieniu

życiowego partnera. In
formacje otrzymasz nie
zwłocznie po wysłaniu do
nas listu. A-5

BIURO matrymonialne
„Anna” — poleca usługi.
50-954 Wrocław 1, skryt
ka pocztowa 2054.

SAMOTNA, lat 30 — wy
kształcenie wyższe — po
zna Pana kulturalnego,
domatora — wysokiego
wzrostu. Cel matrymo
nialny. — Oferty 12072
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

POZNAM Pana lat 45—55 .

Cel matrymonialny. Ofer
ty 11968 „Prasa” — Kra
ków, Wiślna 2.

ROZWIEDZIONY, inży
nier, lat 43 — pozna Panią
o miłej prezencji, chętnie
posiadającą mieszkanie. —

Cel matrymonialny. Ofer
ty 11825 ,,Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

ŁADNA brunetka, lat 36,
poślubi Pana z wyższym
wykształceniem, do lat
45. — Oferty 12203 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

Kupno

PIANINO .—.kupię, Zglo-
szenia: -tel. 310-28. •

■. - g-11695

NARTY 100—130 cm oraz

wiązania bezplecznikowe-
dziecięce — kupię. Telefon
236-63. 11889-g

ANTYCZNE fotele, ka
napkę, etażerkę, biurko,
stolik, drewniane karni-
sze„ lampę — kupię. Ofer
ty 11939 „Prasa” — Kra
ków, Wiślna 2.

SZAFY dwudrzwiowe —

kupię. Telefon 246-98,
12025-g

MEBLE antyczne, poje
dyncze sztuki, komplet —

kupię. Oferty 11938 ,Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

SKRZYNIĘ biegów, roz
rusznik do Simci Aron-
de — kupię. Telefon 302-58

11861-g

DUŻY stół biedermeier —

zegar kominkowy, kubki
srebrne, cynowe — oraz

obrazy polskich malarzy
lat międzywojennych —

kupię. Oferty 12205 „Pra-
; sa” — Kraków, Wiślna 2.

STARE meble i obrazy —

kupię. Oferty 12077 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

SKODA, Wartburg — ku
pię. W rozliczeniu może

być Trabant. Oferty 12079
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na- .2

ZŁOTY amerykański ze
garek kopertowy, marki:
Waltham, Elgin, Hamilton
lub srebrny, 4, 5, 6 uncji
— kupię. Kraków, telefon
480-67. 11926-g

Sprzedaż

BŁAM karakułowy, brą
zowy — sprzedam. Lotni
sko Południe 26/120, wie
czorem. g-12905

PIEC ogrzewczy kaflowy,
przenośny, prawie nowy
— sprzedam. Tel. 217-15,
W godz. 17—20. g-12897

SZAFĘ dwudrzwiową cie
mną, powiększalnik foto
graficzny — sprzedam.
Tel. 419-69, po 17-ej.

g-12956

MEBLE używane — sprze
dam. Kraków, Królowej
Jadwigi 129, do godz. 15.

KOŻUCH damski, rozmiar
50 — sprzedam. Telefon
716-19. 11956-g

WIELKĄ Literaturę Pow
szechną, cztery tomy Hi
storii Literatury oraz dwa
tomy Antologii Literatu
ry Wszechświatowej —

sorzedam. — Sławkowska
20/3.

11960-g

SZLIFIERKĘ ręczną, no
wą do lastrika i młotek
udarowo-obrótowy, pro
dukcji „Bosch” — sprze
dam. Kraków, ul. Pstrow
skiego 37.

11894-g

MASZYNĘ dziewiarską —

„Veritas” — sprzedam. —

Osiedle Piastów 58/76.
11856-g

KOŻUSZEK włoski dam
ski, długi, sprzedam. Te
lefon 149-73.

11937-g

'CMeNTaRŻ* 'Rakowicki!1
.-Odstąpię .grób ziemny. —

Telefon 178-41.
11942-g

DO FIATA 126o. używane:
resor, bagażnik, hak ho
lowniczy, pokrowce we-

lurowe, plandekę, silnik
600 cm«, uszkodzony —

sprzedam. Telefon 121-76.
11941-g

FIATA 125p — sprzedam.
Os. Górali 5/125.

11948-g
SIMCA — blacharka po
remoncie, garaż blaszany,
sprzedam. Przybysławice
28 — kolo Krakowa.

12054-g
FIATA 125p, rok 1973 —

sprzedam. Władysław Do
bosz, ul. Brogi 40/61. go
dzina 17—19.

12051-g
POLONEZA — fabrycznie
nowego, sprzedam. Tele
fon 807-45,

■' 12058-g
JAMNIKA ostrowłosego z

rodowodem — szczenię —

sprzedam. — Kraków, ul.
Kazimierza Wielkiego 97/
15. 11934-g

BUTLE gazowe NRD 12,5
kg — sprzedam. Telefon
657-02. 11930-g

NOWY „blaszak” na „ma
lucha”. Fiata 127 lub Tra
banta — sprzedam. Ofer
ty 11928 „Prasa” — Kra
ków, Wiślna 2.

POLTAX 2 oraz kożuchy
damskie, rozmiary 46 i 48
— sprzedam. Oferty 11927
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

SILNIK i skrzynię bie
gów Fiata 125 włoskiego,
sprzedam. — Oferty 11923
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

CIĄGNIK C-25, Zetor, po
kapitalnym remoncie, no
we ogumienia, sprzedam.
Józef Halek, Naprawa 173,
24-485 Jordąrfów. Oglądać
po południu.

11921-g

MAGNETOFON M 1417 S i
Amator S — sprzedam, —

Telefon 739-42 .

11799-g

FLIZY zagraniczne, kolo
rowe, sprzedam. — Nowa
Huta, os. Dąbrowszcza
ków 10/48.

11813-g

PAS srebrny, XIX wiek,
sznur pereł i korali —

sprzedam. — Zgłoszenia:
telefon 440-10 — w godz.
14—16. 11803-g

NUTRIE wraz z klatkami,
tanio sprzedam. — Oferty
11811 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2

DUŻY kożuch damski —-

sprzedam. Tel. 120-56.
11802-g

KOMPLET nowych opon
do Łady — sprzedam. —

Telefon 707-68, po 17-ej.
11844-g

KOŻUCH damski turecki,
na szczupłą osobę, sprze
dam. Kraków, ul. Bitwy
pod Lenino 17/8.

11842-g

PRAKTICA EE-2 (gwa
rancja), Pentacon Elek-
tric — sprzedam. Oferty
11847 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

PRAKTICA 4 M z FreSne-
lem, serwantkę, pianino
Forster’'* — sprzedam. —

Oferty 11841 „Prasa” Kra
ków, wiślna 2.

RADIO „Amator — ste
reo” — sprzedam, niedro
go. Ul . Kazimierza Wiel
kiego 97/10, po 16-ej.

11840-g

FLIZY — 7 mi, sprzedam.
Norwida 3/7 (wieczorem).

KOŻUCH damski, sprze
dam. Telefon 191-86, po
16-ej. 11835-g

ZŁOTY zegarek „Cyma”
wraz z bransoletą, sprze
dam. Oferty 11827 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

FUTRO damskie, piżmaki,
brzuszki (nowe) — sprze
dam. — Kraków, Ugorek
4/51. 11826-g
KOMPLET* wypoczynko
wyNRD— „Sięlke” —

sprzedam. Chmielą 1/20 —

(przecznica Srholuchow-

skiego), wieczorem.
11864-g

WARSZAWĘ 223 — sprze
dam. Os. Lubocza 84a>

11865-g

TAKSOMETR „Poltax-2”,
nowy, sprzedam. Zgłosze
nia: Dworzec PKS — Wi -

dok. 11867-g

DUŻY piec akumulacyj
ny, sprzedam. Syrokom
li 15/6. 12114-g

CZYSTY brylant 0,80 ka
rata — sprzedam. Oferty
12113 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

MEBLE — styl galicyjski,
sprzedam. Telefon 337-31.

12112-g

KANADYJSKI błam w

pierwszym gatunku —

sprzedam. Telefon 468-62.
12213-g

NUTRIE, sza firki, sprze
dam. — Ul. Dwernickiego
6/5? £ 12098-g
SlLŃIK Vóikswagena Pas
sat 1300, sprawny, łoży
ska do kół przednich (no
we) — okazyjnie sprze
dam. Telefon 400-12 . godz.
15—17. 12029-g

SAMOCHÓD Renault 10,
wymagający remontu —

sprzedam. Ul . Siemiradz
kiego 14 m. 5.

12078-g

ŁADA 1500 S, rok 1977 —

sprzedam. Białoprądnicka
4a „pracownia” — godzi
na 8—16.

PENTACON Six Z
tern — sprzedam.
413-50.

osnrzę-
Telefon

12653-g

SUKNTE karnawałowe —

zagraniczne — sprzedam.
Rynek Dębnicki 3/7, go
dzina 17—20.

12774-g

OKAZYJNIE sprzedam: —

Pentacon six TL, pryzmat
TTL, obiektyw szeroko
kątny Pen. six TL 4/50,
światłomierz Weimar Lux
CDS. Kraków, ul. Kra
kowska 39/16, wieczorem.

12658-g

ŁADĘ 1500 S, nową, sprze
dam. Rabka, Podhalań
ska 26, telefon 306-70.

12772-g

PIECYK elektryczny ole
jowy, włoski, sprzedam.
Telefon 217-42.

