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im. Grażyny Bacewicz
Dzisiaj w Częstochowie odbę

dzie się inauguracja XIII Pol
skiego Festiwalu Skrzypcowego
im. Grażyny Bacewicz.

W ramach imprezy, w Często
chowie i innych miastach regio
nu odbędzie się kilkanaście kon
certów z udziałem znanych ze
społów muzycznych oraz czoło
wych artystów z kraju i zagra
nicy.

W koncertach wystąpią m. in.:
Polska Orkiestra Kameralna pod
dyrekcją Jerzego Maksymiuka,
orkiestry Filharmonii z Często
chowy, Opola, Kwartet Wilano
wski, Trio Wawelskie.

Przyszło mtosnai
Dziś o godzinie 12.10 rozpo

częła się astronomiczna wios
na. Wcześniejszy o jeden dzień
początek wiosny wynika z

faktu, że 1980 rok jest ro
kiem przestępnym, w którym
dochodzi dodatkowy dzień 29
lutego.

Początki wiosny w naszym
klimacie bywają bardzo róż
ne. Zdarzają się upały, ale
nierzadko pierwszy dzień
wiosny upływa pod znakiem

zimowej pogody. Np. w 1976 r.

w Warszawie temperatura
maksymalna pierwszego dnia

Wstrząsy podziemne
w Kirgizj i

W środę w Kirgizji zarejestro
wano wstrząsy podziemne, któ
rych siła w epicentrum wynosi
ła 5—6 stopni, według 12-stop-
niowej skali.

Ofiar w ludziach i strat mate
rialnych nie zanotowano.

Mówi Edmund Osiński -

kandydat m posła i radnego

społecznie tak

że wiem dobrze,
iż nie można w tej pracy o-

graniczyć się do jakiejś jed
nej oderwanej sprawy. Trze
ba się bowiem interesować

wszystkim, utrzymywać stały
kontakt z wyborcami, znać
doskonale ich problemy, by
wiedzieć, które z nich mają
charakter ogólnospołeczny, a

które loynikają np. z nienaj-
zdrowszych ambicji lokal
nych. Naturalnie, że nie

wszyscy naraz możemy o

loszystkim dyskutować. Mnie

z racji funkcji zawodo
wej przede wszystkim in
teresów?" będą problemy ko
munikacji, taksówek, zaopa-
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Kraków, czwartek 20 marca 1980 r,

wiosny wynosiła minus 2,8
st., ale dwa lata wcześniej w

1974 r. pierwszy, dzień wios
ny przyniósł ocieplenie, do
chodzące do plus 22,9 st.

Początek tegorocznej wios
ny zapowiada się, niestety,
chłodny.
Uczniowie Państwowego Liceum
Sztuk Plastycznych w Opolu po
żegnali już zimę. Najpierw z Ma
rzanną przedefilowali ulicami mia
sta,
ce.

i
—j UTRO pogoda w rejonie

I Krakowa kształtować się
j będzie pod wpływem wy-
i żu, zachmurzenie duże z

I przejaśnieniami. W ciągu
I dnia niewielkie opady
'

śniegu. Wiatr północno-
7 i wschodni i wschodni 3—7

m/sek., powodujący zawieje i
zamiecie śnieżne. Temperatura
maksymalna dniem od minus 3
do plus 2, minimalna nocą mi
nus 4—8 st. C. Na drogach
miejscami gololedż.

•prywatnego handlu a

usług nadeszły dobre

Ludzie z inicjatywą
podejmować się czy tę,

Związkowa pomoc
dla rodziny

19 bm. Prezydium CRZZ

podjęło uchwalę w sprawie
wzmożenia działalności i

rozszerzenia form pomocj'
dla rodziny. Jest to odpo
wiedź na apel I_ sekretarza

KC PZPR Edwarda Gierka

skierowany do Związków
Zawodowych,

Kierownictwo ruchu zawo
dowego zwróciło się do

wszystkich instancji związ
kowych, by w gospodarowa
niu związkowymi
finansowymi oraz

wymi funduszami
i mieszkaniowym
skuteczniejszą
dżiny o

dach na osobę, rodziny wie
lodzietne, młode małżeństwa,
matki samotne wychowują
ce dzieci, sieroty, rodziny
emerytów i rencistów oraz

rodziny opiekujące się oso
bami przewlekle chorymi i

wymagającymi szczególnej
dbałości. ,

środkami
zaklado-

socjalnym
otoczyły

opieką ro-

najniższych docho-

aby później ją utopić w rze-

Na zdjęciu: rozbieranie Ma
rzanny.

CAF — Swiderski — telefoto 1lati

m.: sekretarz KK

roi-Przedwiośnie w sadach. Dla
ników rozpoczął się okres inten
sywnych prac polowych. Również

sadownicy i ogrodnicy będą mie
li pełne ręce roboty. Trwają za
biegi pielęgnacyjne: polegają o-

ne głównie na prześwietlaniu ko
ron drzew i krzewów, zasilaniu
sadów nawozami i ochroną ich

przed chorobami. Na zdjęciu:
prześwietlanie drzew jabłoni.

CAF — Okrasa

Na szlakach Polski południowej

choć niezbyt ciężka
-

Tegoroczna zima nie była dla

drogowców zbyt ciężka. Nie
mniej jednak wahania tempera
tury między dniem i nocą z do
datnich na ujemne, zwłaszcza w

lutym i obecnie w marcu, spo
wodowały, że na drogach Pol
ski południowej powstało sto
sunkowo dość dużo dziur —

zwanych modnie wiosennymi
przełomami. Jak dowiadujemy
się w Dyrekcji Okręgowej Dróg
Publicznych w Krakowie, admi
nistrującej drogami państwowy-

r
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••

pt.

Po czterech latach nieobecno
ści na planie, amerykańska a-

ktorka Elisabeth Taylor wystą
pi w filmie osnutym na znanej
powieści Agathy Christie

„Stłuczone zwierciadło”.
Liz będzie odtwarzać

aktorki wmieszanej w tajemni
cze zabójstwo.

Główną rolę męską powierzo
no aktorowi Rock Hudsonowi.

rolę

Państwa arabskie

złożyły protest w ONZ
Grupa państw arabskich w

ONZ wyraziła zaniepokojenie i
oburzenie w związku z ostatnią
akcją władz izraelskich, polega
jącą na zagrabieniu należących
do Palestyńczyków ziem, na

północ od okupowanej arab
skiej części Jerozolimy.

Na terenach tych rząd Izrae
la zamierza zbudować 12 tysięcy
domów i cztery zakłady prze
mysłowe.

Sytuacja
w San Salvador

W San Salvador' w dalszym
ciągu utrzymuje się napięta
sytuacja. Do nowych krwa
wych incydentów doszło w śro
dę po południu, kiedy wojsko
przeprowadziło rewizję w dwóch

biurach organizacji związko
wych. Jak podaje AFP, kilka
osób zostało zabitych lub ran
nych.

Mobilizacja
do walki i reakcją
w Syrii

DAMASZEK
Jak informuje agencja SANA,

studenci syryjscy postanowili u-

formować własne oddziały mili
cji, aby dopomóc rządowi pre
zydenta Hafeza Asada w zwal
czaniu reakcji.

Również Związek Chłopów po
stanowił zmobilizować 500 tys
mieszkańców wsi do walki z

kontrrewolucją.
Prezydent Asad wskazał w nie

dawnym wystąpieniu na po
wiązania reakcji wewnętrznej z

Centralną Agencją Wywiadow
czą USA.
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Po latach tragicznej wojny

35 lac ternu, 19 marca o godz. , czną inaugurację
11 w auli Uniwersytetu Jagieł- |

lońskiego, po pięcioletniej przer-j Grzelak, dyrektor
wie zainaugurowano 5.91 rok *........... ....

trzenia i placóut targowych,
Nie da się jednak rozwiązy
wać ich w oderwaniu.

Uważam, że najważniejsze
jest, by wytłumaczyć lu
dziom, iż zabawa w rządzą
cych i rządzonych po prostu. .

nie ma sensu. Przez to rozu
miem, że za zarządzenia od
powiedzialni są zarówno ci,
którzy je wydają, i ci, którzy

je wykonują.
Dla

także

czasy,

mogą
prowadzenia placówki han
dlowej, czy usługowej. Uwa
żam, że właśnie teraz, jak
nigdy przedtem, obowiązuje

nas konieczność bardzo roz
ważnego i mądrego działa
nia, by dać możliwość wyko
nywania pracy tym, którzy
na to zasługują, którzy nie

chcą jedynie wykorzystać do
brego klimatu dla własnej
korzyści, łatwego dorobienia

się kosztem społecznym. Nad

tym właśnie pragnę czuwać,
jeśli zostanę radnym.

*

Edmund Osiński jest dyre
ktorem Wojewódzkiego Zrze
szenia Prywatnego Handlu i

Usług, członkiem Prezydium
Krakowskiego Komitetu

Stronnictwa Demokratyczne
go, wieloletnim działaczem

społecznym, posiadającym w

swym dorobku radnego sie
dem kadencji. Obecnie kan
dyduje na posła do Sejmu
PRL i na radnego RN m. Kra
kowa.

akademicki. W ogołoconej, znisz
czonej sali, do której wstawio
no tylko uratowaną przez kra
kowskich rzemieślników histo
ryczną katedrę, w dwa miesią
ce po wyzwoleniu Krakowa, ze
brali się profesorowie,
przedstawiciele władz

niając nieznisżcżalność
nauki i jej kolebki —

sytetu Jagiellońskiego.
Wczoraj, w tej samej auli, o

tej samej godzinie rozpoczęła się
uroczystość 35. rocznicy, histo
rycznej inauguracji, pierwszej w

Polsce Ludowej. Otworzył ją
hymn Uniwersytetu „Gaudę Ma-

ter Polonia” w wykonaniu chó-
iru akademickiego. Na symboli-

studenci,
udowad-

polskiej
Uniwer-

mi i lokalnymi na terenie wo
jewództw: bielskiego, miejskie
go krakowskiego, nowosądeckie
go i tarnowskiego — aktualnie
zniszczenia wystąpiły na 500 km

dróg, z tego ciężkie na odcinku
18 km, a średnie — 181 km.

Na najważniejszych szlakach
dzień w dzień pracuje około 50
kotłów (tzw. rajzerów) przewo
żących i mieszających asfalt,
którym łata się dziury i inne
uszkodzenia.

Dla zabezpieczenia dróg przed
ciężkim ruchem, przyczyniają
cym się do dewastacji nawie
rzchni, na drogach Polski po
łudniowej wprowadzono ograni
czenia wjazdu pojazdów o do
puszczalnym ciężarze obciążenia
ponad 10 ton. Dotyczy to 200 od
cinków dróg o długości blisko
1500 km. Z ważniejszych dróg
objętych tym ograniczeniem
można wymienić: Grybów —

Gorlice, Myślenice — Brzączo-
wice, Bochnia — Zielona, Tu
chów — Gorlice, Szczawnica —

Jaworki, Zubrzyca — Zawoja,
(ja)

ZE ŚWIATA
PRZEBYWAJĄCY z roboczą

wizytą w NRD naczelny do
wódca Zjednoczonych Sił

Zbrojnych Państw-Stron Ukła
du Warszawskiego, marszałek

Związku Radzieckiego — Wik
tor Kulikow, został przyjęty
przez Ericha Honeckera.

MINISTERSTWO spraw we
wnętrznych Iranu poinformo
wało, że druga tura wyborów
parlamentarnych odbędzie się,
jak przewidywano, 4 kwietnia
br. Ajatollah Chomeini ogło
sił amnestię obejmującą wszys
tkich współpracowników b.

szacha, którzy nie brali udzia
łu w torturowaniu i nie popeł
nili morderstw ani malwersa
cji.

AGENCJĄ Bachtar ogłosiła
oświadczenie rządu Afganisla
nu w sprawie uchodźców. O
świadczenie stwierdza, że rząd
afgański Odróżnia rzeczywi
stych uchodźców od tyeh, któ
rzy prowadzą dywersyjną dzia
łalność przeciwko Republice.
Co się tyczy „uchodźców”,
którzy przeszli na wrogie po
zycje, celem ich działalności

jest zbrojna agresja, szerzenie
terroru i dokonywanie mor
derstw. Ugrupowania te korzy
stają z pomocy międzynarodo
wego imperializmu.

tys.
tys.
700

przybyli m.

Pżl'1-t Jan

departamen
tu w Ministerstwie Nauki,
Szkolnictwa Wyższego i Tech
niki Janusz Stęperski, wicepre
zydent Krakowa Jan Nowak i

przewodniczący KK FJN, rektor
ASP Marian Konieczny.

Otwierając uroczystość rektor
UJ prof. Mieczysław Hess przy
pomniał in.in. , że choć minione
35 lat jest tylko niewielkim

fragmentem w historii uczelni,
to jednak od czasów Kołłątaja
były to lata największego roz
woju wszechnicy, lata radykal
nych przemian w poszukiwaniu
nowoczesnego modelu uniwersy
tetu. W okresie tym mury u-

czelni opuściło ponad 40

magistrów, wypromowano 3

doktorów i przeprowadzono
przewodów habilitacyjnych.

Serdeczne życzenia dla Uni
wersytetu Jagiellońskiego i jego
władz przekazali wiceprezydent
Krakowa J. Nowak i wiceprze
wodniczący
rów, rektor

ron.

Następnie
wester Wójcik odczytał uchwa
łę Senatu nadającą najwyższe
odznaczenie uniwersyteckie me
dal „Merentibus” prof. Franci
szkowi Górskiemu i pośmiertnie
prof. prof. Adamowi Heydlowi,
Stefanowi Bednarskiemu, Ste
fanowi Kołaczkowskiemu, Kazi
mierzowi Kostaneckiemu, Mie
czysławowi Małeckiemu, Włady
sławowi Szaferowi i Władysła
wowi Taklińskiemu.

Profesor Józef Mikulski ude
korowany został Medalem Zwy-

Kolegium Rekto-
WSP Bolesław Fa-

prorektor prof. Syl-

SCK SZSP UJ Rotunda**

Kraków, ul. Oleandry 1 j
telefon nr 335-38

zaprasza w piętek

CONCERT II

Wystąpią: ♦ Budka suflera
❖ Krzak ❖ Krvzyś.

Początek o godzinie 19.

Bilety do nabycia w ka
sie SCK, na godzinę przed
imprezą.

K-2049

W Kansas

się strajk
magają

City (USA) rozpoczął
strażaków, którzy do-

się podwyżki piać.
CAF—UPI—telefoto

Autostrada
Sofia-Warna

SOFIA

Gotowy jest już pierwszy, li
czący 50 kilometrów, odcinek

autostrady „Chemus”, która po
łączy stolicę Bułgarii z Warną
— znanym ośrodkiem wypoczyn
kowym nad Morzem Czarnym.
Dzięki nowej inwestycji
Sofii do Warny będzie
pokonać w 3,5 godziny.

Szybko posuwają się
przy budowie jeszcze
autostrad — „Frakija” i
no Morę”. Wszystkie trzy two
rzą sieć szybkiego ruchu o 0-

gólnej długości około 1000 kilo
metrów.

trasę z

można

prace
dwóch

„Czor-

cięstwa i Wolności, Złotą Odzna
ką „Za pracę społeczną dla mia
sta Krakowa” i Odznaką Grun
waldzką.

Uroczystość zakończył okolicz
nościowy wykład prof. Kamilli

Mrozowskiej. (es)

Kolejny mord

terrorystyczny
we Włoszech

RZYM

19 bm. był trzecim dniem z

rzędu, w którym doszło we

Włoszech do zamachu terrorys
tycznego na przedstawiciela
wymiaru sprawiedliwości. Jego
ofiarą padł tym razem 48-ietni

sędzia trybunału okręgowego w

Mediolanie, ojciec pięciorga
dzieci Guido Galii.

Guido Galii zastrzelony został
na korytarzu gmachu Wydzia
łu Prawa Uniwersytetu Pań
stwowego w Mediolanie.

Do zamachu przyznała się or
ganizacja terrorystyczna „pier
wsza linia”.

Guido Galii jest dziewiątym
przedstawicielem wymiaru spra
wiedliwości zamordowanym w

ostatnim okresie przez włos
kich terrorystów oraz 23 ofia
rą terroryzmu w br.

Masowe zatrucie

za-

W okręgu Comilla w Bangla
deszu zanotowano masowe

trucie żywnością. Uległo mu po
nad 800 osób. Przypuszcza się,
iż powode.m było omyłkowe do
danie do potraw pestycydu za
miast przyprawy.