12648-g

FLIZY hiszpańskie we

wzory — sprzedam. Ku
charczyk, Mogiła 100 (za
kopcem Wandy).

12660-g

AKORDEON „Frontalihi
80”, Włoski, biały, sprze
dam. — Nowa Huta, os.

Centrum B bl. 11/76.

12539-g

MASZYNĘ dz-iewiarską
„5”, sprzedam. — Nowa
Huta os. Kościuszkowskie
11/51. 12781-g

FLIZY — sprzedam. No
wa Huta, os. J. Strusia
18/321.

12790-g

MASZYNA dziewiarska
do sprzedania — tanio.
Telefon 661-67.

FABRYCZNIE nowy Fiat
126p — sprzedam. Telefon
441-52. 12181-g

VOLKSWAGEN — bus —

sprzedam lub zamienię
na Żiguli. Sikora — Bu
sko-Zdrój, telefon 35-39 .

12189-g

TAKSOMETR Poltax 1 —

sprzedam. — Kraków, ul.
Bosaków 30A.

USZKODZONĄ karoserię
„malucha”, części do Za-
stavy 750 I „malucha” —

sprzedam. Telefon 164-31,
12268-g

KOŻUCH damski — mały
rozmiar — sprzedam. —

Oferty 12270 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

FLIZY zagraniczne: po
marańczowe, bananowe,
niebieskie „w chmurki”,
terakotę, sprzedam. Kra
ków, ul. Dukatów 21/3.

12269-g

Lokale

TRZY pokoje superkom-
fortowe, centrum Nowej
Huty — zamienię- na dwa
oddzielne mieszkania. O-
ferty 12400 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PRZYJMĘ do pokoju trzy
panie. Kraków, ul. Widok
25 (Dąbie).

11949-g

PILNIE kupię mieszka
nie własnościowe, 4-pokó-
jowe lub zamienię 2-po-
kojowe, superkomfortowe,
własnościowe — na więk
sze. Oferty 11900 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

POKÓJ z kuchnią, super
komfortowe, Prokocim —r

do wynajęcia na rok. —

Czynsz płatny z góry. —

Zgłoszenia, telefon 111-16,
11961-g

CENTRUM! Dwa pokoje
z kuchnią — zamienię na

dwie garsoniery. Kraków,
Basztowa 3/17.

12067-g

LEKARZ poszukuje Gar
soniery lub samodzielne
go mieszkania — blisko
centrum, dla dwóch osób.
Telefon 138-43 — (wieczo
rem). 12069-g

CENTRUM! Czteropokojo-
we, komfoftowe, rozkła
dowe, 130 m2 — zamieni
my na dwa oddzielne. —

Oferty 12070 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

POKÓJ do wynajęcia stu
dentce I roku. Zgłosze
nia: telefon 731-22 wewn.

410, godzina 16—21.
12073-g

STARZEC da wspólne
mieszkanie samotnej ko
biecie (może być z dziec
kiem do lat 5), za opiekę
nad nim. Modrzewskiego
39 m. 10, II piętro, godzi
na 10—20.

12075-g

TRZYPOKOJOWE miesz
kanie, os. Zielone — za
mienię na dwupokojowe
z balkonem, w starych
osiedlach nowohuckich. —

Telefon 424-81.

11848-g

KRAKÓW! Pokój z kuch
nią, 53 ml, I piętro, osie
dle Oficerskie — zamienię
na 2- lub 3-pokojowe. —

Warunki do omówienia. —

Oferty 11798 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

UCZEŃ poszukuje kom
fortowego pokoju. Ofer
ty 11843 „Prasa” — Kra
ków, Wiślna 2.

DWA pokoje z kuchnią,
komfortowe, słoneczne, 82
ml, centrum, zamienię na

dwie garsoniery, najchęt
niej śródmieście, ewen
tualnie inne propozycje.
Oferty 11837 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PRACUJĄCA poszukuje
samodzielnego pokoju. —

Może być bez komfortu.
Peryferie niewykluczone.
Oferty 11836 .Prasa” Kra
ków. Wiślna 2.

NOWA Huta! Superkom
fortowe 2 pokoje z ciem
ną kuchnią i garsonierę,
zamienię na 3 pokoje. —

Oferty 11833 ,Prasa” Kra
ków. Wiślna 2.

PILNIE przyjmę dozorco
stwo. Warunek mieszka
nie. Oferty 11832 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

BEZDZIETNE małżeństwo
— pracownicy naukowi —

poszukuje samodzielnego
mieszkania. Tel. 700-57 —

po 17-ej. 11829-g

M-3 WŁASNOŚCIOWE —

sprzedam lub zamienię na

większe. Wieliczka, Hanki

Sawickiej 99/17.
12020-g

KRAKOWSKA USŁUGOWA
SPÓŁDZIELNIA PRACY

„GROMADA”

bih m wiffiiwra

Kraków, Mały Rynek 5

przyjmuje, ogłoszenia
z zakresu: kupna — sprzedaży — lokali — nierucho
mości — motoryzacji — usług — nauki — różnych.

POLONEZA sprzedam. —

Kolor do wyboru. Oferty
12125 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

FLIZY sprzedam. Telefon
472-05. 12242-g

APARAT dziewiarski —

„Busch”, sprzedam. Kra
ków, telefon 363-54.

12249-g

MŁODĄ krowę wycieloną
— sprzedam. — Danuta
Adamczyk, Kraków-No-
TMa, os. Łęg, ul. CUplo-
wa 1. 12256-g

FORTEPIAN Bósendorfer,
sprzedam. — Zgłoszenia:
telefon 305-41 .

12353-g

WARTBURfc 1008 — tanio

sprzedam. — Lubelska 13
m. 29. 12199-g

WYNAMĘ pokój dwuoso
bowy. — Czynsz płatny z

góry. Oferty 11814 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ pokoju w

okolicy Szpitala im. dr
Anki. Oferty 11824 „Pra
sa”, Kraków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ garsoniery.
Czynsz miesięcznie. Ofer
ty 11876 „Prasa” Kraków,
■Wiślna 2.

PRZYJMĘ panienkę nie
palącą. Szlachtowskiego
28. 11875-g

DO WYNAJĘCIA pokój,
kuchnia — komfortowe.
— Kraków-Bieżanów, ul.
Ćwika 14. 11872-g

MAŁŻEŃSTWO poszuku
je dozorocostwa. Waru
nek mieszkanie. — Oferty
11885 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

MIESZKANIE własnościo
we M-3 w Mistrzejowi-
cach — sprzedam. Telefon
804-48, godzina 18—20.

11879-g

DWIE panienki na miesz
kanie przyjmę. Snycer
ska 22. 12107-g

RZESZÓW! — M-4 super
komfortowe, spółdziel
cze, z telefonem, zamienię
na podobne w Krakowie
lub najbliższej okolicy. —

Oferty 12106 .Prasa’ Kra
ków, Wiślna 2.

STUDENCI — poszukują
garsoniery. Oferty 12212
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

MŁODE małżeństwo po
szukuje'- garśóńtóry lub

pokoju z kuchnią — na

okres 1 roku. Czynsz do
uzgodnienia. Tel. 736-40.

12103-g

POSZUKUJĘ zaraz dla
2 starszych . osób pokoju
z utrzymaniem. — Czynsz
obojętny. — Adresować:
Stefan Kawula (dla nani
Stanisławy), 31-979 Kra-
ków-Nowa Huta, ul. Kla
sztorna 303.

12102-g

NIEKRĘPUJĄCY pokój
do wynajęcia na rok. —

Czynsz z góry. — Osiedle
Tysiąclecia 34/20.

12211-g

WYNAJMĘ pokój ucznio
wi lub studentowi. Zgło
szenia: ul. Swojska 14.

12056-g

ZAKŁAD ODLEWNICZY
ZREM B w Krakowie

ul. Mogilska 71

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

▲

▲
▲
A

A

FORMIERZA

OCZYSZCZACZA ODLEWÓW

WYTAPIACZA METALI

RDZENIARZA -

KANDYDATÓW
wodach

TOKARZY

ROBOTNIKÓW
cach za- i wyładunkowych

A ROBOTNIKÓW NIEWYKWALIFIKOWANYCH.

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

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

K-8356

oraz

DO PRZYUCZENIA w ww. zo

TRANSPORTOWYCH przy pra-

▲
▲

KUPIĘ mieszkanie wła
snościowe M-2 lub M-3 .

podać cenę. Oferty 11838
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

ZDECYDOWANIE kupię
w Piaskach Wielkich mie
szkanie własnościowe M-4
lub M-5. Telefon 174-23 —

codziennie po godzinie 16.
12053-g

MAŁŻESTWO poszukuje
garsoniery lub pokoju z

kuchnią — nie umeblowa
nych. Czynsz płatny mie
sięcznie. — Oferty 11886
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

PRĄDNIK Biały! Miesz
kanie trzypokojowe, wła
snościowe, 52 m2 — za
mienię na mniejsze (chęt
nie w starym budownic
twie). Oferty 11854 .Pra
sa” •— Kraków, Wiślna 2.

DO WYNAJECTA nokój.
Oferty 11935 ..Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

DO WYNAJĘCIA pokój
z przynależnościaml dla
dwóch studentek lub nra-

cujacyęh pań, — Oferty
11949 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

WYNAJME panience po
kój umeblowany. Nowa
Huta, os. Tysiąclecia 64/21
(dojazd autobusem 128).

MIESZKANIE 3-nokojowe
— superkomfortowe. w

centrum — zamienię na

2-pokojowe, sunerkomfor-
towe, najchętniej budow
nictwo międzywojenne. —

Oferty 12204 „Prasa” Kra
ków, ‘Wiślna 2.

KRZESZOWICE! Piękne,
Superkomfortowe — spół
dzielcze M-3, ź balkonem,
III piętro — zamienię na

mieszkanie w Krakowie
lub Nowej Hucie. Oferty
12202 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

2 POKOJE z małą kuch
nią, 49 m«, parter, ogrze
wanie elektryczne, przy
parku Krakowskim —

zamienię na większe. —

Warunki korzystne. Ofer
ty 12032 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

MIESZKANIE 4-pokojo-
we, superkomfortowe, —

umeblowane — wynajmę
najchętniej obcokrajow
com. Czynsz z górv. Te
lefon 400-12, godz. 15—17 .

12027-g

ZAMIENIĘ 38 m« — ul.
Odrzańska, na M-l osiedle
Podwawelskie. Tel. 638-40
wewn. 107.

POSZUKUJĘ garsoniery
na okres jednego roku.
Kraków, telefon grzecz
nościowy 374-80, w godz.
17—19. 12025-g

POKÓJ z kuchnią, wła
snościowe — kuplę. Ofer
ty z ceną kierować: —

..Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2, dla nr 12012.

MIESZKANIE spółdziel
cze 3 pokoje Z kuchn'a,
superkomfortowe, telefon,
balkon, II piętro, os. Ty
siąclecia — zamienić na

dwa pokoie z kuchnia —

(balkon, telefon) i nok^j
z kuchnia 1ub garsoniero.
Oferty 1?ni3 .'Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KRAKÓW — Biały Praw
nik! Sprzedam M-5
sin<clo',T7e. — oferty i2f'"7
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2,

Zguby
8 STYCZNIA na trasie
A—B. Sławkowska — Ba
sztowa 8 — zgubiono z’o-
ta bros/ke — pamiątkę
rodzinną. Znalazcę wyso
ko nagrodzę. Tel. 885-pn.

g-12945,

Różne

KIEROWCĘ taksówki
marki Fiat, który w no
cy 8 stycznia, około 1—1.30
wiózł nieprzytomną wsku
tek pobicia, pasażerko —

proszę o pilne skontakto
wanie się pod adresem:
Kraków, ul. Botaniczna 1,
tel. 136-44 wewn. 748.

Równocześnie proszę pa
nią, która udzieliła po-
mocv poszkodowane!, o

możliwie nat.ychmlastoi”e
zgłoszenie się. g-1291.9

BEZPYŁOWE cykllnowa-
nie 1 lakierowanie parkie
tów — Zygmunt, tel.
613-60, godz. 16—19.

g-12783

KUPIĘ lub wynaimę ga
raż w pobliżu ul. Rusz-
nikarskiel (Krowodrza);
Oferty 11600 ..Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

POMOC drogowa całodnj
bowa: Kraków, tel. 817-15.

g-llCC9

)
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0 spółdzielczej przychodni
raz jeszcze

dnTn "Palikowaniu w gru-

z ner ■e?Ietonu „Spółdzielnia
'

. g,a,nic«ną odpowiedzial-
°'rzymaliśmy liczne

telef0ny oraz listy_
Wyjaśniamy: autor nie-

zmierzał — jak to niektórzy
niesłusznie odczytali — do

podważenia autoryteiu, wie
dzy i doświadczenia lekarza-

stomatologa, któremu się
opisana historia przydarzyła.
Rył to przecież epizod jedno
stkowy i opisując
mieliśmy wcale

przekreślania dorobku leka
rza, negowania jego przy
datności zawodowej itp. Za
sygnalizowaliśmy jedynie pe
wne występujące naszym
zdaniem nieprawidłowości w

funkcjonowaniu
czej Przychodni
giczńej przy ul.

Główny zarzut

jestraćji pacjentów na kon
kretną pprę
nywanja
przecież
żeniu 7.

przecież
czekiwanie

nym
już zbędną stratę czasu nie

jest, zajęciem przyjemnym,
często o wiele nieprzyjem
niejszym od samego siedze
nia na dentystycz.nym fote
lu. Po drugie, świadomość

dużej liczby czekających pa
cjentów,; jak podejrzewamy,
wcale nie wpływa mobilizu
jąco na lekarza — ciągły

pośpiech nie jest przecież
najlepszym sprzymierzeń
cem dokładnej pracy.

Również skrupulatna do
kumentacja lekarska prowa
dzona niejako z urzędu wy
daje się być po prostu ko
nieczna. (.ib)

■BMMuanm. wał InanmwnnAMHmi

RzemteSInlcy i władza Podgórza
wspólnie radzą nad sprawami rzemiosła

TELEFON TYGODNIA 21187 - CZEKA NA ODPOWIEDŹ

go nie
zamiaru

Spółdziel-
Stomatolo-

13 Stycznia,
to brak re-

czas wyko-
zabiegu da się

w pewnym przybli-
góry określić. A

kilkugodzinne wy-

pod dentystycz-
gabinetem, pomijając

Wystarczy przejść się ulicami naszego miasta, by dostrzec iż
ostatnimi czasy przybyło sporo zakładów rzemieślniczych i to

rozmaitych branż. ■
Można lo zaobserwować również w prawobrzeżnej dzielnicy

Krakowa — Podgórzu, gdzie w ubiegłym roku czynnych
820 warsztatów, to jest o 68 więcej aniżeli w roku 1978.

Najwięcej nowych zakładów
na terenie dzielnicy powstało
w grupach rzemiosł motoryza
cyjnych, elektrotechnicznych, w

produkcji materiałów budowla
nych i skórzanych. Nieco sła
biej natomiast rozwija się rze
miosło branży szklarskiej, pa
pierniczej, włókienniczej,
drzewnej, chemicznej, metalo
wej i. spożywczej oraz rzemio
sło artystyczne.

Wraz ze wzrostem ilości war
sztatów zwiększyła się także
liczba osób zatrudnionych w

rzemiośle. W połowie ubiegłego
roku było zatrudnionych w nim
2 450 osób w tym 211 uczniów.

Jednakże mimo stale wzrasta
jącej liczby warsztatów, zarów
no usługowych jak i produk
cyjnych, wiele pozostało jeszcze
do zrobienia w tej dziedzinie,
spełniającej tak ważne przecież
funkcje gospodarczo-społeczne.

Ogromnej troski wymaga
właściwa polityka lokalowa, jak
i w ogóle lokalizacja, zresztą
władze Podgórza zdają
bie sprawę, iż jest to

czowy warunek rozwoju
zakładów rzemieślniczych,
dze przywiązują do tych
gadnień ogromną wagę, podob
nie jak Izba Rzemieślnicza,
która w ramach tego działania

przystąpiła do organizacji na
stępujących inwestycji: budowy
pawilonu usług motoryzacyj
nych, mieszczącego 6 zakładów,
na osiedlu Prokocim Stary przy
ul. Wielickiej, realizacji 2-go eta
pu bazy magazynowej w Pła-
szowie —- Hurtowni Zaopatrzę-

so-

klu-
sieci

Wla-

za-

było

in-
rze-

NOTATNIK KRAKOWSKI
DZIŚ O GODZINIE:
♦ 17 i 20 — Dom Plastyków, ul.

Łobzowska 3 — Salon ArtjWtycz-
ny — Grupa „Pod Budą”.

*18.— KMPiK, Pl. Centralny
— red. A. Nartowskl — Przegląd
wydarzeń międzynarodowych (sy
tuacja w Iranie).

♦ 18 — DDK Krowodrza, ul. Pa
piernicza 2 — Wieczory w wor
ku. A. Kaczyński zaprasza na

koncert W. Ornatowsklej — for-
t plan.

#18.15—ul.Karasia8Ip. —

Pol. Tow. Przyrodników — doc.
dr M. Reymanówna — „Jurajska
roślina z grupy miłorzębowych
(Ginkgoales) z okolicy Krakowa”.

JUTRO O GODZINIE:
* 12 — Salon Wystawowy TPSP,

al. Róż 3 — Otwarcie wystawy
Współczesnej Rzeźby Austriac
kiej.

★ 15 — MDK, ul. Czackiego 11
— Kurs przewodników po Krako
wie — „Wnętrze gotyckie” (kl.
VII—VIII); o 16.15 — W krainie

bajki.
* 17 — Klub ZNP, ul. Szewska

20 — Otwarcie wystawy prac ma
larskich mgr Marii Mróz (do 20
II w godz. 17—20).

&17i20—DomPlastyków—
Grupa „Pod Budą”.