Na szczęście żadnego śmiertel
nego przypadku nie było.

Utonęło 35 osób
DELHI
Co najmniej 35 osób utonęło,

gdy przewrócił się na bok sta
tek pasażerski na rzece Ernaku-
lum w południowych Indiach.

20 osobom udało się bezpiecz
nie dopłynąć do brzegu.
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Przedwyborcze Z KRAJU

Sprzeczne miotają mną u-

czucia. Bo z jednej strony
chciałabym Państwu ten

film polecić, albo może, mó
wiąc dokładniej, zwrócić u-

wagę na pewne, niezaprze
czalne walory, które debiu
tancki utwór Piotra Szulki
na posiada. Ale z drugiej
strony — trudno przecież po
lecać coś, co programowo
chyba zrealizowane zostało

poza przyzwyczajeniami per
cepcji i jakby nawet poza
normami dramaturgicznymi.
Nie „pieści” nas rzeczywi
ście Piotr Szulkin. Jego e-

kranowa opowieść nie ma w

sobie nic z klarowności, nic
z konkretnych, łatwo do
strzegalnych i rozpoznawal
nych linii, czy warstw fabu
larnych.

„Golem” jest utworem

przekornie oryginalnym. 1

jeśli jego konwencja drama
turgiczna z czymś się koja
rzy, to tylko z prawami wi
zji sennej. A jeśli konwen
cja obrazowa mogłaby przy
pominać coś znanego z histo
rii kina, lub z historii malar
stwa. to byłby to na pewno
niemiecki ekspresjonizm.
Żnależć tu można także ele
menty, które mogłyby być
próbą ilustracji prozy Bru
nona Schulza lub nawet

Franią Kafki.

Wbrew jednak pozorom,

cały ten krąg stylistycz.no-
tematyczny jest dosyć jed
norodny. Ale nic dziwnego.
Przecież postać Golema „po
chodzi” właśnie z tamtego
kręgu kulturowego. Bo

stamtąd przyszła XVI-wie-

czna legenda o ulepionym
przez alchemika glinianym
człowieku, którego do dzi
siaj, co 33 lata, można spot
kać odbywającego spacer u-

liczkami Pragi. W ekspresjo-
nizmie niemieckim powstał
też film o glinianym olbrzy
mie, a zrobił go w 1920 r.

Paul Wegener. A wreszcie i

wcześniej niemiecki pisarz —

Gustaw Meyrink napisał o

Golemie powieść.
Teoretycznie, ta właśnie

powieść leży u genezy filmu
Piotra Szulkina. Teoretycz
nie — gdyż Szulkin, do cze
go się otwarcie przyznaje,
powieści nie czytał, a zaled
wie mu o niej opowiedziano.
Jest to ważne. Bo film nie

jest przecież adaptacją, a

„tylko” jakby wynikiem roz
palenia się wyobraźni mło
dego twórcy pod wpływem
określonej tematyki. 1 z tych
właśnie inspiracji, przemy
śleń i skojarzeń obrazowych
powstała niby przyszłością*
wa opowieść o dobrym czło
wieku, którego dobroć i ła
godność są niezrozumiałym
wynaturzeniem epoki zdzi
czałej i okrutnej, w której
przyszło mu żyć. Jest więc
w tak ustawionym obrazie i

protest, i okrucieństwo, i ła
godność posunięta niemal do

absurdu, i budząca się nagle
agresja, i tajemnica..., i poe
zja, i czar rzeczy i zjawisk
niezwykłych, niewytłuma
czalnych. Do takiej zresztą
„różnorodności poetyckiej” i

wrażliwości poetyckiej, wła
śnie Szulkin wydawał się
zawsze powołany. Jego krót-
kometrażowe filmy już zapo
wiadały ten typ talentu.

Wystarczy przypomnieć nie
wiarygodne w swej sile o-

brazowej i oryginalności wi
dzenia „Oczy uroczne”. „Go
lem” jest też właśnie taki:

niezwykły i oryginalny, zbyt
wizyjny, jak na jeden film

i... zbyt odcięty od tzw. ży
cia i naszych przyzwyczajeń
odbioru. I to jest na pewno
zaskoczeniem — ale i trud
nością tego filmu. I jeśli do
da się do tego widoczne po
tknięcia narracyjne (choćby
w telewizyjnych wstawkach

..lekarskich”), to na pewno
trudno nazwać ten film do
skonałością. Ale niezaprze
czalnie zapowiada talent o-

ryginalny i niezwykły.
Warto też zwrócić uwagę

na obsadę aktorską. A zwła
szcza na odtwórcę roli głów
nej — Marka Walczewskie
go, którego sposób gry jest
diametralnie różny od wszys
tkich, dotychczasowych ról

aktora.

MARIA MALATYNSKA

■... .......... . i'«l i I I II u——

spotkanie w Skawinie

M.

m.

H.

E-

We wczorajszym spotkaniu z

wyborcami z zakładów przemy
słowych i mieszkańcami Skawi
ny uczestniczyli kandydaci na

posłów do Sejmu PRL: K. Dą
browa, M. Stachura i J. Jóźwik
oraz kandydaci na radnych RN
m. Krakowa: M. Wojciechow
ska, W. Żmuda, D. Kłos i

Celary. Obecni byli również
in.: sekretarz KK PZPR —

Michalski, kierownik Wydz.
konomicznego KK — T. Nowic
ki, wiceprezydent m, Krakowa
J. Nowak, I sekretarz KM-G
PZPR — E. Strzeboński i na
czelnik miasta i gminy Skawi
ny Z. Stachura.

Wstępem do debaty było wy
stąpienie kandydata na posła,
dyr. nacz. Huty Aluminium

mgr inż; J. Jóźwika, który
mówił. o wielkim awansie Ska
winy.

Dyr. J. Jóźwik przypomniał,
iż zapadły decyzje o moderni
zacji elektrofiltrów w skawiń
skiej Elektrowni, urządzeń in
stalacji oczyszczających w ska
wińskich Zakładach Materia
łów Ogniotrwałych oraz moder
nizacji Huty Aluminium. Wpły
nie to skutecznie na ochronę
atmosfery. Emisja fluoru z Hu
ty spadnie z obecnych 27 kg do

1,5 kg na 1 tonę produkcji alu
minium. Modernizacja pozwoli
na wzrost produkcji o 40 proc.

W dyskusji głos zabierali: T.

Mastyk — przewodn. RZ Ska
wińskich ZMO, W. Baracz —

dyr. nacz. Elektrowni, Z. Tyrpa
— pracownik Huty Aluminium,
W. Żmuda — kandydat na rad
nego RN m. Krakowa, mistrz
zakładów „Prefabet”, J. Dą
browski — pracownik Elek
trowni, J. Wesołowski — przew.
Żarz. M-G. ZSMP oraz inż.
Z. Stachura — naczelnik mia-

sta i gminy Skawina. Mówiono
o dorobku i potrzebach. Postu
lowano m. in. konieczność stwo
rzenia lepszych warunków ży
ciowego startu młodym rodzi
nom, większej troski o adapta
cję i związanie z zakładem

młodych pracowników. Kry
tycznie oceniono opóźnienia w

inwestycjach komunalnych,
przedstawiono trudne problemy
opieki zdrowotnej wynikające
m. in. z niedostatku lekarzy i

personelu służby zdrowia.

W swym wystąpieniu członek

KC, I sekretarz KK PZPR, kan
dydat na posła do Sejmu PRL
— K. Dąbrowa podkreślił, iż w

czasie spotkań, podobnie jak in
ni kandydaci, notował skrupu
latnie wnioski i postulaty wy
borców. Wszystkiego nie da się
załatwić natychmiast, kierować

się trzeba możliwościami oraz

priorytetami ważności spraw.
Dla Skawiny — do najważniej
szych należeć będzie konsek
wentne działanie mające na ce
lu zabezpieczenie środowiska

przed emisją pyłów i gazów, a

także dalszy wszechstronny roz
wój miasta i przemysłu. Mówca

przypomniał o pomyślnych wy
nikach uzyskanych przez kra
kowski przemysł, legitymujący
się wykonaniem za 2 miesiące
br. globalnej produkcji w 102

proc., rynkowej w 104,4 proc.
Ma w tym udział również prze
mysłowa Skawina, (bp)

w

Modernizacja
elektrdlizerów

w hucie skawińskiej
Wczoraj w Hucie Aluminium

w Skawinie uruchomiono 6 zmo
dernizowanych elektrolizerów.

Generalnym wykonawcą był
własny Wydział Remontowy,
większość elementów dostar
czyły Zakłady Remontowo-

Montażowe PMN w Piekarach
Śląskich. Zmodernizowane elek-

troliżery pozwalają na niższe

zużycie prądu i mniejsze je
go straty przy produkcji alu
minium. Automatyczne dozowa
nie tlenku glinu oraz automa
tyzacja obróbki zmniejszają
pracochłonność, jak też obniżają
znacznie ilość emitowanego fluo
ru.

W przekazaniu do rozruchu

zmodernizowanych elektrolize-
rów uczestniczył I sekretarz KK

PZPR — Krystyn Dąbrowa.

Przedsiębiorstwie
Bu-

„Tranśbud-Kielce”,
Tarnobrzegu, z nie

nastąpił

Tragiczny wypadek
w Tarnobrzegu

19bm.w

Transportowo-Sprzętowym
downictwa

oddział w

ustalonych przyczyn
wybuch kotła oleju opałowego.
W tym czasie w pomieszcze
niach znajdowała się grupa ucz
niów — praktykantów.

Śmierć na miejscu
St. Sobczyk — instruktor
wodu oraz Z. Szymonik.
dze do szpitala zmarł

ląg. Ponadto poparzeniu
5 innych uczniów.

ponieśli:
za-

VV dro-

R. Dy-
uległo

19 BM. członek Biura Poli
tycznego KC PZPR, prezes Ra
dy Ministrów — Edward Ba-
biuch przyjął członka Prezy
dium KC Komunistycznej Par
tii Czechosłowacji, z-cę prze
wodniczącego rządu 1 przewod
niczącego Państwowej Komisji
Planowania CSRS — vaclava
Hulę. Wczoraj podpisano w

Warszawie porozumienie o

współpracy gospodarczej mię
dzy PRL I CSRS w latach
1981—85.

WCZORAJ podpisany został
w Warszawie protokół o wza
jemnych dostawach towarów i

świadczeniu usług między PRL
a NRD w roku bieżącym.

W WARSZAWIE odbywa się
posiedzenie konsultacyjne ko
mitetów narodowych współ
pracy z UNICEF (Fundusz Na
rodów Zjednoczonych Pomocy
Dzieciom) z Bułgarii, CSRS,
Kuby, Mongolii, NRD, Polski,
Węgier, Wietnamu i ZSRR.
Celem tego spotkania jest
przedyskutowanie roli UNICEF

po Międzynarodowym Roku
Dziecka.

ZMARŁ w Warszawie prof.
Jerzy Grochowski — wybitny
specjalista z dziedziny dendro
metrii — nauki o pomiarze
drzew i drzewostanu oraz pro
dukcyjności lasów.

Dymisja
rządu włoskiego

Oczekuje się, że prezydent
Włoch, Alessandro Pertini de
sygnuje dziś nowego szefa rzą
du, po podaniu się w środę do

dymisji premiera Francesco

Cossigi.
Dymisja ta nastąpiła w związ

ku z przejściem do opozycji
Partii Socjalistycznej i Republi
kańskiej.

A Posiedzenie Rady Rynku
A Przeilświateczne zaopatrzenie sklepów

Bilans pieniężnych dochodów

wydatków mieszkańców woj.
m. krakowskiego w II kw. br.

oraz na tym tle, zaopatrzenie
rynku — to tematy wczorajsze
go posiedzenia Rady Rynku
przy Urzędzie Miasta Krakowa.
W dyskusji skoncentrowano się
głównie nad bardzo istotnym
dla gospodarki problemem rów
nowagi rynkowej.

I tak, dochody pieniężne w II

kw. br. na naszym terenie —

jak poinformował dyrektor
NBP Oddz. w Krakowie Z. Pa-

toczka — zwiększą się w sto
sunku do podobnego okresu ub.

roku, o 14,2 proc.; spodziewa
ne jest także kształtowanie się
wydatków ludności na pozornie
o ok. 15 proc, wyższym w ze
stawieniu z okresem porównaw
czym.

i
towar —

Wydziału
Krakowa

dalszym

Obradowała Rada

Izby Rzemieślniczej

rzemiosła
zakładów

siedzibie KK SD odbyło
się posiedzenie Rady Izby Rze
mieślniczej w Krakowie pod
przewodnictwem kandydata na

posła do Sejmu PRL Gustawa

Śliwy. Wi referacie* prezes . Izhy
mgr T. Nowiński, stwierdził,'
że ubiegły—role—zakończył -się1
dla krakowskiego
pomyślnie. Liczba
wzrosła o 453 w stosunku do
1978 r. i wyniosła 6591 zakła
dów. Do końca br. ma ich być
6800. Liczba zatrudnionych o-

siągnęła w ub. roku 14.389

osób, uczniów natomiast 1773.

Dużo miejsca poświęcono u-

działowi rzemiosła w odnowie

zabytków. Podczas gdy w 1978

roku wartość przerobu remonto
wo-budowlanego na rzecz od
nowy miasta wynosiła 10 min zł
— w 1979 r. przerób rzemiosła
w tym zakresie wyniósł 27 min

zł. Na 1980 r. rzemiosło zgłosi
ło gotowość podjęcia różnora
kich robót na łączną wartość

60 min zł.

W wypowiedziach wiele u-

wagi poświęcono sprawom za
opatrzenia, które w wielu
dziedzinach jest niewystarcza
jące. Trudności te najsilniej
wystąpiły w branży chemicz
nej, budowlanej i art. instala
cyjnych.

Omawiano też działalność in
westycyjną rzemiosła. W 1979 r.

przekazano do użytku magazyn
i biura Spółdzielni Rzemieślni
czej Piekarzy w Krakowie oraz

magazyny materiałów budowla
nych w Proszowicach. W trak
cie realizacji lub w fazie przy
gotowawczej znajdują się m. in.

adaptacje budynku przy ul.
Dietla 45 na centrum usługowe
rzemiosł, budowa pawilonu han

dlowo-usługowego przy al.

walidów, budowa pawilonu
sług motoryzacyjnych przy
Wielickiej,

W 1979 przydzielono rzemieśl
nikom 142 lokale ze starego i

nowego budownictwa, a 126
warsztatów zostało wybudowa-

nych ze środków własnych rze
mieślników.

Na zakończenie odbyła się u-

roczystość wręczenia medali i
odznaczeń zasłużonym rzemieśl-

Anjkopj. Medale im. J. Kilińskie
go za zasługi ,dlą rzemiosła pol
skiego otrzymali: ob. o.b. Edward

Orłowski, Stefan Pilch i Stefan
Sendor. Ponadto wręczono wie
le dyplomów i wyróżnień, (wk)

KOMUNIKAT DRKP

W KRAKOWIE

In-

u-

ul.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 16 marca 1980 roku, żmarł nagie

Antoni Weiss
nasz były długoletni, zasłużony pracownik, ofiarny
działacz spółdzielczy i społeczny, serdeczny kolega i

szlachetny człowiek.
Pogrzeb odbędzie się w piątek 21 marea, o godzinie

11.40, na cmentarzu Rakowickim.
RODZINIE Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego

współczucia
Dyrekcja, Rada Oddziałowa i Zakładowa
Oddziału Usług Lokatorskich „Kolor”
KUSP „Gromada” oraz koleżanki i koledzy

Dyrekcja Rejonowa Kolei Pań
stwowych w Krakowie — uprzej
mie informuje, ze w związku z

budową przystanku osobowego
Kiaków-Zabłocie, w dniach 20, 21,
24,25,2G,27i28marcabr.wgo
dzinach 10.50—12.50 dokonuje się na
stępujących zmian w kursowaniu

niektórych pociągów pasażerskich:
1) Pociągi:

♦ nr 2336, rei. Zamość—Kraków

Gł., przyj, do.st, Kraków Gł. go
dzina 9.05

♦ nr 430. rei. Wieliczka Rynek—
Kraków' Gł. odj. ze st. Wieliczka

Rynek godz. 10.15, przyj, do st.

Kraków Gł. godz. 10.40
nr 432, rei. Wieliczka Rynek—

Kraków Gł., odj. ze st. Wieliczka

Rynek godzina 11.05, przyj, do st.