★ 17.45 — PAN, ul. Sławkowska

17Ip. — (aula) Pol. Tow. Orien-

talistyczne — dr L. Dzięgiel —

„Współczesny Kurdystan iracki”.
*18—PAN—(s.24)Kom.Sło-

wianoznawstwa: doc. dr hab. Te
resa Z. Orłoś — „Iloczas we

współczesnej czeszczyźnie”; prof.
dr hab. St. Urbańczyk — „Przy
czynek do dziejów rellgll Sło
wian. Interpelacja Kroniki Kos-
masa III/l”.

nia Rzemiosła. W zakresie

westycji indywidualnych
miosło posiada już aktualnie

zatwierdzony plan realizacyjny
minicentrum usługowego na

osiedlu Kostrze oraz podział
geodezyjny. Urząd Dzielnico
wy wydaje decyzje o przezna
czeniu działek

użytkowanie
użytkownikom,
niu ustalonych
działu. Podobnie przy ul. Wie
czystej teren zostaje zagospoda
rowany budową ciągu pawilo
nów, a

miejscu
„Elmetu”, ma powstać serwis

motoryzacyjny.
Szczególnie trudna jest jednak

sytuacja w rozwoju rzemiosła
na obrzeżach dzielnicy oraz na

nowych osiedlach Najdotkliw
szy jest tu brak usług odzieżo
wych, napraw sprzętu gospo
darstwa domowego i budowla
nych, zwłaszcza w zakresie

usług lokatorskich. Stąd też tak
bardzo ważne jest kontynuowa
nie akcji legalizacji rzemiosła

nielegalnego. W ramach tego
działania organizować się bę
dzie spotkania z mieszkańcami,
informując na nich m. in. o wa
runkach potrzebnych do prowa
dzenia rzemiosła.

Równie istotne jest stałe dą
żenie do zwiększenia liczby ucz
niów,
branż rzemiosła

się starzeje.
Inną poważną

niającą rozwój
gospodarki są
trudności w zaopatrzeniu
teriałowo-technicznym,
również we wzbogaceniu
posażenia technicznego.

Wszystkie te sprawy

przedmiotem obrad odbywają
cego się wczoraj posiedzenia
Tzby Rzemieślniczej z udziałem
władz politycznych'' i admini
stracyjnych Dzielnicy Kraków-

Podgórze.
W naradzie, którą prowadził

prezes Izby Rzemieślniczej —

w wieczyste
poszczególnym

przy zachowa-

kryteriów na-

przy ul- Dekerta, w

dawnego magazynu

szczególnie, że

bardzo

wiele

szybko

utrud-barierą
tej dziedziny

występujące
ma
jak

wy-

były

le wlślafiskie statki muszą jeszcze parę miesięcy poczekać.
Fot. JADWIGA RUBIS

KD

Ko

Tadeusz Nowiński udział wzięli
m. in.: sekretarz KK SD — Hen
ryk Janikowski, sekretarz
PZPR Podgórze — Jan

strzewski. naczelnik dzielnicy —

Marian Kulig oraz poseł na

Sejm PRL — Gustaw Śliwa. W

czasie spotkania wręczono Złote
Odznaki „Za zasługi w rze
miośle”. (bóg)

W rejonie placu

w
s
8

Podczas najbliższego Telefonu tygodnia chcemy się zająć g
problemami bezpiecznego dojścia do domów, przystanków J

komunikacji miejskiej, zakładów pracy czy instytucji. W o- S

statnim czasie docierają do nas sygnały, informujące o tym, E

że poruszanie się w Krakowie sprawia niemały kłopot. Cho- •

dniki są oblodzone, ścieżki i alejki, szczególnie w nowych S

osiedlach, nie posypane. Interesują nas też doświadczenia {
kierowców — jak się jeździ po krakowskich jezdniach?

Prosimy zatem Czytelników o telefony na ten temat, ju- S
tro, to jest w środę, w godz. 9-—1 1, pod numerem telefonu S

211-87. XB

MiiiHiiMmiiiiiiiiwniiiiHiułtmiiiiitnminiiiinuiiigiuiuianin

Bohaterów Getta

Mieszkaflcy czekała aa całkowite
zakończenia przewidziany!# prac

W połowie minionego roku

oficjalnie został przekazany do

użytku nowy węzeł komunika
cyjny w rejonie placu Bohate
rów Getta w Krakowie. Zbudo
wane zostało nowe przejście
podziemne, a ulicę Na Zjeżdzie
wyprostowano i połączona zo
stała z ul. Limanowskiego, co

pozwoliło na poprawę organiza
cji ruchu w tej okolicy. Jak to

jednak zwykle u nas bywa,
przecięcie wstęgi nie jest rów
noznaczne z całkowitym zakoń
czeniem robót. Tak też i było na

tej budowie.

Miejskie Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych, pełniące
funkcje generalnego wykonaw
cy tej iwestycji, niemal cały
potencjał przedsiębiorstwa. skie
rowało na drugą, ważną budowę,

„jaką jest ulica Telewizyjna.
W konsekwencji w rejonie pl.

Boh. Getta prawie nic się nie
działo. A tymczasem weszliśmy
już w nowy rok.

Obecnie MPRI nie może wy
konać wielu prac, gdyż nie poz
walają na to warunki atmosfe
ryczne. Jeśli tylko będzie to mo
żliwe pracownicy tej firmy
wkroczą na ulicę Lwowską i

Józefińską, by dokończyć prze
widziane planem prace. M . in.

ną ul. Lwowskiej trzeba usunąć
stare torowisko tramwajowe
oraz położyć nową nawierzchnię
asfaltową.

Najgorzej prezentuje się samo

przejście podziemne. „KAM-
BUD” choć monitowany od
wielu miesięcy przez general
nego wykonawcę oraz inwesto
ra nadal nie przystąpił do wy
kładania tunelu płytami. W

konsekwencji przejście straszy
swym wyglądem. Na dodatek

„KAMBUD” postarał się o spo
rządzenie aneksu do umowy na

wykonanie tych prac. Chce je
przesunąć o

Nie jest to

do sprawy.
Tak więc

dalsze pół roku,
rzetelne podejście

na całkowite za-

Z redakcyjnego dyżuru

Lodowa pułapka
nawet o

Niemniej
zwłaszcza ciężarowych,

jej istnie-
ruch poją-

Ul. Nad Strugą nie jest prze-
loiową arterią. Wielu mie
szkańców Krakowa nie wie
może

niu.

zdów,
jest na niej znaczny z uwagi
na sąsiedztwo targowiska przy
pl. Imbramowskim oraz licznych
baz i magazynów zlokalizowa
nych w rejonie Górki Narodo
wej i Witkowie. Przy tej ulicy

Kfo ma rysunki
Kazimierza Sichulskiego?

W związku z organizowaniem
wystawy „Karykatury Kazimie
rza Sichulskiego” Muzeum Hi
storyczne m. Krakowa prosi oso
by posiadające karykatury te
goż artysty o skontaktowanie

się pod adresem: „Krzysztofory”
Rynek Gł. 35, IIIp., pok. 16, teł,
265-27, 299-22.
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rozmowy przy herbu cle

Pisanie książek dla dzieci

Ś
s

Mają wielotysięczne nakłady, a mimo to darmo by szukać

tych książeczek w księgarniach, rozchodzą się bowiem bły
skawicznie, a ich mali czytelnicy czekają na nie z niecier
pliwością, bez względu na to czy są to pierwsze, czy któreś z

rzędu wydania.
Dzieje się tak pewnie dlatego, że autor WINCENTY FA

BER zna dobrze ich gusty i traktuje pisanie dla nich z taką
samą powagą jak dla czytelników dorosłych.

— Rok 1979 był dla Pa
na łaskawy, drukiem u-

kazały śię cztery nowe

książeczki i otrzymał Pan

nagrodę specjalną za ca
łokształt twórczości lite
rackiej dla dzieci, przy
znaną przez Beskidzkie
Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne.

— Dobrą dla mnie passę za
początkowała nagroda im. An-

, drzeja Bursy, przyznana mi
rok wcześniej. Obydwa wy
różnienia sprawiły mi wielką
przyjemność, szczególnie
długo Jnusialem czekać
?w'. zauważono. To nie żal
bo zdaję sobie sprawę, że lep
si ode mnie czekają jeszcze
dłużej, jak chociażby Jan

Zych czy Stanisław Czycz, a

ot taka, zwykła refleksja.
Ale największą radość spra

wiło mi to, że ujrzały światło

iż

by

dzienne moje 4 książeczki i te

„Słodkiej Przygody”, wydanej
po raz trzeci w półmilionowym
nakładzie już brakuje w księ
garniach.

— Jakie jest najważ
niejsze wyróżnienie dla
autora literatury dziecię
cej?

— To zależy, prestiżowo pe
wnie nagroda
tury, a dla radości serca wg
mnie

to, że jest się czytanym,
ostatnie

prawdę

ministra kul-

Order Uśmiechu, no i
To

zostało mi dane i na-

mam satysfakcję.
A nagroda, którą

otrzymał, od jak da
ją przyznawano?

ją po

Pan
wna

— Przyznano ją po raz

pierwszy z okazji Międzynaro
dowego Roku Dziecka, ale o

ile mi wiadomo ma być kon
tynuowana. Oby, bowiem pi-

szących dla dzieci specjalnie
się u nas nie rozpieszcza.

— Właśnie, dlaczego?
— Sam nie wiem. Podobna

zasada obowiązuje jeszcze wo
bec autorów tekstów piose
nek. Uważam, że w obu przy
padkach niesłusznie, bo na
prawdę pisanie jednego i dru
giego wcale nie jest łatwe, o-

czywiście jeśli ich autor ma

ambicje by to co robi było
robione dobrze. No, ale ta za
sada obowiązuje także w in
nych gatunkach literackich.

— Kto jest Pańskim

wydawcą?
— Głównie Krajowa Agen

cja Wydawnicza w Warsza
wie, ale także inne wydaw
nictwa. Od lat jestem związa
ny z Wydawnictwem Literac
kim, w którym ukazują się
zarówno moje książeczki dla
dzieci, jak i wiersze.