Kraków Gł. godz. 11 .30

ukończą bieg na stacji Kraków-
P łaszo w.

2) Pociągi:
♦ nr 431, rei. Kraków1 Gł.—Wie

liczka Rynek, odj. ze st. Kraków
Gł. godzina 10.30

♦ nr 433, rei. Kraków Gł.—Wie
liczka Rynek, odj. ze st. Kraków
Gł. godzina 12.30

rozpoczną
Płaszów.

3) Pociągi:
nr 11,

myśl, odj.
dżina 10.55

>nr14,
Gl. przyj,
dżina 11.00
kursować będą drogą okrężną
przez Kraków-Nową Hutę i Kra-
ków-Batowice.

Wg rozkładu jazdy poc. nr 11
od st. Kraków-Płaszów dó st Pod-

łęże, kursował będzie poc. nr 1111,
a w miejsce poc. nr 14, na trasie

Fodłęże—Kraków-Płaszów, kurso
wał będzie poc. nr 1114.

4) Poc. nr 916, rei. Kraków-Gł.—

Niepołomice przez Kraków-Bato-
wice i Kraków-Nową Hutę, odj.
ze st. Kraków Gł. godzina 11.40,
przyj, do st. Niepołomice godzina
12.29, kursował będzie od st. Kra
ków-Płaszów do st. Niepołomice
przez st. Kraków-Bieżanów.

Ze względu na to, że nie przewi
duje się komunikacji zastępczej na

odcinku Kraków Gł. — Kraków-
Płaszów, podróżni proszeni są c

korzystanie z miejskich środków

komunikacji.
Za zmiany w kursowaniu pocią

gów DRKP uprzejmie przeprasza
wszystkich podróżnych.

K-2044

Zapotrzebowaniu na

jak podkreślił dyr.
Handlu i Usług UM

Cz. Tochowicz — w

ciągu nie odpowiada podaż róż
nych wyrobów. Konieczna jest
więc większa aktywność przed
siębiorstw handlowych w zdo
bywaniu towarów deficytowych
z różnych źródeł.

❖
Handel mobilizuje

celem zapewnienia
go zaopatrzenia w

przedświątecznym. W tych
dniach dostarcza się z magazy
nów do sklepów dwukrotnie

zwiększone transporty artyku
łów aprowizacyjnych. Informa
cję na ten temat przedstawiono
wczoraj na konferencji praso
wej w Urzędzie Miasta Krako
wa'.

Na okres przedświąteczny
przewiduje się dostawy mięsa
i przetworów mięsnych na po
ziomie dostaw ubiegłorocznych,
tj. w ilości 3.200 ton. w tym m.

in.' mięsa 1)50 ton i 1800 ton wę
dlin. W ramach planu sprzeda
ży wędlin skieruje się na rynek
360 t boczku i bekonu (w ub.
r. 335 t) oraz 810 t wędlin wy
sokogatunkowych, w tym szy
nek 581 t, tj. na poziomie ub. r.

Sprzedaż asortymentów świąte
cznych rozpocznie się: boczku
i bekonu wędzonego od 27 bm.,
szynki wędzonej surowej od 28

bm., szynki gotowanej,' polędwi
cy i szynki konserwowej od
bm.

. Dostawy indyków wyniosą
t(wub.r.42,9t),gęsi15t
ub. r . 2,3 t); będzie dostateczna
ilość kaczek i ■kurcząt. Dosta
wy jajek w pełni pokryją po
trzeby rynku, będzie więcej peł-
notłustych przetworów nabiało
wych i różnego rodzaju tłusz
czów oraz tzw. artykułów ma
sowych, jak np. mąka,

W okresie przedświątecznym
(od 30 marca dó 4 kwietnia),
handel zorganizuje na terenie
Krakowa i województwa sprze
daż kiermaszową ciast słodkich
i wyrobów garmażeryjnych, a

także kiermasze artykułów spo
żywczych i warzywno-owocowe.
30 marca przypada tradycyjna
niedziela handlowa zwana „zło
tą”; bezpośrednio przed świę
tami zostaną przedłużone go
dziny otwarcia sklepów, w so
botę przedświąteczną po połud
niu i wieczorem placówki han
dlowe pełnić będą dyżury. (Z)

bieg na stacji Kraków-

rel. Kraków Gł.—Prze
ze st. Kraków Gl. go-

rei. Przemyśl—Kraków
do sL. Kraków Gl. go-

wysiłki
sprawne-

okresie
W

31

36

(w

Narada w UM Krakowa
Wczoraj w Urzędzie Miasta

Krakowa pod przewodnictwem
prezydenta E. Barszcza odbyła
się narada poświęcona podsu
mowaniu realizacji zadań planu ,

społeczno-gospodarczego za dwa

pierwsze miesiące br.
• W przemyśle uspołecznio

nym plan za 2 miesiące br.

zrealizowano w 102
a plan zaopatrzenia
104,8 procentach.

@ Budownictwo

wykonało w 100 procentach plan
za dwa miesiące br.; nie wy
konano planu w budownictwie

mieszkaniowym i remontach.

W naradzie uczestniczył czło
nek Sekretariatu KK PZPR

kierownik Wydziału Organiza
cyjnego Bolesław Grzesiak.

procentach,
rynku w

komunalne

W ZSMP o propagandzie
Na wczorajszym- ii Plenum

Zarządu Krakowskiego ZSMP

dominowały zagadnienia zwią
zane z działalnością propagan
dową tej organizacji, działalno
ścią, która wywiera niebagatel
ny wpływ na kształtowanie po
staw ideowych młodzieży, W

czasie spotkania omawiano m.

in. pracę Młodzieżowej Wszech
nicy Dziennikarskiej, agendy
ZSMP.

Na mocy podjętej przez ple
num uchwały w naszym mieś
cie powstaje środowiskowy ze
spół dziennikarzy, który przej
mie funkcje inspirujące i koor
dynujące.

Z sali koncertowej

Muzyka na harfę.

Nica-

wy-
prawdzi-

Twierdzę, że od czasów Cho
pina, fortepian stal się na

szym narodowym instrumen
tem. Nazwiska Serkina, Iloro-
witza, Rubinsteina czy Benedet-

tiego zna każdy przeciętny me
loman, jakże niewielu jednak
słyszało o Marcelu Tournier,
Carlosie Salzedo czy
norze Zabaleta, którzy
czarowywali z harfy
wie wielką muzykę, fascynują
cą tłumy na świecie. I dlatego
byłam mile zaskoczona, kiedy
wczoraj wieczorem w sali Ar
senału brakło biletów na kon
cert, w którym dominować mia
ła właśnie muzyka na harfę.

Bogumiła Lutak-Modrinić,
znana od lat bywalcom krakow
skiej Filharmonii, koncertowała,
w ramach przewodu na docen
ta, z flecistą Kazimierzem Mo
szyńskim i Capellą Cracooiensiś

pod dyrekcją Stanisława Ga-

lońsklego. Nasza solistka wybra
ła sobie trudną, ale i piękną
specjalność muzyczną. Dziwnym
zbiegiem okoliczności w Polsce
od czasów Liii Wenedy na har
fie grają kobiety, choć to in
strument wymagający męskiej
siły w palcach. Sama harfa jest
instrumentem o bardzo starej
historii, liczącej chyba 5 tysięcy
lat, i o wielkich możliwościach
brzmieniowych, wykorzystywa
nych zarówno w grze solowej,
jak i orkiestrach symfonicz
nych. (Na marginesie tylko do-'

dam, że jest instrumentem bar
dzo drogim — dobra harfa kosz
tuje dziś przeszło pól milionti

złotych!).
Bogumiła Lutak-Modrinić roz

poczęła swój występ Koncer
tem B-dur J. F. Haendla (napi
sanym na organy lub harfę).
Wprawdzie w początkowym Al
legro moderato artystkę trochę
„zjadły" nerwy, ale mimo tre
my Koncert zagrany został z du
żym royczuciem stylu i ładnym
dźwiękiem. Pięknie, prawdzi
wie impresjonistycznie brzmią-
la harfa w Introdukcji i Alle
gro Ravela. Tej barwności i

miękkości trochę mi brakowało
w towarzyszącej solistce Capelli.
Prawdziwym . ukoronowaniem. ’

wieczoru był Koncert na flet i
'harfę C-dur W. A . Mozarta, w

którym dialog solowych instru
mentów w wykonaniu B. Lutak-
Modrinić. i K. Moszyńskiego
wsparty uważnym i muzykal
nym towarzyszeniem Capelli
mógł zadowolić najbardziej wy
magających słuchaczy (gdybyż
jeszcze rogi nie fałszowały!).

Muszę wyznać, że czekam na

dalsze występy wczorajszej so
listki. Oby swą, jakże ważną
pracę pedagogiczną łączyła
częściej z prezentacją swej sztu
ki krakowskiej publiczności, co

przecież i dla rozwoju jej
warsztatu ma niebagatelne zna
czenia

KURAS
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Henryk Jurkowski, Henryk
Ryl, Alina Stanowska. Teatr

lalek. COMUK. Str. 2S8. Cena
100.— O historii i działalności
teatrów lalkowych. Józef Zbig
niew Białek. Literatura dla
dzieci i młodzieży w latach

1918—1930. WSiP. Str. 464. Cena
82.— Zarys monograficzny. Mi
kołaj Winiarski. Organizacja
czasu wolnego dzieci i młodzie
ży w rejonie zamieszkania.

WSiP. Str. 259. Cena 46.— Cze
sław' Tarkowski. Genetyka. Ho
dowla roślin. Nasiennictwo.

PWN. Str. 429. Cena 70.— Dla

Nowości wydawnicze
studentów akademii rolniczych.
Rachunek prawdopodobieństwa
w problemach i zadaniach. Pra
ca zbiór. Tłum. L . T . Kubik.
PWN. Str. 530. Cena 64.—

Agnieszka Wojciechowska. Ele
menty logiki i teorii mnogości.
PWN. Str. 200. Cena 22.—

Franciszek Skibiński. Axel.
KiW. Str. 146i Cena 20.— Książ
ka o działaniach 3 Brygady
Strzelców w Belgii i Holandii w

1944 r. Helena Latkiewicz. Za
gadnienia podmiotowości praw-

nomiędzynarodowej EWG. PWN.
Str. 323. Cena 54.— Autorka o-

mawia m. in. politykę handlo
wą EWG, stosunki gospodarcze,
udział w organizacjach między
narodowych itp.

W trosce o ochronę wód

Czy krakowskie wirówki
zrobią większą karierę?

odpro-
ścieków

zienna ilość
wadzanych
komunalnych wynosi
w dużych aglomera
cjach około 300 li

trów na 1 mieszkańca. Ścieki
te przed odprowadzeniem win
ny być jak najlepiej oczyszczo
ne. Podczas stosowania takich

procesów powstają, stanowiąc
produkt odpadowy, osady w

ilości około 1 litra dziennie na

mieszkańca. Normalnie osady
te rozprowadza się na tzw.

poletka. W krajach wysoko
rozwiniętych oczyszczalnie ście
ków posiadają systemy mecha
nicznego odwadniania (czyli
odwirowywanie) osadów. W
Polsce rozwiązaniem tego za
gadnienia zajął się zespół pra
cowników CEBEA pod kierow
nictwem mgr inż. J. Karpiń
skiego, przy dużym udziale mgi-

Jakubca i J. Grabow-

de Ja Ccille. Uznany niedawno przez władze francuskie zaPont
obiekt zabytkowy most nad 164-metrową doliną alpejską wiszący
na 24 stalowych linach. Zbudowany w 1820 roku, był w owym

czasie osiągnięciem techniki. CAF — Keystone

W jednym z przedsiębiorstw namnożyło się tak
wiele foteli dyrektorskich, że czwartemu z kolei

zastępcy szefa przypadł w udziale już tylko pion
straży przemysłowej liczący 4 pracowników. Z
kolei,w zarządzie innej z fabryk NIK odkrył ze
spół składający się z kierownika, zastępcy oraz

jednego podwładnego. Te groteskowe choć praw
dziwe przykłady odzwierciedlają niepokojący pęd
do tworzenia nowych stanowisk kierowniczych.
A przecież óstatnie lata przebiegały w naszej go
spodarce pod znakiem koncentracji struktur orga
nizacyjnych. Dowodem jest np. malejąca liczba

przedsiębiorstw: w przemyśle o kilkaset a w bu
downictwie — o sto kikadziesiąt. Również wiele

małych zakładów usługowych połączyło się w sil
niejsze i większe jednostki. Jednak wbrew tym
tendencjom w latach 1973—1977 przybyło w Pol
sce aż około 190 tys. nowych stanowisk kierowni
czych.

toś w obronie tej kie
rowniczej armii napi
sał parę lat temu, że
„kierowanie pracą in
nych ludzi to najcięż

szy kawałek chleba, jaki
człowiek mógł sobie wymy
ślić”. Gdyby przyjąć ten tok
rozumowania, okazałoby się,
iż Polacy upodobali sobie o-

statnio szczególnie ciężki
front robót. Sondaże Mini
sterstwa Pracy, Płacy i Spraw
Socjalnych wykazują właśnie,
iż na 1 kierownika w zarzą
dach wielu przedsiębiorstw
terenowych przypada prze
ciętnie po 4 pracowników a

w centralach zjednoczeń —

: pb 3,5 pracownika.
Grubą przesadą

■jednak objaśniać
tylko w kategoriach
nej skłonności ludzkiej do
minimalizowania wysiłku. E-

konomiści tłumaczą je tak:

byłoby
zjawisko
natural-

Podzielić nic można

Mamy w Polsce niekorzystną sytuację hydrologiczną i
cierpimy na niedostatek wody. Musirny się więc z H2O
w sposób mądry obchodzić. Szczególnie ważne w tych
warunkach staje się oczyszczanie wykorzystanych wód.
Niestety, brakuje nam wielu oczyszczalni ścieków, tak

komunalnych jak i przemysłowych, a już istniejące —

na dodatek — nie są zbyt sprawne.
Dobra oczyszczalnia składa się z trzech części: mecha

nicznej, chemicznej i biologicznej. W kraju oczyszczanie
biologiczne prowadzi się w znikomym procencie. Tym
więc większego znaczenia — sądzę — nabiera interesują
ce opracowanie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Prze
myślu Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA w Kra
kowie. Polega ono na wykorzystaniu wirówek dla me
chanicznego odwadniania osadów.

skiego. Opracowano konstruk
cję wirówek oznaczonych sym
bolami CWO-600 i-400. Są one

chronione wieloma patentami
autorstwa

Karpińskiego,
Jakubca.

ZACZĄŁ
Wirówki te

ploatacji, a szczelność maszyny
zapewnia odizolowanie otocze
nia i ludzi od odwadnianego
osadu. Koszt budowy stacji wi
rówek jest o około 1/4 niższy od
kosztów przygotowania poletek
osadowych. Można też dzięki
temu zaoszczędzić tereny wokół

oczyszczalni. Jedna maszyna
wystarcza dla ośrodka o 225 tys.
mieszkańców, dając odwodniony
osad o 4—6-krotnie zmniejszo
nej objętości (postać zestalona,
nie ociekająca).

Jako pierwszy otrzymał taką
prototypową wirówkę dla swej
oczyszczalni ścieków

Sprawdziła się ona

Podobne urządzenia
bawem instalowane
sku. Idzie bowiem
wód Bałtyku.

Również w Krakowie należy
się spodziewać montażu wirów
kowej stacji w płaszowskiej
oczyszczalni ścieków. Gotowa

jest dokumentacja oraz maszy
na. Jednak bardzo wolno prze
prowadza się adaptację budyn
ku dla tego urządzenia. Gdyby
nie te kłopoty stacja działała
by już od roku. Zastosowanie
mechanicznego odwadniania po
zwoli zwolnić teren o po
wierzchni 20 ha w tej oczy
szczalni.

W najbliższych latach tego
typu stacje budowane będą m.

in. w Rabce, Szczawnicy, Su
chej, Żywcu i Łukowie. Szcze
gółową dokumentację przygo-

wieloma
inżynierów CEBEA:

Kowalczyka i

KOSZALIN

są łatwe w eks-

Koszalin,
doskonale,
będą nie-

w Gdań-
o ochronę

towuje Biuro Projektów Bu
downictwa Komunalnego w

Krakowie.
Wspomniane wirówki budo

wane są przez „Spomasz” (prze
mysł spożywczy...) we Wron
kach koło Poznania. Gospodar
ka komunalna
zainteresowana
montowaniem
rządzeń, ale
dnoczenie
zie nie jest
się wytwarzania
strukcji. Dlatego właśnie we

Wronkach buduje się te maszy
ny...

WIELE ZASTOSOWAŃ

Stacje wirówkowe CEBEA

mogą mieć wielorakie zastoso
wanie. Np. świetnie nadają się
w przemysłowych fermach ho
dowlanych do oddzielania w o-

czyszczalniach z gnojowicy części
stałych. W niedługim czasie bę
dą one instalowane w wielkich
tuczarniąch w Ładnej k. Tar
nowa, Ciekawie k. Bochni i m.

in. W fermach Zjednoczenia
PGR w Koszalinie i Zakładów

Mięsnych w Częstochowie.
Wirówki CEBEA będą wykorzy

stywane dla uzdatniania wody,
niezbędnej zarówno dla celów

pitnych, . „jak .i energetycznych
(chodzi o łatwość separacji po-

jest niezwykle
produkcją

tego typu
branżowe

.Powogaz” na

w stanie podjąć
tychże kon-

i
u-

Zje-
ra-

wstających szlamów). Przewi
dziane jest stosowanie wirówek .

w Elektrociepłowni w Łęgu i.

budowanej elektrowni w Opo
lu. Wirówki pomogą uzdatniać
wodę w wielkiej stacji Gocza
II, budowanej dla potrzeb
GOP-u, a być może w Dobczy
cach w Zakładzie Uzdatniania
H2O na Rabie.

Maszyny wymyślone w

CEBEA od wielu miesięcy pra
cują w porcie przeładunkowym
węgla Lavosice nad Łabą w

Czechosłowacji, służąc do od
wadniania szlamów powsta
jących podczas mokrego odpy
lania komór przeładunkowych.
Widzi się też konieczność zasto
sowania wirówek w innych
dziedzinach, mając głównie na

względzie konieczność ochrony
środowiska, np. w tarnowskich

produkcji
ziemnia-

krochma-

produkcji

„Azotach” (przy
PCW), w przemyśle
czanym (rozdzielenie
lu i miazgi), przy
kawy „Inki” (utylizacja paszo
wa) i in.

KARIERA CZEKA
Wirówki z Krakowa mogą

zatem zrobić wielką karierę.
Obyśmy w Polsce na czas wy
korzystali tę szansę, zwłaszcza,
że maszyna produkowana już
przez „Spomasz” we Wronkach
— wg opracowania CEBEA —

eliminuje do niezbędnych przy
padków import podobnych in
stalacji. A jedna podobna wi
rówka kosztuje obecnie około
100 tys. dolarów. Tak więc —

przy rozszerzeniu produkcji —

mamy szansę
całkowicie

importu oraz

wiązania .tak
alnie problemów z zakresu'och
rony naszych wód. Zanosi się
na to, że wirówki CWO będą
również szeroko wykorzystane
przy realizacji ogólnonarodo
wego programu Wisła-

JAN FRENKEL

Nieudany eksperyment

uwolnienia się
od kosztownego
stopniowego roz-

uciążliwych aktu-

Redakcyjne wybory
200 dziennikarzy naj-
wpływowego dziennika
— „Le Monde" (pra-

miliona nakładu), w

Ponad
bardziej
Francji
wie pół
tym 22 korespondentów gazety
z całego świata, zjechało nie
wiele dni temu do Faryża. Po-

np. na

specjalistycz-

objaśniają z

nych dodatkowych zasobów

finansowych. Należałoby po
prostu części pracowników o

wysokich kwalifikacjach za
pewnić możliwość płacowego
awansu poziomego
stanowiskach

nych.
Felietoniści

kolei ów wyścig do kierow
niczych foteli polską mental
nością, w której do dziś mają
zajmować jeszcze sporo miej
sca poszlacheckie garby i

cnoty. KTT dowodził np. kie
dyś w „Kulturze”, iż „to, co

straciliśmy na klejnotach, to

odrobiliśmy sobie, w do
kładnie tej samej proporcji
na kierownikach. Polska
dawna była republiką szara-

czków szlacheckich, my je
steśmy społeczeństwem sza-

raczków kierowniczych”. Ale
u nas felietonowych wynu-

psychicznej. Dziś z braku in
nych alternatyw tę możli
wość zapewnia na ogół jedy
nie fotel kierowniczy, choćby
przypisane były do niego 2—3
stanowiska pracownicze.
Tymczasem takie alternaty
wy mogłyby stworzyć nie

tylko wspomniane już wyżej
odmiany awansu poziomego
(np. specjalizacje praktyko
wane w lecznictwie), ale
również działalność typu sa
morządowego. Ponieważ dzi
siaj nie wszystkie organy sa
morządowe mają zawsze mo
żliwość autentycznego współ
uczestnictwa w podejmowa
niu decyzji — same cierpią
czasem na kompleks niedoce
niania — tym samym dają
zbyt małe możliwości kom
pensacyjne.

Powyższe uwagi mają na

celu przestrzec przed zbyt

wód był niezwyczajny — ekspe
rymentalne wolne wybory re
daktora naczelnego tego pisma.
Dotąd wyznaczenie człowieka
prowadzącego redakcję odby
wało się na obowiązującej w ca
łej prasie zasadzie: nominacji.
Tytułem właśnie eksperymentu
postanowiono wybór redaktora

naczelnego „Le Monde” (a we

Francji mówi się, że ten naczel
ny gra ważną rolę w kształto
waniu polityki kraju) oddać cał
kowicie w ręce dziennikarzy re
dakcyjnych.

Niestety, jak pisze czołowy
tygodnik USA „Newsweek”,
dwa dni rozlicznych manewrów

politycznych nie przyniosły re
zultatu. W trzech kolejnych gło
sowaniach dziennikarzy żaden z

wysuwanych kandydatów nie u-

zyskał wymaganej 60-procento-
wej większości głosów. „Le
Monde” na nowego szefa musi

poczekać następne 3 miesiące.
J. F. Revel, redaktor naczelny

innej wpływowej gazety — ty
godnika „L’Express” nieudane

wybory nazwał „klęską ideałów
»Le Monde«“ — pisma, mają
cego się za niezależne i liberal
ne. (k)

Czasy gospodarnych
■

07577830

skoro w naszej gospodarce
dominuje hierarchiczny mo
del kariery, większość pra
cowników nie ma na ogół in
nej alternatywy awansu pła
cowego jak tylko piąć się w

górę, po kolejnych szczebel
kach drabiny służbowej. Czy
się na takie stanowiska nada-

je? — pytanie takie wydaje
się w tych warunkach dru
gorzędne. Padają więc już od
dawna postulaty, aby zgrać
odpowiednio politykę kadro
wą z polityką płacową, co

nie wymaga przecież żad-

gospodarcze
na ogół na-

Zastanówmy

rżeń na tematy
nie traktuje się
zbyt poważnie,
się jednak chwilę nad myślą
o „kierowniczych szaracz-

kach”, a dojdziemy do cał
kiem poważnych wniosków.
Jeżeli za cenę stosunkowo
często obserwowaną wśród

Polaków, uznamy wysokie
poczucie własnej wartości, to

wydaje się logiczne, że sy
stem zarządzania powinien
zawierać w sobie odpowied
nie rńożliwości kompensacyj
ne dla tego typu postawy

pochopnymi i doraźnymi
krokami kadrowymi podej
mowanymi w wielu przed
siębiorstwach. Trwają wła
śnie przeglądy kadrowe. Nie
którzy dyrektorzy otrzymali
polecenia zintegrować struk
tury organizacyjne. Oby nie

powtórzyły się znane skąd
inąd praktyki, że zbędni kie
rownicy czy dyrektorzy prze
istaczają się nagle jak za

dotknięciem czarodziejskiej
różdżki w niezbędnych spe
cjalistów.

JANUSZ ZARĘBA

Na południu Tadżykistanu ar
cheolodzy radzieccy odkryli pa
ląc z III—II w. p.n.e. Na zdję
ciu: pochwa kindżału z kości

słoniowej z kurhanu Tachti-

Sangin. CAF — TASS

Tadeusz S. Wraz z kilkoma
członkami rodziny jesteśmy
współwłaścicielami (w czę
ściach) dużej, czteropiętrowej
kamienicy (ok. 30 mieszkań).
Czy możemy prawnie podzie
lić między siebie ww. kamieni
cę i wyodrębnić, jako osobA ą
własność, poszczególne M

części, odpowiadające naszym
udziałom?

Takiej możliwości prawnej
(podziału dużego domu czyn
szowego i wyodrębnienia wła
sności jego części) obecne

przepisy prawa lokalowego i

cywilnego nie przewidują. (JP)

Szklarnie i inspekty
K. K. Posiadam i uprawiam

od 8 lat działkę o powierzchni
0,45 ha. Chciałbym założyć in
spekty i wybudować szklar
nię, ale Urząd Gminy nie wy
raża na to zgody, gdyż nie po
siadam kwalifikacji rolni
czych. Jakie jest wyjście z tej
sytuacji, gdzie mogę nabyć
potrzebne uprawnienia?

Na założenie inspektów, po
dobnie jak i tuneli foliowych
nie potrzebuje Pan zgody UG.
Natomiast przy budowie
szklarni wchodzi w grę przy
dział deficytowych materia
łów budowlanych, dlatego ze
zwolenia wydawane są jedy
nie rolnikom specjalizującym
się w tym kierunku produk
cji. Uprawnienia może Pan u-

zyskać po ukończeniu kursu

kwalifikacyjnego. W tym ce
lu radzimy skontaktować się
z Krak. Towarzystwem Ogrod
niczym, ul. Garbarska 11, po
uprzednim upewnieniu się, czy
uprawę półhektarowej działki

Urząd Gminy uzna za prak
tykę rolniczą i wyęla Panu od
powiednie zaświadczenie, (hs)

Zasiłek —100 %
C. B. Pracuję w „Stomilu”

7 lat. Na skutek choroby, od
17 sierpnia 1979 r. do 21 sty
cznia 1980 r., przebywałam na

zwolnieniu lekarskim. Cały
cząs. zakład, pracy wypłacał mi
75% zasiłku' mimo, iż badania

wykazały, że choroba jest za
wodowa. W wyniku tych ba
dań, po powrocie przeniesiono
mnie do innej pracy...

Gdyby nawet choroba Pani
nie została zakwalifikowana

jako zawodowa od 31 dnia
zwolnienia należał się Pani
zasiłek chorobowy w wysoko
ści 100%. Radzimy sprawę wy
jaśnić w Wydz. Zasiłków ZUS,
Kraków, Pędzichów 27, skła
dając wniosek w tej sprawie
przez zatrudniający Panią za
kład pracy, (mar)

. Podnoszenie kwalifikacji
M. W. Jako pomocnik mon

tera pracowałem w prywat
nym zakładzie instalatorskim
2 lata. Chciałbym podnieść
swoje kwalifikacje uzyskując
świadectwo

pracownika,
wie mieści
szkoła dla

specjalności,

kwalifikowanego
Gdzie w Krako-

się zawodowa

pracujących tej
ew, kto organi

zuje kursy kwalifikacyjne?
ZSZ dla Dorosłych Pracują

cych ze specjalnością monter

wewnętrznych instalacji budo
wlanych mieści się przy ul.

Agnieszki 5. W sprawie kur
sów radzimy porozumieć się
bezpośrednio z Zakładem Do
skonalenia Zawodowego, ul.
Dietla 38/15. (am)

Usługi kominiarskie
S. K . Chciałbym się dowie

dzieć, czy istnieje stała opła
ta za czyszczenie kominów i
ile wynosi w wypadku opala
nia gazem, a ile — węglem.
Kominiarz obsługujący rejon
naszej wsi, za każdym razem

żąda innej kwoty.
Opłaty za czyszczenie komi

nów są stałe, uzależnione tyl
ko od rodzaju przewodów i

drogi dojścia, co zwłaszcza na

'■|^j ma znaczenie. Pełny cen
nik, uwzględniający te wszyst
kie dane udostępnią Panu w

Cechu Rzemiosł Budowlanych,
przy ul. Sławkowskiej 13/15.

(hs)

Wycena obrazu
J. S. Posiadam obraz z 1927

r. „Targ w Kazimierzu”, ma
lowany przez Wiktora Stępow-
skiego. Chcę wiedzieć jaką o-

braz ten przedstawia wartość.
Do kogo zwrócić się o wyce
nę?

Radzimy udać się z obrazem
do Antykwariatu „Desy”, ul.

Mikołajska 8, w godz. 12—17 z

wyjątkiem piątków i sobót.

Komisja udzieli Fanu infor
macji. (am)
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Wszystkim, którzy w związku z chorobą
i śmiercią naszego najdroższego Syna

śp. Mirosława PAJĄKA
okazali nam w tych ciężkich i bolesnych chwi
lach wiele serca, pomocy i współczucia oraz

wzięli tak licznie udział w uroczystościach po
grzebowych — składamy tą drogą najgorętsze po
dziękowanie, z wyrazami głębokiej wdzięczności

MARIA i JACEK PAJĄKOWIE

W pierwszą bolesną rocznicę śmierci

naszego najdroższego Ojca

ś. tp.

PIOTRA ORAMUSA
za spokój Jego duszy odprawiona zotanie MSZA
Sw. w poniedziałek 24 marca 1980 roku, o go
dzinie 18, w kolegiacie św. Anny w Krakowie,
o czym zawiadamiamy Krewnych, Przyjaciół
i Znajomych

SYNOWIE

W pierwszą bolesną rocznicę śmierci

śp. ANIELI ROGULA PRZYBYLSKIEJ
naszej umiłowanej i najukochańszej Żony, Mamusi i Babuni, od-
prawiona zostanie MSZA SW. w sobotę 22 marca 1980 roku, o go
dzinie 6.30 rano, w kościele parafialnym w Wieliczce — na którą
zapraszamy wszystkich, którzy zachowali Ją w swej życzliwej
pamięci.

MĄŻ, SYN, CÓRKA i RODZINA

Praca

MŁODĄ panienkę do nau
ki zawodu cukierniczego
przyjmie zaraz cukiernia
— Michalina Stawowczyk,
Kraków, ul. Rakowicka 17.

DOCHODZĄCĄ opiekun
kę do 4-letniej dziew
czynki — przyjmę. Tel.
149-73. g-18800

Nauka

ROSYJSKI — lekcje, te
sty, tłumaczenia — Ham
mer. tel. 128-51. g-18687
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ZAKŁAD NR 2 w TYCHACH

organizuje BEZPŁATNY KURS

PRAWA JAZDY KATEGORII J
Warunkiem przyjęcia na kurs jest podjęcie pracy
w zakładzie i zobowiązanie się do przepracowania
w nim 2 lat od chwili ukończenia kursu.

Ponadto Zakład organizuje kursy wewnątrzzakładowe, w zawodach

MONTERA SAMOCHODOWEGO

SPAWACZA elektrycznego i gazowego

4- BLACHARZA SAMOCHODOWEGO

ŚLUSARZA narzędziowego i remontowego
OPERATORA suwnic i wózków transportowych
4 TŁOCŻARZA i USTAWIACZA tłoczników.

5S
“2

Warunkiem przyjęcia do zakładu i na powyższe kursy jest ukończenie 18
roku życia oraz przedłożenie:

A świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
dowodu osobistego ze stałym miejscem zameldowania

legitymacji ubezpieczeniowej z aktualnym wpisem dotyczą
cym sposobu rozwiązania umowy o pracę w ostatnim zakła
dzie pracy oraz adnotacją o wysokości zarobków w ostatnim

miejscu pracy
świadectw pracy

książeczki wojskowej
trzech zdjęć typu legitymacyjnego

Zakład zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie (na ogólnych za
sadach obowiązujących w zakładzie) oraz pozostałe świadczenia

socjalno-bytowe, przysługujące załodze.

Kandydaci winni zgłaszać się pod adresem:

- FSM „POLMO” ZAKŁAD NR 2 - 43-100 TYCHY, ul.

OŚWIĘCIMSKA 401 - telefon Działu Kadr 27-95-13.

Dojazd do zakładu autobusem nr 21 z Katowic (wysiadać na przystanku
Bieruń Stary) lub koleją z Katowic do Bierunia Starego.
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SZYBKO przygotowuję do
egazminów eksternistycz
nych z zakresu liceum i
maturalnych. Rychlicki,
tel. 375-24 . g-18079

Kupno
PIANINO kupię. Telefon
711-49, po 17-ej.