— W literaturze dzie
cięcej dużą rolę odgrywa
ilustracja. W niektórych
krajach widzi się ostatnio

niekiedy odejście od ry
sunków realistycznych na

korzyść abstrakcji, a u

nas?
— U nas przywiązuje się

bardzo dużą wagę do opraco
wania graficznego (zresztą nie
od dziś, jeszcze przed wojną
książki ilustrowali wybitni ar
tyści). Dąży się do tego, by
ilustrować coraz to inaczej I

by ilustracja była dziełem
sztuki. Taką nietypową Opra
wę graficzną autorstwa Wie
sława Majchrzaka otrzymała
moja „Wędrówka”. W ogóle
jest to pozycja nietypowa, bo
adresowana do dzieci star
szych, a takiej literatury u

nas prawie nie nia, może więc
udało mi się przebić pewną
barierę, nie wiem. Wiem na
tomiast, że mnie to bardzo
rozzuchwaliło i że teraz ma
rzy mi się
poetyckich
już nawet

— A. . .

musiały czekać dzieci na

następne książki?
— Chyba niedługo. Już jest

w drodze „Kolorowy śnieg” w

Naszej Księgarni „O Słoniu”
W KAW.

— Życząc, by nigdy nie
brakło Panu nowych po
mysłów, dziękujemy za

rozmowę.
BOGUSŁAWA PAŁCZYŃSKA

napisanie tomików

westernów,
pomysł.
jak długo

mam

będą

(IIIHF
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Sygnalizowaliśmy
listopadzie ub. r.

Przedsiębiorstwu-
Kanalizacji. Nie-

kończenie prac przyjdzie nam .

wszystkim jeszcze poczekać co

najmniej kilka miesięcy. Oby
tylko nie dłużej. (jó)

W kilku wierszach
Dziś upływa termin składa

nia prac w konkursie fototri-

, licznym „Fotokraf”—80 orga
nizowanym przez Klub „Dis-
komat” przy ul. Bronowickiej
73. Zdjęcia i slajdy o tematy
ce — osiedle, zabytki i ludzie
oceniać będzie jury, które 17

stycznia o £odz. 18 ogłosi swój
werdykt. Na zwycięzców cze
kają nagrody rzeczowe.

*

Rozgłośnia Polskiego Radia

w Krakowie przygotowała na

styczeń dwie audycje o ren
tach i emeryturach dla rolni
ków. 17 stycznia w programik
własnym na fali UKF nadana
zostanie o godz. 12.05 audycja
Jolanty Wacowskiej (w no
wym cyklu pt. Zmiana wir-

ty”. Natomiast .24 .stycznia w

codziennym bloku porannym
„Co dzień niesie’* (fi.30—7.40)
usłyszymy rozmowę Jaromira

Zycha ż dyrektorem ZUS-u w

Krakowie mgr Henrykiem Bo
gaczem.

poziomów
metra z

zapadlisko
spiętrzone

lodowe

Co-Gdzie-Kiedy?

od kilku miesięcy wylewa się
na jezdnię woda z uszkodzonego,
hydrantu.
awarię już w

Miejskiemu
Wodociągów i

stety, bez skutku.

Nadeszły mrozy i w ciągu ty
godnia odcinek ul. Nad Strugą
w pobliżu hydrantu zmienił się
w lodowiec o różnicy
dochodzących do 1

uwagi na głębokie
po jednej stronie i

masy śniegu oraz

bryły po drugiej. Na długości 50
m ulica jest nie do przebycia.
Grzęzną w’ niej ciężarówki, tra
ktory, furgonetki, o samocho
dach osobowych w ogóle nie

wspominając. Objechać tego od
cinka nie można, bo ogranicza
ją filary ■wiaduktu i koryto sta
rej Młynówki. Pieśi też go nie

mogą sforsować, nie narażając
się na połamanie nóg.

A mrozy trwają nadal, sytu
acja pogarsza się z każdym
dniem i jeśli wodociągi wspól
nie z Dzielnicowym Zarządem
Dróg nie doprowadzą ulicy do

porządku zagrożenie bezpie
czeństwa przechodniów i straty
materialne wynikające z uszko
dzeń pojazdów, których
rowcy nie zawsze w porę
strzegają pułapkę — będą
współmierne do kosztów

nięcia awarii.

(Dókończenie ze str. 6)

Apteki
Rynek Gł. 42 (tlen), Waryńskie

go 24, Diuga 88, pl. Wolńóśei 7,
Rynek Podgórski 9, Pstrowskiego
94 (tlen), N. Huta. Centrum C BI.

6
3

(tlen), N. Huta, Centrum A BI.

(tlen).
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0 czystą Rudawę
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Bardzo ważny dla Krakowa

temat wpływu rolniczego zagos
podarowania brzegów Rudawy
na czystość jej wód podjęli spe
cjaliści z Krak. Oddz. Stowa
rzyszenia Inżynierów i Techni
ków Rolnictwa, Akademii Rol
niczej, Instytutu Zootechniki
i Oddz. PAN. Konferencja na
ukowo-techniczna, poświęcona
temu problemowi, odbędzie się
w nadchodzący czwartek 17 hm.

Przedstawione zostaną na niej
referaty omawiające m. in. stan

i potrzeby melioracji w zlewni

Rudawy, wpływ nawożenia mi
neralnego i chemicznej ochro
ny roślin na skażenie wody,
ochrona rzeki przed zanieczysz
czeniami z wielkotowarowych
ferm zwierzęcych, a Wreszcie

zagadnienie podstawowe — czy
li Rudawa jako źródło wody pl-

nej dla miasta (hs)

Radio
PROGRAM I

Wiadomości: 15, 19, 20, 21, 22,
23,0.01,1,2,3,4,5.

10 Tu Jedynka. 1^.30 Radioku-
rier. 18 Tu Jedynka. 18.25 Nie tyl
ko dla kierowców. 18.33 Koncert

życzeń. 19.15 Kiermasz pols. pios.
19.40 Tańce pols. górali. 20.05 Kon
cert życzeń. 21.05 Kron. olimpij
ska. 21 .25 Kom. Tot. Sport.
Tydzień muz. w kraju —

22.20 Tu Radio Kierowców.
Koszalin na muz. antenie. 23
Was Polska.

PROGRAM II

Wiadomości: 21.30, 23.30 .

16.40 Rzemiosło rycerskie — fr.

pow. A. Baumgardtena. 17 Ope
retka jej twórcy i wykonawcy.
17.20 Czasy królowej śniegu —

mag. 18 Amators. zesp. przed mi
krofonem. 18.25 Plebiscyt St. Ga
ma. 18.30 Echa dnia. 18.40 Bogac-
ctwa naszej ziemi

nagr.
cach. 19.40 Inf., rady, propozycje.
19.55 Kat. wyd. 20 Red. Forum.
20.20 Płyty stare i no^e. 21 .40 C.
Monteverdi ,,Madrygał” — Lagcri-
ma d’amante z VI ks. 22 Rad.

Tyg. Kult. 22 .40 Utw. J. Lefelda.
23.35 Co słychać w świecić. 23.40

Muzyka.
PROGRAM IV

Wiadomości: 16.40, 22.55.
16.45 Nasz punkt widzenia (KR).

17 Dzień wyzwolenia (KR). 17 .20

Fragm z oper Belliniego i Rossi
niego (KR). 17 .40 wtork. Relaks
Stereo (KR). 18.15 Radioparagra-
fik (KR). 18.24 Pogoda (KR). 18.25

Czym oddychamy — aud z cyklu
Klub pod znakiem zapytania.
19.15 Lekc. jęz. ang. 19.30 Z Filh.
Nar. w Warsz. — recital pieśni H.

Łukomskiej’ i Szabolesa Esteneyi.
21.20 Spotkanie, z kompozytorem
A. Partem. 21 .50 NURT, nauki po-
lit. 22.16 Warszawa wolna — mon
taż hist.

15, 19,

21.58

mag:
22.23

Wita

19 Koncert z

WOSPR i TV w Katówi-



Nasz komentarz

2k lecz nie beznadziejnie
Koszykarze Wisły w me

czach z poznańskim Le
chem nie wykorzystali

atutu własnego boiska i wy
grali tylko jedno z dwóch
spotkań, minimalną różnicą 2
pkt. Tak więc w ogólnym bi
lansie bezpośrednich poje
dynków obydwóch drużyn w

korzystniejszej sytuacji są
poznaniacy, wprawdzie wy
grali dwa mecze tyle samo

co wiślacy, ale są lepsi w kla
syfikacji koszow ej, zwycięży
li bowiem różnicą 5 i 9 pkt.,
a przegrali różnicą 2 i 4 pkt.,
a więc gdyby w końcowym
rozrachunku sezonu obydwa
zespoły miały jednakową ilość
punktów gorsza będzie Wisła,
o tych 8 tzw. „małych” pun
któw.

Sytuacja zespołu krakow
skiego jest bardzo niedobra,
ale nie beznadziejna. Co
prawda z kontrkandydatami
do spadku — warszawską Po
lonią czy wałbrzyskim Górni
kiem krakowianie grać będą
na wyjazdach, niemniej u sie
bie podejmują m. in. sosno
wieckie Zagłębie, warszawską
Legię, rzeszowską Resouię i
lubelski Start, mogą więc po
większyć swój punktowy do
robek, uratować się przed de
gradacją, oczywiście o ile
zaczną wreszcie grać mądrze
na poziomie jaki ten zespół
winien prezentować. Trener
Zdzisław Kassyk, nawet

wspólnie z drugim wytrawnym
szkoleniowcem — Jerzym
Bętkowskim, nie zdziałają
wiele, jeśli zawodnicy nie da
dzą z siebie wszystkich sil, i
to nie tylko na mecze, ale —

przede wszystkim — na tre
ningach, gdzie przecież budu
je się formę, która jest potem
demonstrowana w czasie za
wodów.

Brak wiślakom. zawziętości,
walki o każdą piłkę, o każdy
metr boiska, nie widzi się tej
sportowej złości, która wy
zwala dodatkowe siły, nie
rzadko pozwala na wyratowa
nie się z prawie beznadziej-

nych sytuacji. Nie widziałem
ostatnio w grze krakowian za-

żartości, sportowej pasji, nie
dostrzegłem wśród zawodni
ków boiskowej życzliwości w

trudnych momentach wza
jemnego dopingowania się do
gry.

Do zakończenia rozgry
wek ligowych jeszcze
osiem kolejek spotkań,

jeszcze czeka każdą z drużyn
16 pojedynków, jeszcze sy
tuacja nie jest ostatecznie roz
strzygnięta. Walczcie więc
wiśiacy o ten swój ekstrakla-

sowy byt, zacznijcie grać tak
jak oczekują tego od was

sympatycy i jak grać możecie.
Pokażcie, że nie jesteście naj
gorsi. Czekają na to wasi zwo
lennicy. czekają kibice sportu
w Krakowie. Nie zawiedźcie
ich! (jl)
iiiniiminmnnniiiiiniiniuii

Do zakończenia
wek ligowych

Wojewódzka iioa hokeja
szkół podstawowych

W GRUDNIU ubiegłego roku rozpoczęły się rozgrywki
wojewódzkiej ligi hokeja na lodzie szkół podstawowych.
Uczestniczy w niej siedem drużyn z Krakowa oraz jedna
ze Skawiny.

W rozgrywkach ligi star
tują zespoły 10-osobowe, na

tafli jednorazowo gra 4 za
wodników (trzech w polu -I-

bramkarz), czas gry 3 razy
10 min., mecze odbywają się

na małej płycie przy ul.

Siedleckiego systemem, dwu-

rundowym — mecz i re
wanż. .Każdy zespół rozegra
więc 14 spotkań. Zakończe
nie nastąpi 2 kwietnia br.

W tej chwili po czterech

kolejkach na czele znajduje
się I zespół ze Szkoły
stawowej nr 10 z 7

przed reprezentantami
nr 29 — rów.nież 7 pkt.
TI drużyną SP nr 10, która
ma 5 pkt. Dalsze pozycję

Fod-

pkt.
SP

oraz

NOWY JORK. W finale teniso
wego turnieju „Masters” Szwed

Bjoern Borg pokonał Amerykani
na Vitasa Gerulaitisa 6:2, 6:2.

SYDNEY. Czwarty w okresie 1

miesiąca rekor’d świata ustano
wił Hans Werner Grosse wraz z

pasażerem H. H. Kohlmeyerem
(RFN) na 2-miejscowym szybowcu
SB-1Ó uzyskując w przelocie
prędkościowym na trasie trójką
ta długości 750 km rekordową
prędkość 132,0 km/godz.

WARSZAWA. Reprezentanci
Polski w piłce ręcznej, którzy
zajęli drugie miejsce podczas Pu

in.
J.

spor-

spot-
Bel-

W KRAKOWIE zmarl

po
mjr
SCHRAMM znany
łącz

ciężkiej chorobie
JAN ANDRZEJ

dzia-
i sędzia tenisowy,

zawodnik
na-

; Notatnik sportowca
I MIĘDZYSZKOLNY Ośro-
, dek Sportowy w Skawinie

wraz z Ogniskiem TKKF

„Turrada” w ramach akcji
„Ferie zimowe w mieście”

1 organizują szereg imprez dla
1 młodzieży szkolnej. W pro-
i gramie przewidziano liczne
i gry
l dzie
i ukę
niej
ciarskie, konkurs na rzeźbę
w śniegu. Szczegółowych in
formacji udziela MOS w

Skawinie, ul. Ogrody 26’62.
Jednocześnie pragniemy

poinformować, że młodzież
szkolna w okresie ferii może

korzystać bezpłatnie ze sztu
cznego lodowiska w godz.
8—13.

charu Świata w Szwecji (m.
krakowianie: A. Kałuziński,
Gmyrek, J. Garpiel i M. Wiłkow-

ski) udekorowani zostali przez
przewodniczącego GKKFiS — Ma
riana Renke brązowymi medala
mi za wybitne osiągnięcia
towe.

BRUKSELA'. W 19 kolejce
kań piłkarskiej ekstraklasy
gii drużyna Lubańskiego — Loke-
ren pokonała Varegem 2:1 i na
dal prowadzi w tabeli mając dwa

punkty przewagi nad FC Bruegge.
BOGOTA. W towarzyskim me

czu piłkarskim Kolumbia zremi
sowała z Węgrami 1:1 (0:1).

CARACAS. Po 2 etapach kolar
skiego wyścigu ,,Vuelta al Tachi-
ra” prowadzi Włoch F. Landoni,
a najlepszy z Polaków — G . Ba
naszak zajmuje 10 miejsce ze stra
tą 1,04 min. do lidera.

USTI. Podczas międzynarodo
wych zawodów strzeleckich w

konkurencji kobiet w strzelaniu
z pistoletu pneumatycznego D.

Tyrawa (Wisła) — zajęła drugie
miejsce za Ibragimową (ZSRR).

i zabawy na śniegu
m. in. doskonalenie

jazdy na łyżwach,
hokejowy, zawody

i lo-
i na
tur*
nar-

BS

rai
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Pawła

Izydora

wieloletni
lwowskiej Pogoni, a

stąpnie Cracoyii.
Zmarły za swe wojen

ne zasługi odznaczony był
srebrnym krzyżem Orde
ru Virtuti Militari, dwu
krotnie Krzyżem Walecz
nych, także Złotym Krzy
żem Zasługi. Posiadał też
wiele odznaczeń sporto
wych.

Pogrzeb mjr J. Schra
mma odbędzie się jutro,
w środę 15 hm., na cmen
tarzu Rakowickim o

godz. 12.

Turniej szachowy
RADA Kultury Fizycznej i

Turystyki Krakowskiej Rady
Związków Zawodowych w Kra
kowie organizuje z okazji 35.

rocznicy wyzwolenia naszego
miasta turniej szachowy dla

pracowników zakładów pracy i

ognisk TKKF.

Turniej odbędzie się 20 stycz
nia br. (niedziela) w klubie Za
kładów Młynarskich — Wieczy
sta, ul. Ładna 27; początek o go
dzinie 8.30.

Zgłoszenia należy kierować
do 18 bm. na adres Rada KFiT-
KRZZ Kraków ul. Skarbowa 4>
tel. 290-82.
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zajmują SP nr 14, 16, 11, 47
oraz MOS Skawina.

W klasyfikacji najle
pszych strzelców prowadzi
Robert Wardęga (SP — 29)
— 30 bramek, przed Jackiem
Suchanem (SP — 10 I zespół)
— 20 goli i Piotrem Płat
kiem (SP — 14) — 14 trafjeń.

Poziom spotkań bywa na

ogół przeciętny — mówi pro
wadzący rozgrywki trener

młodzików Cracovii mgr
ANDRZEJ KOSTUREK. W

poszczególnych zespołach
znajduje się jednak po 2—3

chłopców, którzy powinni
jak najszybciej zacząć tre
ningi specjalistyczne. Do-
brze byłobu. aby trafili oni
do naszej Szkoły nr 10, gdzie

prowadzimy klasy sportowe.
Dobrze spisuje się Robert

Wardęga, który w czterech
meczach strzelił ai 30 bra
mek. To niewątpliwy talent.

(ms)

Gimnastyka dla pań
OGNISKO TKKF Relaks

zaprasza Panie na gimnastykę
rekreacyjną. Zajęcia odbywa
ją się w Szkole Podstawowej
nr 86 na osiedlu Dąbrowszcza
ków. początek w poniedziałek
o godz. 17, we czwartek o

godz. 18.

Narty dla młodzieży
DZIAŁAJĄCA już od roku

sekcja narciarska Kolejowego
Klubu Wodnego-29 w Krako
wie prowadzi zapisy młodzie
ży pragnącej uprawiać konku
rencje biegowe. Zgłoszenia w

sekretariacie klubu przy ul.

Księcia Józefa 24 a.

.
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W ROZEGRANYCH ostatnio mistrzostwach okręgu kra- g
kowskiego w tenisie stołowym juniorów młodszych w po- g
szczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli: dziewczęta £
— 1. Iwona Wilkosz (Tramwaj), 2. Bernadetta Kula (Wanda), £
3. Iwona Woźniak (Górnik Wieliczka); chłopcy — 1 . Paweł S
Romanowski (Nadwiślan), 2. Piotr Zysek, 3. Bogdan Czyżycki £
(obaj Wanda); debel dziewcząt — 1. Iwona Gazek — Berna- £

delta Kula (Wanda), 2. Iwona Wilkosz — Barbara Białko £

(Tramwaj), 3. Ewa Oleś (Wanda) — Iwona Woźniak (Górnik
“

Wieliczka); debel chłopców — 1. Paweł Romanowski (Nadwi- £
ślan — Jarosław Sala (Górnik Wieliczka), 2. Paweł Oleś — £
Piotr Zysek (Wanda), 3. Zbigniew Lis — Robert Dymek S

(Wanda); mikst — 1. Iwona Wilkosz (Tramwaj) — Paweł Ro- £
manowski (Nadwiślan), 2. Bernadetta Kula — Bogdan Czy- g
życki (Wanda), 3. Iwona Gazek — Zbigniew Lis (Wanda).