MERCEDESA 300, lata
1950—1966 kupię. Oferty
854913, Biuro Ogłoszeń,
Warzsawa, Poznańska 38.

SAMOCHÓD po wypadku,
najchętniej Wartburg 353
lub Zaporożec — kupię.
Zgłoszenia: Jasło, tel.
44-72 . ■ P-68

BMW 650, 750 — kupię.
Tel. 644-50. g-19103

KURSY
■repetytoria
krótkoterminowe

przygotowujące
do egzaminów

wstępnych
na wyższe uczelnie

z przedmiotów:
MATEMATYKI, FIZYKI,
CHEMII, GEOGRAFII,

HISTORII,
JĘZYKA ROSYJSKIEGO

organizuje
Krakowski Uniwersytet

Robotniczy jZSMP.
Informacja i zapisy:

aleja SŁOWACKIEGO 29
telefon 351-80

w godzinach 8—19.

KURSY
A

A

A

kelnerskie

bufetowych
kierowników
zakładów ga
stronomicznych
organizuje

Krakowski Uniwersytet
Robotniczy ZSMP.

Informacja i zapisy:
aleja SŁOWACKIEGO 29

telefon 351-80
w godzinach 8—19.

K-1875

Matrymonialne

30-LETNIA panna, przy
stojna — wykształcenie
średnie, mieszkanie poza
Krakowem — pozna pa
na do lat 35. — Cel ma
trymonialny. Oferty 19163
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

SAMOTNI! Oferty w Biu
rze Matrymonialnym
„SWATKA” — 90-434
Łódź, Piotrkowska 133.

DYSKRETNĄ pomocą W
założeniu szczęśliwej ro
dziny służy „Wesele”,
Koszalin 4, skrytka 119.

P-63

WDOWIEC, kulturalny,
lat 50, córka 9, mieszka
nie, dysponowany — po
zna najchętniej wdowę.
Cel matrymonialny. Ofer
ty 19110 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

Sprzedaż

SILNIK, skrzynię biegów
Warszawy sprzedam.
Os. Lesisko, ul. Wołody
jowskiego 15a. g-19101

BRONCHILATOR angiel
ski — tanio sprzedam. —

Ariańska 6/5.
20605-g

MOTOROWER „Jawa Mu
stang” i magnetofon ZK-
147 — sprzedam. Ul. Idzi
kowskiego 15/2 — po go
dzinie 18-ej.

20606-g

FIAT 125p, 1500. — Rok
1978. Telefon 661-74.

SKÓROPODOBNE mate
riały na płaszcze, mary
narki, kurtki, wyroby ka-
letnicze, paski — w do
skonałym gatunku — po
leca wytwórnia, Pisarski,
Katowice-Dąb, ul. Dębo
wa 18, telefon 599-766,
517-866, po godz. 17 .

ŻUK A 13, Jelcz wywrot
kę skrzyniową, koparkę
„Waryński” małą —

sprzedam. 37-712 Orze
chowce, tel. 117-91, woj.
przemyskie. P-67

WĘGIERSKI wózek dzie
cięcy składany — sprze
dam. Tel. 190-82. g-20648

FIAT 126p, fabrycznie no
wy —- s przedam. Tel.

.122-81, po 16-ej. g-20683
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TRABANT 601 combi,
19.000 km, stan idealny —

sprzedam lub zamienię za

dopłatą na Fiata 125p-1500,
2—3-letniego, chętnie com
bi. Tel. 457-32. g-20456

FIAT 125^-1500, produkcja
grudzień 1975 — pilnie
sprzedam. Tel. 161-17 .

SKLEP ogólnospożywczy
— sprzedam. Oferty 18872
„Prasa” Kraków, Wi-
ślna 2.

Lokale

ZAMIENIĘ garsonierę
komfortową, okolice Wro
cławskiej — na większe.
Może być dozorcostwo.
Oferty 19070 .Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

ABSOLWENT ASP — po
szukuje niekrępującego
pokoju z używalnością
kuchni i łazienki lub
mieszkania (niekoniecz
nie umeblowanego). — O-
ferty 19823 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KRAKÓW! Dużte mieszka
nie, parter — zamienię
na mniejsze

’

fortowe lub
dnorodzinny
Łodzi. Oferty
sa” Kraków, Wiślna 2.

superkom-
domek je-
— okolice
20566 „Pra-

STUDENTKĘ przyjmę z

wyżywieniem lub bez do

pokoju superkomfortowe-
go w centrum. Tel. 343-11.

MIESZKANIE trzypokojo
we (śródmieście), 100 m2,
ogrzewanie elektryczne,
telefon — zamienię na

dwa dwupokojowe. Ofer
ty 20479 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

STYPENDYŚCI UJ (mał-
żeństwo) z Brazylii — po
szukują superkomforto-
wego — dwupokojowego
mieszkania — najchęt
niej w śródmieściu. —

Oferty 20632 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

WYNAJMĘ zaraz super-
komfortowy pokój, w za
mian za opiekę nad 6-le-
tnim dzieckiem w godz.
16—19. Oferty 20692 ..Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

PIĘKNE 3-pokojowe, su-

perkomfortowe mieszka
nie na Krowodrzy — pil
nie . zamienię na

dzielnicę. Oferty
„Prasa” Kraków,
ślna 2.

inną
20691
Wi-

SUPERKOMFORTOWE,
własnościowe M-5, śród
mieście — zamienię na

większe mieszkanie wła
snościowe. Tel. 262-65 .

MŁODE małżeństwo pa-
szukuje samodzielnego
mieszkania. Oferty 20252
„Prasa” Kraków, Wi
ślna 2.

Nieruchomości
-

> SPRZEDAM w Libertowie
; parcelę. Libertów 65.

g-19824

Zguby
PlORO pamiątkowe z zie
lonymi nabojami — zgu
biono 14 marca. Tel.
617-44 wewn. 52, pokój

g-203306a.

NA terenie Nowej Huty
zgubiono złoty pierścio
nek. Uczciwego znalazcę

. prosi się o zwrot za na
grodą. Nowa Huta, os.

Na Lotnisku 9/24. g-20336

UCZCIWEGO znalazcę wi
śniowej torebki z doku
mentami — proszę o

zwrot za nagrodą, g-20608

W SCHRONISKU czekają
na właścicieli: bokserka
brązowa, wyżlica brązo
wa dropiasta (szczenna),
wilk starszy (po wypad
ku). Ze Schroniska ociekł
wilczur czarny podpala
ny.

' Znalazca proszony
o odprowadzenie do
Schroniska lub wiadomość

pod nr telefonu 204-72
godz. 10—14 lub 719-97 po
godz. 19.

PRZETARGI

Medyczne Studium Zawodowe Nr 2, w Krako
wie, ul. Zamojskiego 58 — ogłasza, że W DRO
DZE PRZETARGU OGRANICZONEGO zleci
wykonanie robót instalacyjnych c. o, c. w. oraz

instalacji kotłowni.
Wartość robót określona szacunkowo wyno

si około 500.000 złotych.
Termin wykonania robót do dnia 31 lipca

1980 roku.
W przetargu mogą wziąć udział przedsię

biorstwa państwowe, spółdzielcze i prywatne.
Zgłoszenia pisemne, w zamkniętych podwój

nych kopertach, z napisem na zewnętrznej ko
percie „przetarg — 1/80”, należy — (bez po
dania nazwiska oferenta) — składać w Sekre
tariacie Studium, do dnia 31 marca 1980 roku.

Szczegółowych informacji udziela kierownik
adm.-gosp. Studium, w godzinach 8.30—14.

Dokumentacja została zamówiona i będzie
dostarczana sukcesywnie do dnia 1 czerwca

19SQ roku.

Zastrzega się prawo dowolnego wyboru ofe
renta lub unieważnienia przetargu, bez obo
wiązku podania przyczyny.

TSrmin komisyjnego otwarcia ofert: 3 kwiet
nia 1330 roku, o godzinie 12. .

K-1S88

ŚWIEŻE DORSZE
Z WIOSENNYCH POŁOWÓW

UWAGA! Wysoka nagro
da za odnalezienie brą
zowej (w łaty) młodej
wyżlicy, która zaginęła 12
marca w Skotnikach.
Uczciwy znalazca proszo
ny jest o przyprowadze
nie psa pod adresem: Ka
pitana Potiebni 4/2 lub o

telefoniczne skontaktowa
nie się z właścicielem —

tel. 623-64, 281-34. g-20230

PANIĄ, która zatelefono
wała w sprawie znalezio
nego zegarka proszę o

ponowną wiadomość: Fi-
binger, Ehrenberga 40, tel.
733-21. g-20465
DNIA 10 marca zgubiono
torebkę damską z doku
mentami na nazwisko
Krystyna Trzeplzur. Zna
lazcę proszę o zwrot za

nagrodą. Kraków, ul.
Domki 8 m. 4. g-20619
STYCZEŃ Mirosław, zam.

Kraków, al. 29 Listopada
41/13 — zgubił legityma
cję studencką nr 239/72/
Masz., wydaną przez AGH.

g-20251

Różne

MEBLOSCIANKI i kom
plety wypoczynkowe po
leca sklep meblowy —

Gaczorek, Kraków, Kro
nikarza Galla 26. g-15343

FILMOWIEC - poszukuje,
samochodu przedwojenne
go BMW, Mercedes, lub
inny podobny. Oferty
854911, Biuro Ogłoszeń,
Warszawa, Poznańska 38.

FLIZY, terakotę — ukła
dam szybko i solidnie.
Jan Major, tfel. 720-06,
godz. 14—17. g-17073

INSTALOWANIE kołków
wymiany śrub na zacze
py, uszczelnianie okien —

wykonuje Wilkosz, tel.
741-42 . g-18608

„AUTO-MYJNIA” — Mi
rosław Przybył, Kraków-
Azory, ul. Stachiewicza
41, tel. 701-24 (w godzi
nach 18—20) poleca usługi
obejmujące: mycie i czy
szczenie wnętrz — (z tele
fonicznym zarezerwowa
niem miejsca), zabezpie
czanie
włóką
letnią
wanie
prawy

antykorozyjne po-
aluminiową, z 3-

gwarancją, smaro-
"oraz drobne na-

i regulacje.
19373-g

CZYSZCZENIE dywanów,
wykładzin. Miksztal, tel.
243-67. g-18270

CYKLINOWANIE bezpy
łowe lakierowanie par
kietów — Szupienko, tel.
455-54. g-19219

BEZPYŁOWE cyklinowa-
nie parkietów — Wito-
szyński, tel. 143-00 wewn.

197, wieczorem. 18551-g

PRZERABIA okna wyj
mowane na otwierane,
likwiduje śruby okienne,
uszczelnia, montuje koł
ki i karnisze (z dostawą)
— Gębala, tel.
wewn. 498.

638-40
g-20674

CYKLINOWANIE, lakie
rowanie parkietów —

Kurdziel, tel. 243-67.

MEBLOSCIANKI, kom
plety wypoczynkowe, ku
chnie — poleca nowo o-

twarty sklep meblowy —

Łęgowski, Skawina, ul.
Konopnickiej 9. 18232-g

23 marca

w „Lajkoniku**
premie

w wysokości do 100.000 ZŁOTYCH

do I stopnia wygranych — oraz

do 4- i 3-cyfrowych końcówek
bandero!. ,

Posiadacze wylosowanych 5-ey-
frowych końcówek w „Dużym” i

„Małym Lajkoniku” — zwiedzą
atrakcyjne rejony Związku Ra
dzieckiego.

Z szansy tej należy skorzystać!
UWAGA! 0 30 marca i 6 kwiet

nia ® NIESPODZIANKA!
• K-1916

UWAGA POSIADACZE
NIERUCHOMOŚCI w SKAWINIE

Naczelnik Miasta i Gminy w Skawinie
podaje do publicznej wiadomości, że zgod
nie z obowiązującymi przepisami § 1 Za
rządzenia Ministrów Rolnictwa i Gospo
darki Komunalnej z dnia 20 II 1969 roku, (
w sprawie ewidencji. gruntów (Monitor
Polski z dnia 25 marca 1969 r„ Nr 11, poz.
98), zostało dokonane ustalenie stanu wła
dania nieruchomościami'w powiązaniu ze

stanem prawnym, uwidocznionym w księ
gach wieczystych na terenie:

— SAMBORKU — obręb nr 1 — opraco
wanie obejmuje teren graniczący od
północy z Tyńcem, od zachodu z Ko-
panką, od południa ograniczony ulicą
Podbory, od południa wzdłuż ul. Ska
wińskiej po ul. Podgórki

— HUTY ALUMINIUM — obręb nr 4 —

opracowanie obejmuje teren ograni
czony od północy ulicą Dzierżyńskie
go, od wschodu ulicą Wolności, od po
łudnia graniczy z Rzozowem, od za
chodu z Borkiem Szlacheckim.

Wzywa się wszystkich właścicieli oraz

osoby władające gruntami, położonymi na

wymienionym wyżej terenie, do zgłoszenia
się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawi
nie, Rynek 1 — sala obrad:

— dla terenu Samborku — obręb nr 1,
wdniachod26IIIdo5IV1980roku

— a dla terenu znajdującego się w obrę
bie nr 4 — Huta Aluminium — w

dniach od 26 do 31 marca 1980 roku,
w godzinach 9—14, w soboty 9—12

w celu zapoznania się z wykazami zmian,
sporządzonymi przez KPG w Krakowie,
które będą służyć do regulacji stanu praw
nego w Państwowym Biurze Notarialnym.

Ewentualne uwagi i zastrzeżenia będą
przyjmowane do protokołu tylko w za
kreślonym wyżej terminie.

Dokumentacja z pozostałego
sta Skawiny będzie wyłożona
późniejszym.

terenu mia-
w terminie

K-1912

PAN, który 28 lutego 1979
roku, wieczorem, szedł ul.
Pijarską do „Pewexu” na

ul. 18 Stycznia i z ul. Pi-

jarskiej przyprowadził
mnie do domu — bardzo
serdecznie proszę o nie
zwłoczne skontaktowanie
się źe mną. Jest to dla
mnie ważna sprawa. Kra
ków, ul. Kremerowska
2/12. g-20476

MECHANICZNE cyklino-
wanie i lakierowanie par
kietów, z gwarancją —

Głowacki, tel. 240-46.
g-20448
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Kosiniak-Kamysz

Jest zastępcą członka Ple
num KK ZSL, członkiem Ko
misji Młodzieżowej NK ZSL,
sekretarzem krakowskiego
oddziału Polskiego Towarzy
stwa Szpitalnictwa i człon
kiem Komisji Zdrowia KK

ZSL, a zawodowo zastępcą
ordynatora oddziału chorób

wewnętrznych w Szpitalu
im. E . Biernackiego.

— Jeśli zostanę wybrany
radnym chciałbym praco
wać w Komisji Zdrowia.
Mam nadzieję, że w tej wła
śnie komisji mógłbym mieć

wpływ na prawidłową reali
zację inwestycji służby zdro
wia, a w tym otrzymanie
planowanych zresztą 1.400
łóżek tak niezbędnych dla

naszego szpitalnictwa.
Sprawą, którą uważam

także za niezmiernie ważną
to poprawa zaplecza krakow
skich szpitali, a więc pralni,
kuchni, warsztatów napraw
czych.

Ponadto zainteresowania

radnych wymaga szeroko

pojęta opieka nad człowie
kiem starym, myślę tu o po
prawie warunków oraz o

rozwoju domów opieki spo
łecznej i doskonaleniu spo
łecznej opieki domowej. W
ramach swojej pracy zawo
dowej w ZOZ nr 1, udzielam

porad w Gminnym Ośrodku
Zdrowia w Jerzmanowicach,
chciałbym więc także zwró
cić uwagę na sprawę rozbu
dowy tego typu ośrodków.

O mandat radnego ubie
gam się po raz pierwszy,
mam jednakże spore do
świadczenie w pracy spo
łecznej, stąd też wierzę, że

jeśli zdołam uzyskać man
dat społecznego zaufania, u-

da mi się go nie zawieść.

„Jak organizować młodzie
ży wiejskiej wolny czas?
Skoro czasu tego nie pozo
stawia wiele gospodarowa
nie, należy wszelkie przed
sięwzięcia kulturalne plano
wać z zastanowieniem” —

mówi Bronisław Psica, kan
dydujący drugi raz na rad
nego, mieszkaniec Przemę
czali. W ostatniej kadencji
pracował w Komisji 'Oświaty
i Wychowania GRN w Ra
dziemicach, żywo interesuje
się również sportem i działa
w LZS. ‘Jako radny i akty
wista ZSMP — przewodniczy
Kołu tej organizacji w ro
dzinnej wsi — stara się czyn
nie odpowiedzieć na pytanie,
które postawił we wstępie
naszej rozmowy.