# • i

W KLASYFIKACYJNYM turnieju tenisa stołowego mło- g
dzików najlepszym okazał się Bogdan Czyżycki przed Ada- ”

mem Gądkiem (obaj Wanda) i Adamem Cierzem (Górnik £

Wieliczka). * =
W SOBOTĘ i niedzielę 19 i 20 bm. rozpocznie się decydują- £

ca walka o tytuł mistrza I ligi tenisistek stołowych. Wanda j
zajmuje aktualnie 4 miejsce, w finale A — 26 pkt. Prowadzi £

Spójnia Warszawa — 30 pkt, przed Siarką Tarnobrzeg — 29 £

pkt. i Motorem Lublin — 29 pkt. 19 i 20 bm. Wanda gra u £
siebie ze Spójnią i w wypadku zwycięstw ma szanse włączyć E
się do Yywalizacji o tytuł mistrzyń kraju. .

Szybka z matowego szkła została odsunięta i wyjrza
ła zza niej recepcjonistka. Wyposażona była w stalowy
uśmiech i oczy, które były w stanie przeliczyć ci pie
niądze w portfelu schowanym na piersiach.

— Dzień dobry, czym mogę służyć panu?
— Chciałbym się zobaczyć z George’em Petersem. Na

zywam się Marlowe.
Wyłożyła na kontuar oprawiony w zieloną skórę no

tes. — Czy pan Peters oczekuje pana? Nie widzę tu

pana nazwiska.
— To sprawa osobista. Niedawno rozmawiałem z nim

przez telefon.
— Ach tak. Czy może- pan przeliterować mi swoje

nazwisko, panie Marlowe? I czy mogą prosić pana o

imię?
Zrobiłem o co prosiła. Zanotowała to na długim,

wąskim formularzu, a następnie wsunęła jego brzeg do

zegara kontrolnego.
— Komu ma to zaimponować? — spytałem ją.
— Przykładamy u nas dużą wagę do tych wszystkich

drobiazgów — wyjaśniła zimno. — Pułkownik Carne
twierdzi, że nigdy nie wiadomo, kiedy pozornie mało

znaczący fakt może okazać się niezmiernie ważny.
— Albo na odwrót. — Nie chwyciła jednak tego.

Kiedy skończyła pisanie w notatniku, uniosła głowę i

powiedziała: Dam znać panu Petersowi, że pan przy
szedł.

Oświadczyłem, że jestem bardzo wdzięczny. Minutę
później otworzyły się drzwi w boazerii i Peters za
prosił mnie ruchem ręki, bym wszedł do szarego ko
rytarza pełnego małych pokoików podobnych do cel.

Jego pomieszczenie miało dźwiękochłonny sufit, biurko
z szarej stali z dwoma odpowiednio dobranymi krze
słami. szary dyktafon na szarym stoliczku oraz tele
fon i komplet na biurko tego samego koloru co reszta

pokoju. Na ścianach wisiało parę fotografii w ram-

lCHANDLER j
•i

X
Y

kach. Na jednej z nich był Carne w mundurze i białym
hełmie, a na innej w cywilu, siedzący z nieprzeniknio
nym wyrazem twarzy za biurkiem. W innym miejscu
wisiał, oprawiony w ramki, krótki mobilizujący tekst,
wypisany stalowymi literami na szarym tle:

PRACOWNIK CARNE’A UBIERA SIĘ, MÓWI I ZA
CHOWUJE ZAWSZE I WSZĘDZIE JAK GENTLEMAN,
OD TEJ REGUŁY NIE MA WYJĄTKÓW.

Peters przeszedł na drugą stronę pokoju i odchylił
jeden z obrazków Wmontowany w szarą ścianę wid
niał szary mikrofon. Wyciągnął go, rozłączył i z po
wrotem wsadził na miejsce. Następnie przesunął obraz
na dawne miejsce.

— Wyleciałbym za to natychmiast z pracy — powie
dział, gdyby nie to, że ten skurwysyn właśnie wyszedł,
by załatwić jakiemuś aktorowi oskarżenie o kierowanie
wozem po pijanemu. Wszystkie przełączniki do mikro
fonów są u niego w pokoju. Cały ten lokal jest na

podsłuchu Wczoraj rano zaproponowałem mu, żeby
zainstalował miniaturowy- aparat filmowy z podczer
wonym oświetleniem za przezroczystym lustrem w

recepcji. Nie przypadł mu ten pomysł do gustu. Może

dlatego,, iż nie on był jego autorem...

Usiadł w jednym z twardych, szarych krzeseł. Przy
glądałem mu się. Był długonogim, niezbyt zgrabnym
mężczyzną, o kościstej twarzy 1 łysiejącej od przodu
głowie. Miał szorstką skórę człowieka, który spędzał

Teatry
Słowackiego 19.15 Brytanik. Mo

drzejewskiej 19.15 Iwona, księż
niczka Burgunda. Kameralny
19.15 Garbus. Bagatela 19.30 Przy
padkowa śmierć anarchisty.
teska 17 Alicja w krainie

rów (premiera prasowa).

Kina
Kijów 15.30, 19.45 seanse zamkn.

Uciecha 15.45, 18, 20.15 Rój (USA
1. 12). Warszawa 15.45, 18, 20.15

Konwój (USA 1. 15). Wolność 15.45,
18, 20.15 Imperium namiętności
(jap. 1 . 18). Sztuka 15.45, 18. 20.15

Racja stanu (fr. 1 . 15). Wanda

15.45, Barwy walki (poi. b .o.), 18.
20.15 Wśclekłv (poi. 1 . 18). Mł.
Gwardia 15, 17 Mistrz kierownicy
ucieka (USA 1. 15). 20 DKF".1 Bóg
Brzeskie! I Caprl (ool. 1. l$b
Wrzos (Zamojskiego 50) 15.45, 18.
20.15 Okupacja w 26 obrazach

(1ug. 1 . W). fos. Teatralne 10)
‘15.45. 1R. 20.15 Król C.vganów (USA

1. 18). Mała sala 15. 17 . 19 Ostatni

noclag z Gun H111 (USA 1. 15).
Światowid (os. Na Skarnie 7) 15.45.
18, 20.15 Milczący wsnólnik (ka
nad. 1 . 18). Mała sala 15. 17, 10 Cy
gańska miłość (bułg. 1. 15). Kultu
ra (Rynek Gł. 27) 14, 18 Niewinne

(wł. 1. 18), 16.15 Przygody Gerar
da (ang. 1. 15). 20 Zakazane pio
senki (poi. b.o .). Mikro (Dzierżyń
skiego 5) 16, 18. 20 Aktorzy pro
wincjonalni (poi. 1. 18). Dom Żoł
nierza (ul. Lubicz 48) 15.*5, 18

Szczękl-2 (USA 1. 15). 20.15 Żoł
nierze wolności (radź. 1 . 12).
Związkowiec (ul. Grzegórzecka 71)
16 Halin Sznicbródka (poi. 1. 15),

■>8, 20 Handlarz czterech pór ro
ku (RFN 1. 15). Rotunda (ul. Ole
andry 1) 20 Wolne chwile (poi. 1 .

15). 22 Aria dla atlety (poi. 1 . 18).
Wisła — niecz. Masko+ka (ul
DTip.r^^^ekiego 55) 15.30, 17.30.
1o.30 Zagubione (wł. 1. 18).
Pasaż c^ssaż P’c1nka) 15

polka i T nlka’. 1« Przełomy
Mi«snurl (USA 1. 15). 18. 20 Inni?

me+czyzna. inna szansa (fr. 1. 15).
^od wawelski* (ni. Komandos*"^
■>o Test pilota ‘Pirya (nol. 1 . 12).
'Tęcza (ul. Praska)’17, 19 100 voni
dn stu brzegów (poi. 1 . 15). TT«n-
rek (os. TTgnrek) 15 Ks^żrlczka
na grochu (radź, b.o.), 17, 1 a Do
krwi nstętniel (oni. 1. Sfinks

(id. Majakowskiego 2) 1p <*t'*nnwv
rrrnnk (^ad^. 1. 1°'. 18, 20 Gorące
połowa i'-’- den: 1. 15\.

Telewizja
WTOREK — I: 15.25 Pr.

15.30

Gro-
cza-

dnia.

Telewizyjny Klub Seniora.
16 Obiektyw. 16.29 Dziennik. 16.30
Studio TV Młodych — mag. szkol
ny. 17 .00 Szuflada — prof. A. Ci
borowski. 17 .20 Sonda — Czwarty
żywioł. 17.55 Dzień dobrv w krę
gu rodziny. 1

przedstawia” -

18.50 Radzimy
branoc. 19.10
Dziennik TV.

Piatnickiej” —

Wielcy znani i
merata. 23.05 Dziennik.