Bronisław Psica liczy 21
lat. Łączy działalność spo
łeczną z pracą na własnym
7,5-hektarowym gospodar
stwie, które przejął wkrótce

po skończeniu Zasadniczej
Szkoły Rolniczej i dziś pro
wadzi je wspólnie z matką.
W przyszłości zamierza kon
tynuować naukę w zaocznym
technikum. Uważa, że szkol
nictwo rolnicze daje mocne

i niezbędne podstawy teore
tyczne każdemu, kto gospo
darstwo prowadzi. (woj.)

Telefon twśodlnia

Czystość i porządek na pierwszym miejscu
Nie brakuje problemów do rozwiązania w naszym mieście.

Wczorajszy Telefon tygodnia pt. „Czego oczekujemy od rad
nych?” — wskazał na te, które mieszkańcy uważają dzisiaj
za najbardziej-pilne, wręcz palące.
Generalny wniosek z kilkuna

stu telefonów — radni powinni
wreszcie zajęć się czystością
miasta. Słowa oburzenia na

brud, nie sprzątnięte chodniki,
ulice i podwórce były czasem

ostre, ale szczere i potwierdzo
ne obserwacjami nas wszystkich.
To prawda, że czystość (brud
raczej) jest piętą achillesową
naszego grodu. Pora najwyższa
zerwać z tą tradycją i ener
gicznie wziąć się za porządki.

Drugi w kolejności — mowa,o
ilości telefonów — był problem
ochrony naszego powietrza i

naszej wody. Znana ogólnie fa
talna sytuacja Krakowa pod
tym względem pogarsza się.

Stawiając przed radnymi za
dania Czytelnicy bądź wskazy
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiimi)
Śladem naszych publikacji

I tak w jednym worku
. Pisaliśmy o beztroskim zam

knięciu na cały miesiąc z powo
du remanentu sklepu z częścia
mi zamiennymi sprzętu zmecha-

Przypominamy o akcji MPO
Trwa akcja MPO wywoże

nia nietypowych wielkoga
barytowych „śmieci”. Stare,
niepotrzebne meble, paczki,
urządzenia sanitarne itp.
Można je wrzucać do konte
nerów, ustawionych przez
MPO w różnych częściach
miasta. Będą owe przedmio
ty bezpłatnie usuwane.

Przypominamy, że od dziś
do soboty kontenery ustawio
ne będą na terenie dzielnicy
Krowodrza w następujących
miejscach: pl. Wolności, ul.
Prądnicka przy ul. Kamien
nej; pl. Na Stawach od ul.

Kraszewskiego, ul. Kościu-.
szki przy ul. Flisackiej,
Krowoderskich Zuchów (za
toka samochodowa) i Kazi
mierza Wielkiego przy al.

Słowackiego. (ja)

DZIŚ O GODZINIE:

* 18 — FAN, ul. Sławkowska 17
— Tow, Miłośn. Historii i Zabyt
ków Krakowa: dr hab, K. No
wacki — Sale redutowe Krakowa.

* 18 — Pawilon Wystawowy
BWA, pl. Szczepański 3a — mgr
H. Świątek — „Sztuka w Euro
pie ok. 1910 r.”

* 18 — Muzeum Etnograf., pl.
Wolnica 1 — Zofia Walczy — „O
przedmowie” — z cyklu: „Anato
mia książki”.

* 18 — Klub Seniora, Basztowa
22 — R. Rodziński: „Wyprawa w

góry Patagonii”.
*18— „STARÓWKA”, ul.

Szczepaiiska 5 II p. — prof. dr
hab. H . Gaertner: „Życie i dzia
łalność dra Alberta Schweitzera”.

* 19 — KDK," s marmurowa —

Prezentacje muzyczne uczniów
PLM. Wykonawcy: TRIO smycz
kowe pod kier. A . Cofalika (mu
zyka Fr. Chopina) oraz TRIO

smyczkowe pod kier. L . Soleckie
go (muzyka L. van Beethovena).
Omówienie — B. Scheller.

* 19 — KMPiK, Mały Rynek 4
— dr J. Kabaj — „Religia Babi
lonii 1 Asyrii”.

* H - DDK Krowodrza, ul. Pa
piernicza 2 — Kawiarnia Muzycz
na.

*22—Klub „Kuźnica” -

„Krajobrazy” — recital R. Krę
to wny.

*21— „Zaścianek”, ul. Rey
monta 75 — Kabaret „Piasecki-
Przygódzki”.

JUTRO O GODZINIE:

* 12.30 - PAN, ul. Sławkowska
17 — Kom. Paleografii — doc. K.
Klimak i dr St. Skiba — „Mto-
doćzwartorzędowa historia .jezior
w północnej Mongolii”.

* 17.30 — Klub Kombatanta

ZBoWiD, os. Górali 23 — Kawa-

lerzyści wrześniowych szlaków cz.

II — czyli dzieje dawnej barwy
i broni — mgr R. Medwicz.

A POZA TYM:
* Chór męski „BARD”, Kra

ków, ul. Lubicz 25 — przyjmuje
miłośników śpiewu chóralnego na

czlonkóry zespołu. Zgłoszenia pod
czas prób we wtorki i piątki w

gódz. 19—21 .

wali na takie pozorne dro
biazgi jak brak koszy na śmie
ci bądź na problemy —

uszczuplania terenów zielonych,
rozrzutne gospodarowanie zie
mią. Inni tak określali rolę rad
nych: „żeby byli dla miasta i
dla nas”.

Były też telefony dotyczące
spraw komunikacji. Jeszcze inni

Czytelnicy żądali aby nasi przed
stawiciele w radach narodo
wych energicznie walczyli z pi
jaństwem.

I to były najważniejsze pro
blemy, z którymi zwracali się
do swych reprezentantów kra
kowianie. Oczywiście nie wszy
stkie.

Natomiast jeśli idzie o rad
nych, nasi rozmówcy mieli jedno

nizowanego gospodarstwa domo
wego przy al. Krasińskiego. O -

kazuje się, że sklep prosperuje,
a właściwie kuleje pod. szyldem
Przedsiębiorstwa „Ardorii” z

siedzibą w Siedlcach. Najbliższy
sklep tej firmy znajduje się
rzeczywiście w... Katowicach,
gdzie krakowska placówka właś
nie odsyła zainteresowanych
klientów.

Czy zatem tej nonsensownej
sytuacji nie należałoby zmienić

przez oddanie sklepu we wła
danie naszego WPHW, należące
go przecież do tego samego zjed
noczenia — Centrali Państwo
wego Handlu Wewnętrznego. (Z)

A jednak wiosna!
Klub Dziennikarzy „Pod

Gruszką” i Wojskowa. Orkiestra
Garnizonu Krakowskiego (dyry
gent mgr major Rożek), zapra
szają mieszkańców miasta na

wiosenny koncert, który odbę
dzie się w piątek o godz. 12 w

Rynku Głównym u zbiegu ulic

Szczepańskiej i Sławkowskiej.
Zaś o godz. 13 Klub Dzienni

karzy i Krakowski Ogród Zoo

zapraszają na spotkanie z inż.
Antonim . Mleko, z Zoo i... ale
to już wiosenna niespodzianka.
Zatem zapraszamy do Klubu.

Bilety wstępu wydoje sekre
tariat Klubu w dniu imprezy.

Pierwsze, jeszcze niezbyt pewne objawy wiosny, wpłynęły na

podjęcie przez Radę Mieszkańców Domu Studenckiego „Fafik”
Akademii Ekonomicznej decyzji o przeprowadzeniu w pogodny
dzień pierwszego wiosennego czynu społecznego Prace koncen
trowały się w rejonie ulic: Racławickiej i Grottgera oraz w re
jonie Ogródka Jordanowskiego, położonego pomiędzy tymi uli
cami. W czynie wzięło udział 52 ifiieszkańców DS „Fafik”.

Z os. Prokocim zwieziona zo- i

stała na teren zajmowany przez
poligonową betoniarkę Kombi
natu Budownictwa Mieszkanio
wego duża ilość różnych pre
fabrykatów do budowy miesz
kań i dróg. Dziś trudno dociec,
co było przyczyną zniszczenia

tych elementów. Na miejscu,
w kierownictwie betoniarni po
wiedziano nam. że prefabryka
ty zostaną stąd usunięte, gdyż
i bctoniarnię po sfinalizowaniu
tu prac przeniesie się w inny
rejon I tak zniknie ślad po
marnotrawstwie. Dodam, że tuż

przy wjeździe na teren beto
niarni znajduje się stos płyt
chodnikowych zwalonych na

stertę niefrasobliwie przez tych,
którzy je tu przywieźli. Zwalo
ne byle jak, narażone są na

połamanie i oby nie podzieliły
losu tych, które widzimy na

zdjęciu, (bp) Fot. JADWIGA SUBlS

życzenie. Aby często chodzili po
mieście i zauważali ‘

problemy,
również te, którymi żyją sąsie-
dzi na osiedlu, (ag)

Kilka lekcji
kaligrafii

...przydałoby się pracownikom
Zakładu Usług RTV nr 144 z

ul. Karmelickiej 46. Dotarła bo
wiem do nas karta naprawy, w

której wyszczególnienia doko
nanych czynności naprawczych
dokonano przy pomocy jakichś
egzotycznych i zupełnie dla Eu
ropejczyka nieczytelnych hiero
glifów. Jedyną pozycją czytel
nie wypełnioną jest tylko rub
ryka w której uwidoczniony zo
stał koszt naprawy. (jb)

Światowy Dzień

Meteorologii
W związku z przypadającym

23 bm. XX Światowym Dniem

Meteorologii oraz 35-leciem Od
działu Instytutu Meteorologii i

Gospodarki Wodnej w Krako
wie odbędzie się 21 marca br. o

godz. 11 w sali Instytutu Geo
grafii UJ przy ul; Grodzkiej 64
— seminarium okolicznościowe

Program obejmuje referaty na

temat aktualnych kierunków

rozwoju nauk z zakresu meteo
rologii i hydrologii, badań

ziemskiej atmosfery i zagadnie
nia z zakresu regulacji rzek.

(aż)

Na Rynku Kleparskim ustawiono już dawno pięć stoisk Kra
kowskiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej. Handel owoca
mi i warzywami odbywa się jednak tutaj, jakby nikomu nie za
leżało — ani na zysku, ani na interesie i potrzebach klientów.
Ostatnio trzy z wymienionych kiosków są przez cały dzień za
sznurowane, a dwa pozostałe obsługuje tylko jedna ekspedient
ka, nie mówiąc już o skromniejszym asortymencie warzyw i
owoców oraz gorszej ich jakości, niż na placu targowym. (aż)

Fot. JADWIGA RUBIS
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MARCA

CZWARTEK

Klaudii

Eufemii

Teatry
Modrzejewskiej, Scena Forum

19.30 Rozmowa w domu państwa
Stein o nieobecnym panu yon
Goethe. Kameralny 19.15 Emigran
ci. Bagatela 19.30 Tango Muzycz
ny (ul. Lubicz 48) 19.15 Polska

krew.

Kina
Kijów 15.30, 19.45 Przeminęło z

wiatrem (USA 1. 12). Uciecha
15.45, 18, 20.15 Gorączka sobotniej
nocy (USA 1. 15). Warszawa 15.45,
18, 20.15 Król Cyganów (USA 1. 18).
Wolność 15.45, 18, 20.15 Kung-fu
(poi. 1 . 15). Sztuka 16, 18, 20 Go
lem (poi. 1. 18). Wanda 15.45, 18,
20.15 Zemsta różowej pantery
(ang. 1 . 12). Ml. Gwardia 15, 17

Młody Frankenstein (USA 1. 15),
19.15 Żądło (USA 1. 15) Wrzos

(Zamojskiego 50) 15.45, 18, 20 Mil
czący wspólnik (kanad. 1 . 18)
Świt (os. Teatralne 10) 15.45, 18,
20.15 Zwolnienie warunkowe (USA
1. 18). Mała sala 15, 17.15, 19.30

Straceńcy (USA 1. 18). Światowid
(Os. Na Skarpie 7) 15.45, 18 , 20 15

Gorączka sobotniej nocy (USA 1.

15). Mała sala 15, 17.15, 19.30 Szczę-
ki-2 (USA 1. 15). Kultura (Rynek
Gl. .27) 14, 16, 18, 20 Trzy dni Kon
dora (wł. 1 . 18). Mikro (Dzierżyń
skiego 5) 16, 18, 20 Mroczny przed
miot pożądania (fr. 1. 18) Dom
Żołnierza — hieczynne. Związko
wiec (ul. Grzegórzecka 71) 16, 18,
20 Wendeta (fr. 1. 15). Rotunda

(Oleandry 1) DKF UJ: 19.30 Poje
dynczo (szw. 1. 18), Pięć wieczo
rów (radź. 1. 15). Wisła — nie
czynne. Maskotka (Dzierżyńskiego
55) 15.30, 17.30, 19.30 Flic story (fr.
1. 18). Pasaż (Pasaż Bielaka) 14, 15

Przygody Bolka i Lolka 16 Każ
dy ma swoje piekło (fr. 1. 18), 18,

I
Koszulka czy piżama?...
Dyrekcja WPHW wpadła

na ciekawy pomysł. Na Kar
melickiej otwarto dwa nowe

sklepy: z bielizną nocną dla

pań i panów. Są one pod pa
tronatem Zakładów przemy
słu Odzieżowego „Truso” W

Elblągu. Oferują naprawdę
ładne rzeczy: koszule nocne,

piżamy, szlafroki, bonżurki.
Wszystko jest uszyte z mod
nych i zdrowych tkanin ba
wełnianych, flaneli, córy.

Sklep wyłącznie z bielizną
nocną to pomysł nowy i cie
szący każdego. Bo przecież
nie tylko młode mężatki chcą
ładnie wyglądać w łóżku.
Mamy nadzieję, że zakłady
„Truso” będą pamiętać, żeby
sklepy były zawsze tak zao-

t patrżone, jak w dniu otwar-

cia. (as)

20 Kobieta w czerwonych butach

(fr. 1. 18). Ugorek (os. Ugorek) 15
Historia żółtej ciżemki (poi. b.o .),
16.45, 19 Bliskie spotkania trze
ciego stopnia (USA 1. 12). SfińkS

(Majakowskiego 2) 16, 18, 20 Za
bójstwo chińskiego makler! (USA
1. 18).

Telewizja
CZWARTEK — I: 15.55 Obiek

tyw — pr. woj.: m. krak., krośn.,
nowosądeck., przem., rzesz., tam.

16.15 Dziennik. 16.30 Czwartek
TDC oraz film fab. TV ang. „Zło
to Huntera” ode. pt. „Stary po
szukiwacz”. 17.30 Studio TV Mło
dych. 17.50 Dzień dobry, w krę
gu rodziny. 18.15 Patrol — Szkoła

ognia. 13.40 Radzimy rolnikom.
18.50 Dobranoc; 19 W kinemato
grafie - Ch Chaplin. 19.30 Dzien
nik TV. 20.30 „Aniołki Charliego”,
„Dziewczęta z kart tygodnika” —

film TV USA. 21.20 Pegaz. 22.95
Studio wyborcze. 22.30 Dziennik.

CZWARTEK — II: 16.30 Pr. dnia.
16.35 Jęz. franc. — kurs podst.
17.05 Jęz. ro-s. — kurs podst. 17.30

Klaps — przewodnik kinomana.
17.55 Tydzień — pr. publ 18.25

Stadiony kraju I świata — spra
wozdanie z Pucharóv’ Europy w

piłce nożnej 19.10 Kronika (Kr).
19.30 Dziennik TV 20.30 NURT —

Naucz, początk., ki. III. 21 NURT
— Matematyka, ki. V . 21.30
NURT - Psychologia. 22 24 go
dziny. 22 .10 „Jej powrót” — film

fab. TP .

PIĄTEK — I: 6 TTR, Uprawa
roślin. 6 .30 TTR, Mech roln. 11.05
Dla szkół: Geografia, ki. VI. 12
Dla szkół:- Wych. obywatelskie,
ki. VIII. 12.45 TTR, Hod. zwierząt.
13.25 TTR, Uprawa roślin. 15.05
Red. szkolna zapowiada. 15.20 Pr.
dnia. 15.25 NURT - Psychologia.
15.55 Obiektyw. 16.15 Dziennik.
16.30 Dla dzieci — Piątek z Pan
kracym. 16.55 Dzień dobry, w

kręgu rodziny. 17 .25 „Czter
dziestolatek” — ode. pt. „Ju
dym, czyli czyn społeczny” —

film fab. TP. 18.20 Studio TV Mło
dych. 18.50 Dobranoc. 19 Plebiscyt
Studia Gama. 19.30 Dziennik TV.
20.15 Teatr Faktu — „Proces Al
berta Forstera” — scen. J . Kotli-
ca, A. Twerdochllb. 21 .45 Studio

wyborcze. 22.10 Śpiewa J. Połom
ski. 22 .40 Dziennik.

Wysfawy-muzea
Wawel — komnaty (czw. 1Ó—15,

piąt. 12—18), Wawel zaginiony
(czw. piąt. 10—15.30), Zamek i Mu
zeum w Pieskowej Skale (czw.
piąt. 10—16), Muzeum Lenina, To
polowa 5: Lenin w Polsce (czw.
9—16, piąt. 9—18), w Poroninie:
Lenin na Podhalu (czw piąt. 8—li
wsi. wol.), Muzeum Historyczni,
św. Jana 12: Militaria, Zegary
Kczw. piąt. 10—18), Krzysztofory,
Rynek Gł. 35: Tradycje krakow
skie (czw. piąt. 10—14), Francisz
kańska 4: Ocalić od zapomnienia
(czw. 10—17, piąt 9—15), Dom Ma
tejki, Floriańska 41: Uzbrojenie
w dawnej Polsce wg rys. J. Ma
tejki (czw. 10—16, piąt. 12—18),
Szołayskich, pl. Szczepański 9:
Polskie malarstwo i rzeźba dó
1764 r. (czw. piąt. 10—16), Czar
toryskich, Pijarska 8: Arcydzieła
ze zbiorów Czartoryskich (czw. 12
—18 wst. wol., piąt. 10—16), Ar
cheologiczne, Poselska 3: Pradzie
je N. Huty, Mumie egipskie w

świetle promieni „X”, Starożytn.
i średn. Małopolski, Sztuka neo
litu środk. Europy, Rys. konfe
rencyjne W. Zina (czw. 14—18,
piąt. 10—14), Etnograficzne, pl.
Wolnica 1: Polska kultura ludo
wa, Artyści nieprofesjonalni Kra
kowa w 35-leciu Polski Ludowej
(czw. piąt. 10—15), Pryzmat, Łob
zowska 3: Rys. i graf. H . Ko
złowskiego (czw. piąt. lO-r-18),
ZPAF ul. św. Anny 3: Panie i pa
nowie — T. Płaszewskiego (czw.
piąt. 10—14), Pałac Sztuki, pl.
Szczepański 4: Kształtowanie śro
dowiska mieszkalnego w Finlan
dii (czw. piąt. 10—17), al. Róż:
Dawne widoki Polski (czw. piąt.
10— 17), KMPiK, Mały Rynek 4:
Grafika I. Gustowskiej i K. Pio
trowskiej (czw. piąt. 11 —19), Ryd-
lówka, Tetmajera 28 (czw. 15—18,
piąt 11—14), Międzynar. Salon Fo
tografii, ul. Boh. Stalingradu 13:
Venus 79 — Akt i portret cz. II

(czw. piąt. 9—21), Kopalnia Soli

(czw. piąt. 8—16), Muzeum Zup
Krakowskich (czw piąt. 9—19),
Fotosalon, KDK, Rynek Gł. 27:

Fotografia Gz. O. Mostowskeigó
(czw. piąt 14—20), Gal. Fotografia-
Vid?o. Solskiego 24: Zb. Dłubak
— Desymbolizacje (czw. piąt 10—

18), KMPiK, N. Huta; pl Central
ny: Fotografia W. Michalika

(czw. piąt.. 10-20), Pawilon Wy
stawowy, pl. Szczepański 3a: Ple
nery 79 (czw. piąt 11—18), BWA,
Ośrodek Criciol 2, Kanonicza 5:
Idee Teatru Cricot 2 (czw. piąt.
11— 18). Galeria 38, Rynek Gł. 7:
Pastele E. Masłowskiej- Trojanow
skiej (czw. piąt. 13—18), Galeria,
Floriańska 34: A. Chwastowski —

Temat muz. w obrazach (czw.
piąt. 10—18), Kramy Dominikań
skie, Stolarska 8—10: Mai. I. Tala
ga (czw. piąt. 11—19), Galeria „De
sy”, św. Jana 3; Mai. J. Pamuły
(czw. piąt. 11 —19).

Dyżury
Pogot. MO, tel. 97, Straż Poi.

98 Pogot. Ratunk. Łazarza 14:
wypadki tel. 99, zachórówanla 1
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Legia i Lech w finale PF

Świetna passa
drużyn z RFN

Gra o 80 punktów

WCZORAJ na krajowych
boiskach odbyły się półfinało
we mecze piłkarskiego Pucha
ru Polski, zaś na europejskich
stadionach rozegrano rewan
żowe ćwierćfinałowe mecze

pucharów: PKME, PZP i
UEFA. Oto wyniki:

Puchar Polski — Chrobry
Głogów — Legia Warszawa 0:4

(0:2), ŁKS — Lech Poznań 1:2

(1:1).
Puchar Klubowych Mistrzów

Europy (tłustym drukiem poda-
jemy drużyny, które awansowa
ły do półfinałów) — Dynamo
Berlin —• Nottingham Forest 1:3

Dla tych co w góry....
OSTATNIO zdecydowanie po

psuły się warunki narciarskie
na terenie całego województwa
nowosądeckiego. Jedynie na

Kasprowym Wierchu, oraz w

Bukowinie Tatrzańskiej i w

Poroninie można dobrze pojeź
dzić. Najwięcej miejsc noclego
wych w kwaterach prywatnych
znajduje się w Krynicy i naj
bliższej okolicy.

H NOWY SĄCZ — Adela
Waśko z Centrum Informacji
Turystycznej. Warunki narciar
skie fatalne. Czynny jedynie
nowy wyciąg w Suchej Dolinie,
miejsca noclegowe w niewiel
kich ilościach są jedynie w

kwaterach prywatnych.
la ZAKOPANE — Krystyna

Bochenek z WPGT „Tatry”.
Warunki narciarskie niezłe tyl
ko w wysokich partiach gór.
Obecnie pada śnieg, temperatu
ra utrzymuje się ujemna. Są
miejsca w kwaterach prywat
nych III kategorii, ale na krót
kie okresy.

H NOWY TARG — Zdzisław

Cięciel z BORT-u. Wyciągi
czynne w Rdzawce i Długiej
Polanie, śniegu nie za wiele, ale

pojeździć można. W Kasinie

Wielkiej wyciąg zabiera nar
ciarzy nie od dolnej stacji ale

dopiero na wysokości trzeciego
słupa. Natomiast wyciągi w

Szczawie i Lubomierzu są nie
czynne. Wolne miejsca jedynie
w Pyzówce, Zubrzycy Górnej i

Nowym Targu, ale jest to ilość
niewielka.

9 KRYNICA — Adam Kali
nowski z WPGT „Jaworzyna”.
Niewiele śniegu, wyciągi nie
czynne, są natomiast wolne

miejsca w pensjonatach i kwa
terach prywatnych. (ms)

TOTEK płaci: w I losowaniu
— za szóstkę 1 min zł, za piątki
prem. po 334.960 zł, za piątki po
ok. 11.000 zł, za czwórki po 218

zł,zatrójkipo11zł;wIIlo
sowaniu — za piątki po ok.
47.500 zł, za czwórki po 909 zł,
za trójki po 76 zł.

W MAŁYM LOTKU wyloso
wano następujące numery: I lo
sowanie — 9, 10, 16, 23, 27; II

losowanie — 4, 11, 14, 18, 22.
Końcówka banderoli: 6856.

W ENPJRESS-LOTKU wyloso
wano: 9, 11, 24, 26, 39.

(0:3), Real Madryt — Celtic

Glasgow 3:0 (1:0), Hajduk Split
— Hamburger SV 3:2 (1:2), Ajax
Amsterdam — Racing Strass-

bourg 4:0 (2.0); Puchar Zdobyw
ców Pucharów — Valencia —

CF Barcelona 4:3 (2:2), Juventus

Turyn — FC Rijeka 2:0 (1:0),
FC Nantes — Dynamo Moskwa
2:3 (1:2), IFK Goeteborg — Ar
senał Londyn 0:0; Puchar UEFA
— Lokomotiw Sofia — VFB

Stuttgart G:1 (0:1), Zbrojovka
Brno Eintracht Frankfurt 3:2

(1:1), Borussia Mocnchenglad-
bach — St. Etienne 2:0 (2:0),
Baycrn Monachium — FC Kai-
serslautern 4:1 (1:1).

a krajowych boiskach nie
oczekiwanie poznański
Lech zwyciężył w Łodzi

zdobywając tym samym awans

do finału. Legia, jak było do

przewidzenia, bez kłopotów u-

porała się z Chrobrym w Gło
gowie.

W PKME wielkiej szansy na

awans nie wykorzystało Dyna
mo Berlin. Mimo wygranej 1:0
w pierwszym spotkaniu zespół
Dynama w rewanżu nie zdołał
jednak u siebie uzyskać korzy
stnego rezultatu.

Na podkreślenie zasługuje
znakomita postawa drużyn RFN:

w PKME — Hamburger SV, zaś
w Pucharze UEFA — VFB

Stuttgart, Eintracht Frankfurt,
Borussia i Bayern (czterech pół
finalistów z jednego kraju!).

Dziś o 16 Wawel gra z Czarnymi

Rusza liga międzywojewódzko
DZIŚ o godz. 16.00 meczem pierwszej kolejce aspiracje Gar-

Wawel — Czarni Jasło zainau
guruje sezon wiosenny IV gru
pa piłkarska ligi międzywoje
wódzkiej. Będzie to jedyny
mecz, pozostałe jak nas po
informowano w OZPN odbę
dą się zgodnie z terminarzem
22 marca, a zmierzą się w

nich: Glinik Gorlice — Gar
barnia, Sandecja — Proko-
cim, Czuwaj Przemyśl — Błę
kitni Tarnów, Stal Rzeszów’
— Karpaty Krosno, Unia Tar
nów’ — Polna Przemyśl, Stal
Sanok — Stal II Mielec, pau
zować będzie natomiast dę
bicka Wisłoka.

Po rundzie jesiennej w tabe
li prowadzi zespół Karpat z

Krosna wyprzedzając jedynie
lepszym stosunkiem bramek

dębicką Wisłokę. Na trzecim

miejscu (o 1 pkt. mniej) znajdu
je się rzeszowska Stal, zaś na

czwartym (2 pkt, mniej niż li
der) — gorlicki Glinik. Wśród

tych czterech drużyn rozegra
się najprawdopodobniej walka
o awans do II ligi.

Zajmująca po I rundzie pią
tą lokatę Garbarnia ma już bo
wiem 3 pkt. straty do Glinika,
a 5 do Karpat Krosno czyli po
siada bardzo małe szanse włą
czenia się do rywalizacji o głó
wne trofeum. Już zresztą w

WW BIEGŁY rok był wyjątkowy w karierze Ludomira CHRO-
BJ NOWSKIEGO. W ciągu zaledwie kilku miesięcy znalazł się
w w czołówce polskich szpadzistów, wywalczył tytuł wice
mistrza kraju, startował w mistrzostwach świata seniorów

(Melbourne) i juniorów (Chicago). Udane występy notował także

podczas turniejów klasyfikacyjnych i Ogólnopolskiej Spartakia
dy Młodzieży. Nic więc dziwnego, że.20-letni szermierz Cracovii

stał się jednym z poważniejszych kandydatów do udziału w

skiewskich Igrzyskach Olimpijskich.
mo-

I nagle w decydującym okre
sie przygotowań,,przyszło zała
manie. Chronowski zaczął o-

puszczać się w treni gach klu
bowych, obraził się na trenera

Leszka STAWICKIEGO. Co spo
wodowało konflikt zawodnika
ze szkoleniowcem? Czyżby
pierwsze objawy jakże popu
larnej w światku sportowym
„wody sodowej”?

O przyczyny zapytałem obu

zainteresowanych i przyznam
nie spodziewałem się innych
odpowiedzi od tych, które usły
szałem. Trudno zresztą wyma
gać, aby w sytuacji, gdy współ
praca nie układa się najlepiej
byli dla siebie wyrozumiali i

uprzejmi.
Chronowski zasypał mnie ca

łą litanią pretensji pod adre
sem Stawickiego. Najpoważniej
sze z nich to brak zaangażowa
nia podczas treningów, odrabia
nie przez trenera „pańszczy
zny”. A ponieważ w Cracovii
nie cna nawet możliwości sparo
wania z kolegami (w sekcji
ćwiczy zaledwie trzech szpadzi
stów, przy czym dwaj pozostali
traktują sport raczej rekreacyj
nie), nie widzi potrzeby przy
chodzenia na treningi do klubu.

barni sprawdzi u siebie Glinik;
porażka krakowian definityw
nie wyłączy ich chyba z walki
o awans do grona U-ligowców.

Najciekawszy mecz odbędzie
się jednak w Rzeszowie, gdzie
miejscowa Stal gościć będzie li
dera — Karpaty. Wygrana go
spodarzy da im prymat w ta
beli. (Wi-Gr)

Awans Korony
W ZIELONEJ GÓRZE roze

grano eliminacyjny turniej ko
szykówki kobiet o Puchar Pol
ski. Duży sukces odniosły w

nim zawodniczki krakowskiej
KORONY, które wraz ze Stalą
Brzeg zakwalifikowały się do

grupy 16 najlepszych drużyn w

rozgrywkach pucharowych. Tak

więc wszystkie krakowskie ze
społy kobiece (Wisła, Hutnik,
AZS i Korona) szczęśliwie prze
brnęły przez I etap eliminacji i
za dwa tygodnie walczyć będą
o awans do następnej rundy.

Koszykarki Korony na turnie
ju w Zielonej Górze kolejno
grały z I-ligowym AZS Poznań

zwyciężając 78:58, następnie ze

Stalą Brzeg, której uległy 54:63

oraz z AZS Zielona Góra zwy
ciężając 67:66. (ms)

I Częściej . można go spotkać
! tomiast w sali KKSz-u.

Stawicki,
co zrozumiałe,

zgadza

na-

nie

zgadza się z argumentacją
podopiecznego. Do obowią

zków zawsze podchodził solid
nie. Najlepiej świadczy o tym
fakt, że po odbytej operacji (w
styczniu br.) mimo zwolnienia

lekarskiego stawił się do pracy
dwa tygodnie wcześniej. Jeśli

idzie, o Chronowskiego to uwa
ża, iż szybki marsz w górę nie

pozostał bez wpływu na jego
postępowanie. Kiedy potrzebo
wał pomocnej dłoni trenera

(Leszka Stawickiego — przyp.
JS), potrafił podporządkować
się wymogom, godził naukę, ze

sportem. Teraz jest mu to zbęd
ne. Znajduje się w kadrze na
rodowej, często wyjeżdża na

turnieje zagraniczne. Mimo że

na listach rankingowych Pol
skiego Związku Szermierczego
znajduje się aktualnie na 25.

miejscu, ciągle zdobywa zaufa
nie selekcjonerów reprezenta
cji. Jak długo jednak można

bazować na dobrej opinii?
Władze szermiercze ustaliły

bardzo surowe kryteria dla

przyszłych olimpijczyków. Kto

chce pojechać do Moskwy, mu
si uzyskać minimum 80 punk
tów. Ustalono punktację za mi
strzostwa Polski, turnieje mię
dzynarodowe i klasyfikacyjne.
Z grona szpadzistów najbliżsi
uzyskania nominacji są wrocła
wianie Lis i Swornow’ski, o po
zostałe dwa miejsca w ekipie
walczyć będą: Chronowski,
Strzałka, Janikowski oraz Jabł-
kowski. Dorobek krakowianina

jest na razie zerowy, dziwi

więc pewnego rodzaju lekcewa
żenie obowiązków treningo
wych.