WTOREK — II: 16 Pr. dnia. 16.05
.Tez. ang. — kurs podst. 16.35 Jez.
niem. — kurs podst. 17 Kino TV

Najmłodszych. 17.30 Poradnia
,,Zaufanie”. 18. Ocalić od zapom
nienia. 18.30 Droga do Indii. — pr.
morski. 19.10 Kronika (Kr). 19.30
Dziennik TV. 20.30 Wtorek melo
mana. 21 .30 Mistrzowie sprzed lat
— •Ring wolny i czwarta runda —

rep. o L. Drogoszu. 21 .55 24 godzi
ny. 22.05 Premiera w Dwójce — I.

Bergman — „Obrzęd”.

dużo czasu na powietrzu w różnych warunkach klima
tycznych. Obrazu dopełniały głęboko osadzone oczy i

górna warga prawie tak długa jak nos. Kiedy się
śmiał, dolna część jego twarzy ginęła w dwóch ogrom
nych bruzdach przebiegających od nozdrzy do kącików
szerokich ust.

— No i jak to znosisz? — spytałem.
— Siadaj, przyjacielu. Wypocznij, nie podnoś gło

su i pamiętaj, że pracownik Carne’a w stosunku
do takiego drugorzędnego detektywa jak ty, to jak
Toscanini w stosunku do małpy kataryniarza. — Prze
rwał i uśmiechnął się. — Znoszę to, ponieważ mam to

w nosie. Carne płaci dobrze, ale gdyby tylko spróbo
wał traktować mnie na zasadzie faceta, który odby
wa odsiadkę w zarządzanym przez niego w czasie woj
ny kryminale w Anglii, odbieram swoją należność i

już mnie nie ma. A jakie ty masz kłopoty? Słyszałem,
że niedawno miałeś- trochę pod wiatr?

— Nie wnoszę zażaleń. Chciałbym rzucić okiem na

twoją kartotekę dotyczącą zamkiętych zakładów lecz
niczych. Wiem, że taką macie. Powiedział mi o tym
Eddie Dowst, kiedy przestał tu pracować.

Potaknął głową. — Eddie był odrobinę za wrażliwy
dla Organizacji Carne’a. Kartoteka, o której wspomi
nasz, jest ściśle tajna. Pod żadnym pozorem nie wolno

ujawniać jakichkolwiek poufnych informacji osobom
z zewnątrz. Zaraz ją przyniosę.

Wyszedł, a ja wpatrywałem się w szary kosz na

śmieci, szare linoleum oraz narożniki z szarej skóry
w bloku na biurku. Peters .powrócił, niosąc w ręku
kartotekę z szarej tektury.

— Chryste panie, czy nie macie czegoś co nie byłoby
szare?

18.25 ..Królik B.ugs
■amer. film anim.
rolnikom. 19 Do-

stódemka. 19.30
20.30 ..Knajna na

radź, film fab. 22
nieznani. 22 .40 Ca-

(Ciąg dalszy nastąpi) (40

Środa s ttr, rtss —

Biol. 6.30 TTR, RTSS — Mech,
roln. 11.05 Dla szkól: Hist., kl. V.

13 Dla szkół: Chemia, kl. VIII.
14.30 W drodze do nowego. 15.2S
Pr. dnia. 15.30 . NURT — Matema
tyka. 16 Obiektyw. 16.20 Dziennik.
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 ml

płacą — pr. publ. 18.35 W teatrze

przyrody — „W krainie ptaków 1

kaktusów” — film dok. TV kanad.
19 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 Dziennik.

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

śr. 12—18), Tamek i Muzeum w

Pieskowej Skale (wt. 12—18, śr.

10—16), Muzeum Lenina, Topolowa
5: Lenin w Polsce (wt. 9—18, śr.
9—17 wst. wol.), w Poroninie: Le
nin na Podhalu (wt. śr. 8—16 wst.

wol.), w Białym Dunajcu (wt. śr.
9—16 wst. wol.), Muzeum History
czne, św. Jana 12: Militaria, Ze
gary (wt. niecz., śr. 10—18), Krzy-
sztofory, Rynek Gł.
krak. (wt. śr. 10—14),
rodowe — Oddziały,
(wt. śr. niecz.), Dom
riańska 41: Portrety
tejki (wt. śr. 10—16), Szołayskich,
pl. Szczepański 9: Pols. malar
stwo i rzeźba do 1764 r. (wt. 12—
18 wst. wol., śr. niecz.), Czarto
ryskich, Pijarska 8: Arcydzieła ze

zb. Czartoryskich (wt. 10—16, śr.

niecz.), Nowy Gmach, al. 3 Maja
1: Polaków portret własny (wt.
10—16, śr. 12—18 wst. wol.), Ar
cheologiczne, Poselska 3: Pradzie
je N. Huty, Mumie egipskie w

świetle promieni „X”, Starożytn.
i średn. Małopolski, Lud. w mai.

ikonowym, Sztuka neolitu środk.

Europy (wt. 14—18, śr. niecz.) . At-
kady, pl. Szczepański 3a: Mai. E.

Kieferlinga (wt. śr. 11 —18), Pryz
mat, Łobzowska 3: Wyst. grafik
R. Alpegiani (wt. śr. 10—18), ZPAF
ul. św. Anny 3: Wyst. fotografii
1906—1976 (wt. śr. 10—18), Pałac
Sztuki, pl. Szczepański 4: Wyst.
retrospek. C. Bologna (wt. śr. 10—

17), al. Róż 3: Wyst. poplenerowa
— Piwniczna 78 (wt. śr. 11 —18),
KMPiK, Mały Rynek 4:

prac E. Dwurnika (wt. śr. 11 —19),
Rydlówka, Tetmajera 28 (wt. śr.
11— 14), Miedzynarod. Salon Foto
grafii, ul. Boh. Stalingradu 13:
Venus 79 — Akt i portret cz. II

(wt. śr. 9—21), Kopalnia Soli (wt.
śr. 8—11),
Wieliczka (wt. śr. 8—11), Fotosa-

lon, KDK, Rynek Gł. 27: Akadem.

Konfrontacje Twórcze — Gorlice
79 (wt. 14—20), Prezentacje in
struktorskie (śr. otw. 18), Galeria
2. KDK, Rynek Gł. 27: Mai. St.
Borowca (wt. 14—18), Galeria F.M-

CEKA, Rynek Gł. 25: Wyst. foto
grafii Zb. Jabłońskiego (wt. śr. 11
— 19). Gal. Fotografia-Video, Sol
skiego 24: Zb. Dłubak — Desvm-

bolizacje (wt. ś.r . 10—18), KM”!^
N. Huta, pl. Centralny: Wyst.
plakatu ,,Z konferencji genew
skiej” (wt. śr. 10—20).

35: Tradycje
Muzeum Na-

Sukiennice

Matejki, Flo-
dziecl J. Ma-.

Wyst.

Muzeum Żup Krak.,

Dyżury
Pogot. MO, tel. 97. Straż Poż.

98, Pogot. Ratunk. Łazarza 14:

wypadki tel. 99, zachorowania i

przewozy 238-33, porady stoma
tolog. w przypadkach nagłych (20
—7), ambulatorium okulistyczne
(całą dobę), Rynek Podgórski 2:

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

Trynitarska 11, Chir. dziec. Pro-

kocim, Urolog, ul. F . Dzierżyń
skiego 44. Laryng. Prądnicka 35,
Okulist. Kopernika 38, Neurologia
oraz inne oddziały szpitali wg re
jonizacji.

Dyżurne poradnie: internist.,
pediatr., gabinet zabiegowy (18—
21) , zgłoszenia wizyt domowych
(18—20), wizyty domowe (8—13),
dla Śródmieścia: al. Pokoju
tel. 181-80, 183-96, dla Nowej Hu
ty: os. Jagiellońskie bl. 1,
856-26, dla Krowodrzy: ul. Galla
24, tel. 721-35, dla Podgórza: u-1 .

Kutrzeby 4, tel. 618-55, 650-99.
inf. Służby Zdrowia: tel. 205-11

(całą dobę). Punkt Inf. Aptecznej,
tel. 107-65 (8—15), Inf. Toksyk. Ko
pernika 26, tel. 1 .99-99, Inf. ake.il
„W”, tel. 606-80 (8—17), Lek.

Spółdz. Pracy — wizyty domowe

lekarzy chorób dzieci oraz leka
rzy kardiologów (16—23.30) tel.
295-78. 225-66. Ośrodek Inf. dla
Inwalidów, ul. 1 Maja 5, tel. 228-11'

(pon. śr. piąt. 16—18), Krak. Tow.

Świadomego Macierzyństwa, Mło
dzieżowa Poradnia Lek. ul. Boh.

Stalingradu 13, tel. 278-08 (9—18),
Inf. o poradnictwie prawno-sooł.
wych. -zaw. i in. tel. 254-74, 231.- 64

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

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

ryst. „Wawel-Tourist” ul. - Pawia
8, tel. 260-91, 204-71 (8—18). R4«-P0

(6.30—22), inf. Kult. KDK, Rynek
Gł. 27, pok. 144, III p., tel. 244-02

(11—18), Inf. o Usługach, Floriań
ska 20, tel. 271-30, 228-90 (7—18),
Nowa Huta, os. Zgody 7, tel.
447-31 (8—18), Pomoc Drogowa
PZM, ul. Kawiory 3, tel. 755-75
i 748-92 (7—22).

Różne

4,

tel.

Zoo (Lasek Wolski) w godz. 9—15>.

(Dokończenie na str. 3)