Stawicki nie może zrozumieć,
dlaczego taki Korfanty (szabli
sta GKS-u, pozostający pod je
go opieką szkoleniową) może ćo

drugi dzień przyjeżdżać do Kra
kowa z Katowic, natomiast
Chronowskiemu nie chce się
przejść kilkuset metrów z do
mu do sali przy ul. Manifestu

Lipcowego. Czyżby aż tak bar
dzo wierzył swojemu talentowi?
Ale przecież szermierka jest
dyscypliną, w której sam talent
nie poparty solidną, ciężką pra
cą nigdy nie przyniósł oczeki
wanych
później 1

bić się
Sprzed
gf® skim

przedolimpijskie: turniej w

Ileidenheim (RFN) — od 12 do
20 kwietnia, mistrzostwa Kra
jów Demokracji Ludowej (6—3 .

maja), mistrzostwa Polski (13—
25 maja) oraz dwie konsultacje
kadry olimpijskiej (pod koniec
marca i na początku maja).

Wydaje się, iż dla własnego
dobra L. Chronowski powinien
zrewidować stanowisko, jeśli

efektów Wcześniej lub
brak treningu musi od-

na formie.

Ludomirem Chronow-
i najważniejsze starty

myśli poważnie o starcie w Mo
skwie. Do końca czerwca (wte
dy kończy się umowa trenera

z Cracovią) może korzystać z

porad Leszka Stawickiego, któ
ry jest na pewno szkoleniow
cem wysokiej klasy. Chcąc o-

siągnąć cel, trzeba odrzucić na

bok osobiste animozje i tego o-

czekuję od utalentowanego
szermierza.

a
na marginesie ogromnie

dziwi postawa w całe]
tej sprawie kierownictwa

„Cracovii”. Czy traktowanie po
macoszemu sekcji szermierczej
i to w chwili, gdy jej członko
wie zapisali kilka znaczących
osiągnięć nie przyczyniło się do

powstania konfliktu? Bo praw
dą jest, iż ze strony , klubu Lu
domir Chronowski nie otrzymał
zb., t wielkiej pomocy nigdy, a

od ośmiu lat godnie reprezen
tuje jego barwy

JERZY SASORSKI

bram-

(Lech) i

obrońcy
Motyka

Ko-

bie-
km

Telegraficznie
WARSZAWA. Trener Ku

lesza ustalił skład kadry na

mecz Polski z Węgrami (26
tai. w Budapeszcie):
karze — Mowlik

Młynarczyk (Odra);
— Dziuba (ŁKS).
(Wisła), Janas (Legia), Szy
manowski (Gwardia), Zmuda

(Widzew); rozgrywający i

napastnicy — Lipka i Iwan

(Wisła), Miloszcwicz, Majew
ski (Legia), Wójcicki (Odra),
Sybis ($ląsk), Lato (Stal). O-

gaza (Szombierki), Pałasz

(Górnik). Do II reprezentacji,
która zmierzy się w Rado
miu z Węgrami II (26 III)
powołano m. in. krakowian
— Budkę z Wisły oraz

niecznego z Cracovii.
VAJA. W narciarskim

gu mężczyzn na dyst. 10

zwyciężył Józef Łuszczek o

25 sek. przed Finem Juha

Mięto i 1 min. 1 sek. przed
Szwedem Janam Ottossonem
i Norwegiem Larsem-Eri-
kiem Eriksenem.

BRUKSELA. W między
państwowym meczu piłkar
skim Belgia pokonała Urug
waj 2:0 (0:0).

FRANKFURT

Wojciech Fibak
I rundzie singla
turnieju
Heinżem

4:6, 3:6. W

I

5

N/MENEM.

przegrał w

tenisowego
ze Szwajcarem

Guenthardtem 6:4,
deblu z Guent-

J hardtem Fibak przegrał tak-

I' że w I rundzie
Gildemeister —

2:6, 6:4, 2:6.
TARNÓW.

Szkolnego Związku Sporto- i

wego w piłce ręcznej junio- 1
rek zdobył MKS. Pałac Mło- 5

dzieży Tarnów przed MKS- ’

cm Krakus i Zrywem Cho- I

. rzów.
i

z parą II.

A. Gomez

Mistrzostwo J

O Puchar Polski

DZIŚ meczem AZS Kraków
— Gwardia' Wrocław '(godz. 18)
rozpoczyna się w hali Korony
turniej o Puchar Polski koszy
karzy. Natomiast o godz. 13.30

gra Korona z Wisłą.

Co-Gdzie-Kiedy?
(Dokończenie ze str. 5)

przewozy 238-33, porady stomato
log, w przypadkach nagłych (20—
7). ambulatorium okulistyczne
(całą dobę) Rynek Podgóiski 2:

625-50, 657-57, Nowa Huta 422-22,
Letnisko Balice 190-29, Niepoło
mice. 198, Siectechowice, tej. Iwa
nowice 60 Dyżury szpitali:

Chir., Chir, dziec., Urolog.,
Laryng., Okulist., N. Huta, os.

Na Skarpie 65, Neurologia oraz

inne oddziały szpitali wg rejoni
zacji.

Dyżurne poradnie: intern ist.,
pediatr , gabinet zabiegowy (18—
21), zgłoszenia wizyt domowych
(18 — 20), wizyty domowe <8—13),
dla Śródmieścia al. Pokoju 4, tel.

181-80, 183-96, dla Nowej Huty: os.

Jagiellońskie bl l. tri. 856-26, dla

Krowodrzy ul. Galla 24, tel 721-35 ,

dla Podgórza: ul Kutrzeby 4, tel.

618-55, 650-99 . Inf. Służby Zdro
wia. tel, 205-11 (całą dobę) Punkt
Inf Aptecznej, teł, 107-65 <8 15),
inf. Toksyk. Kopernika 26, tel.

199-99, Inf. akcji „W”, tel. 606-80

(8—17) Lek Spółd2 Pracy — wi
zyty domowe lekarzy chorób dzie
ci oraz lekarzy kardiologów (16—
23.30) tel. 295-78, 225-66 Ośrodek
Inf dla Inwalidów, ul 1 Maja 5
tel 228-11 (pon. śr. pląt. 16-18),
Krak. Tow Świadomego Macie
rzyństwa, Młódź. Poradnia Lek ul.

Boh. Stalingradu 13, tel, 278-08 (9
— 18). Inf. o poradnictwie prawno-
snoł. wych.-zaw i in. tel 254-74,
231-64 (8-16) Teł. Zaufania 371-37

(16-r-22). dla dzieci i młodzieży
611-42 (14—18), Milicyjny Tel. Zau
fania 216-41 (całą dobę) Inf. knh»,i.
zagr 241-82, 222-48, kraj. 223-33 ,

inf. TurySt. „Wawel-Tourist”. ul.

Pawia 8. tel. 260-91. 204-71 (8—18),
646-60 (6 30 -22). (ńf Kult KDX,

Rynek Gł. 27, pok 144, ITT p., tel.

244-02 (11-18), Inf o Usługach,
Floriańska 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),

Apteki
Rynek Gł 42 (tlen). Waryńskie

go 24, Długa 88, pl. Wolności 7,
Rynek Podgórski 9. Pstrowskiego
94 (tlen). N Huta. Centrum C b1.
6 (tlen), N. Huta, Centrum A bl.

3 (tlen).

Różne
Zoo (Lasek Wolski) w godz. 9—17.

Radio
PROGRAM I

Wiadomości: 15, 19, 20, 21, 22,
23,0.01,.1.2,3,4,5

16 Tu Jedynka. 17.30 Radioku-
rier. 18.25 Nie tylko dla kierowo-
ców. 18.33 Koncert życzeń. 19.15

Panorama poi. piosenki. 19.40 Ro
dzinne muzykowanie. 20.05 Repor
taż na zamówienie. 20.20 Popular
ne nagrania wybitnych wokali
stów. 21 .05 Kronika sport. 21.15

Przeboje z Interstudia. 22 .20 Tu
Radio Kierowców. 22.23 Białystok
na muz. antenie. 23 Wita was

Polska.
PROGRAM II

Wiadomości: 21.30, 23.30
16 Piosenki I. Iredyńskiego. 16.10

Polska współczesna liryka wokal
na. 16.40 Pożegnanie z aniołami —

frag. po-w . 17 Impresje jazzowe —

aud. 17.20 Madagaskar — frag. po-w.
17.40 Człowiek na strychu — rep.
18 Stołeczne aktualności muzycz
ne. 18.25 Plebiscyt Studia Gama.
18.30 Echa dnia. 18.40 Siadem in
westowanych miliardów. 19 H.

Wieniawski, „Pierwsze triumfy”
część II — aud. 19.40 Dźwięk. Pla
kat Reklam. 19.55 Katalog wy
dawniczy. 20 Studio Relaks. 20.20
Musica polonica nova — aud. 21

F. Schubert — Kwartet, smyczko
wy. 21 .40 Pamięci E. Bandrow-

skiej-Turskiej. 22 Książki, które
na was czekają. 22.30 Medium

mag. miłośników sztuki słucho
wej. 23.10 H. Schiitz — Psalmy
Dawida. 23.35 Co słychać w świę
cie. 23.40 Muzyka na dobranoc.

Właśnie takiego dnia — był to czwartek — Roger
Wadę zadzwonił do mnie. — Co słychać u pana? Tu

mówi Roger Wadę. — Głos miał pogodny.
— Wszystko w porządku. A co u pana?
— Niestety jestem trzeźwy. W pocie czoła zarabiam

dolary. Powinniśmy pogadać. Poza tym jestem panu
winien pieniądze.

— Ani centa.
— A gdybyśmy się spotkali dziś na lunchu? Mógłby

pan przyjechać: do mnie gdzieś koło pierwszej?
— Myślę, że tak. A jak trzyma się Candy?
— Candy? — W jego głosie zabrzmiało zdziwienie.

Widocznie niewiele pamiętał z tego, co zdarzyło się
tamtej nocy. — Ach, tak, on pomógł panu w położeniu
mnie do łóżka.

— Tak. To bardzo pomocny facecik — czasami. A jak
się ma pani Wadę?

— Dziękuję, doskonale. Pojechała do miasta na za
kupy.

Skończyliśmy rozmowę. Zacząłem się bujać w moim

sprężynowym krześle. Powinienem był zapytać go, jak
mu idzie książka. Pewnie zawsze należy pytać o to

pisarza. A swoją drogą może mieć tego pytania po
dziurki w nosie.

Niedługo potem znów zadzwonił telefon. Odezwał się
jakiś dziwny głos.

— Tu mówi Roy Astherfelt. George Peters poprosił
mnie, bym do pana zadzwonił.

— A, tak. Bardzo dziękuję. Pan jest tym gościem,
który znał Terry’ego Lennoxa w Nowym Jorku. Mó
wił wtedy, że się nazywa Marston.

— Tak jest. Był ciągle na gazie. Ale to na pewno
ten sam facet. Trudno byłoby pomylić go z kimś in
nym. Któregoś wieczora widziałem go tutaj, w knajpie
Chasena, razem z żoną. Byłem z klientem, który ich
znał. Niestety nie mogę panu podać jego nazwiska.

'raS CHANDLER DŁUGI

tturn.K.Klinge

— Rozumiem. To nie ma zresztą większego znacze
nia obecnie. Jakie przybrał wtedy imię?

— Chwileczkę, niech się zastanowię. Już 'wiem,
Paul. Paul Marston. Mam jeszcze coś, co może pana
zainteresować. Nosił pamiątkową odznakę Armii Bry
tyjskiej. Wie pan, przebita kaczka.

— Aha. A co mu się tam przytrafiło?
— Nie mam pojęcia. Pojechałem na zachód. Następ

nym razem spotkałem go już tu — był mężem nieco

swawolnej córki Harlana Pottera. Ale tę sprawę pan
zna.

— Obydwoje już nie żyją. Ale dzięki za te wiado
mości.

— Nie ma za co. Byłoby mi miło, gdybym mógł być
w czymś pomocny. Czy to coś panu dało?

— Obawiam się, że niewiele — odparłem. Było to

kłamstwo. — Nigdy nie pytałem Terryego o sprawy
osobiste. Sam mi jednak powiedział kiedyś, że wycho
wywał się w sierocińcu.

— Niech pan mówi dalej.
— To był jej własny pistolet, przyjacielu. To chyba

nieco zmienia wygląd sprawy, co? Niech pan mnie źle
nie zrozumie. Nie szukam dziur w całym. Interesuję
się tym z osobistych względów. Skąd mu się wzięła ta

rana na policzku.
Green się nie odezwał. Usłyszałem, jak ktoś zamykał

drzwi gdzieś w głębi jego biura. Po chwili powiedział

cicho: „Prawdopodobnie otrzymał ją w czasie jakiejś
nożowej rozprawy w Meksyku”.

— Do diabła, Green, miał pan przecież jego odciski.
Przesłał je pan, jak zwykle, do Waszyngtonu. I mu-

siał pan, jak zwykle, otrzymać jakieś dane. Chciałbym
się jedynie dowiedzieć czegoś' na temat jego służby
wojskowej.

— A skąd pan wie, że on w ogóle służył w wojsku?
— Powiedział mi o tym Mandy Menendez. Podobno

Lennox uratował mu kiedyś życie i właśnie przy tej
okazji został ranny. Niemcy wzięli go do niewoli i

zoperowali mu później twarz.

— Menendez, co? Pan wierzy temu skurwysynowi?
Lennox nigdy nie służył w wojsku. Nie figuruje w

żadnej kartotece pod jakimkolwiek nazwiskiem. To

panu wystarczy?
— Skoro pan tak twierdzi, sierżancie? Ale nie mogę

zrozumieć po co Menendez przyszedł do mnie, naopo
wiadał mi różnych bajeczek i ostrzegł mnie, bym się.
nie mieszał do tej sprawy, bo Lennox był przyjacielem
jego i Randy’ego Starra z Las Vegas, a oni nie chcieli

by ktoś inny się do tego wtrącał. Przecież Lennox już
wtedy nie żył. Po co zadał sobie tyle trudu?

— A któż może wiedzieć co taki opryszek sobie kom
binuje? — spytał Green z goryczą. — Iocomuwła
ściwie chodzi? Może Lennox był ich wspólnikiem za
nim wżenił się w pieniądze i został szanowanym oby
watelem. Przez jakiś czas był kierownikiem sali gry
u Randy’ego Starra w Las Vegas. Właśnie tam spotkał
swą przyszły żonę. Uśmiech, ukłon i smoking. Należy
dbać, by goście byli zadowoleni i mieć oko na krupie
rów i graczy. Myślę, że nadawał się do tego.

— Miał dużo wdzięku — odparłem. — To jest coś,
czego policja nie ma w nadmiarze. Bardzo dziękuję,
sierżancie. A cóż porabia kapitan Gregorius?

'Ciąg dalszy nastąpi) (100)

PROGRAM III

Wiadomości: 17, 19.30, 22

17.05 Muz. poczta UKF. 17.40

Wszystkie drogi prowadzą do Na-

shville. 18.10 Polit dla wszystkich.
18.25 Czas relaksu. 19 Kąty wi
dzenia. 19.15 Sola gitarowe P.
Greena. 19.35 Opera tyg. 19.50 Za
kaz wjazdu — ode. pow. Cz. Diał-

czyńskiego. 20 Mini-max: B. Dy-
lan. 20.40 Poeta lubelskich ulic. 21

Reminiscencje muz. 22 Gwiazda
siedmiu wiecz. 22 .15 Blues wczo
raj i dziś. 22 .45 Portret samotni
ka — gra T. Monk. 23 Wyobraź
nia poet. kobiet. 23.05 Między
dniem a snem.

PROGRAM IV

Wiadomości: 16 40, 22.55 .

16.45 Kwadrans akademicki

(KR). 17 „Stabat Mater” — A.
Dworaka (KR). 17.20 Z płytoteki
Z. Gogulskiego (KR — Stereo).
17.55 Gospodarskie rozmowy — aud.

(KR). 18.14 R, reklama (KR). 18.24

Pogoda (KR). 18.25 Współdziałanie
międzypartyjne w PRL. 18.45 Pra
wdy i legendy pamiętników —

aud. 19 Polskie inicjatywy w or
ganizacja Ich międzynarodowych
— aud. 19.15 Lek. jęz. ros. 19.30
R. Strauss — jako liryk — aud.

(Stereo). 20.10 Nowe nagrania ra
diowe. Dzieła Mikołaja z Rado
mia (Stereo). 20.50 Portrety kom
pozytorów współczesnych — aud.
21.40 Konfrontacje — interpreta
cje — aud. (Stereo). 22.15 Badanie

planowanych zapór na Wiśle —

aud. 22 .35 Przygotowanie do pra
cy — aud. 22 .50 Śpiewa Deller

Consort.


