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Polsko-indyjska

współpraca w
Dwaj naukowcy polscy i dwaj

naukowcy indyjscy badają od
kilku dni z pokładu polskiego
trawlera „Murena” z'asoby ryb
ne Morza Arabskiego u północ
no-zachodnich wybrzeży Indii.

Trawler, który należy do

przedsiębiorstwa połowów dale
komorskich l usług rybackich
„Odra” w Świnoujściu, rozpo
czął roczną wyprawę badawczo-
eksploatacyjną na Ocean Indyj
ski, zgodnie z zawartym w paź
dzierniku ub. roku polsko-in
dyjskim porozumieniem o

współpracy w rybołówstwie.
Statek przybył do Bombaju 30

grudnia, zabrał na pokład 2
naukowców i 5 rybaków indyj
skich i 8 bm> razem z dwoma

indyjskimi jednostkami pomoc
niczymi wypłynął w pierwszy
rejs badawczy, który potrwa o-

koło 35 dni.

rybołówstwie
Specjaliści polscy i indyjscy

zbadają m. In. zasoby ryb tro
pikalnych I planktonu oraz wa
runki hydrometeorologiczne w

rejonach Morza Arabskiego w

pewnej odległości od wybrzeży
indyjskich prowincji Maharasz-
tra i Gudżarat, na głębokości od
60 do 360 metrów. Ogółem prze
widuje się dokonanie sześciu

rejsów badawczych.

Statek polski jest wyposażony
w laboratorium naukowe i naj
nowocześniejszy sprzęt do poło
wu ryb.

Brak dokładnych informacji o

zasobności i rozmieszczeniu ło
wisk na Morzu Arabskim utrud
nia dotychczas rybakom indyj
skim połowy dalekomorskie, ich

kutry prawie nie wychodzą po
za wody przybrzeżne.
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BOMBAJ — największy port morski Indii, polo żony w zachodniej części kraju. Na zdjęciu: wi
dok na hotel „Tajmahal”. CAF — Okoński

Posiedzenie
Biura Politycznego KC PZPR

WARSZAWA (PAP)
Biuro Polityczne KC PZPR na posiedzeniu w

dniu 11 bm. omówiło wyniki gospodarcze osiąg
nięte w grudniu 1976 r.

Zadania nakreślone w planie w większości
dziedzin wykonano pomyślnie. Przekroczony zo
stał plan produkcji przemysłowej i uzyskano
poprawę jej struktury, co wyraża się pewnym
zwiększeniem udziału wyrobów przeznaczonych
na rynek. Poprawa ta jest jednak nadal niewy
starczająca pod względem asortymentu produ
kowanych wyrobów i ich jakości. Podkreślono,
że należy konsekwentnie realizować decyzje ’

u-

stalenia zawarte w planie, które zmierzają do

dalszgo umacniania równowagi rynkowej drogą
zwiększania produkcji oraz podnoszenia jakości
i nowoczesności wyrobów.

Pozytywnie oceniono wysiłki na rzecz popra
wy zaopatrzenia rynku oraz usprawnienia pra
cy handlu w okresie przedświątecznym.

Zgodnie z ustaleniami planu zmniejszono ob

PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCiC SiĘ*

Południowa
.DZIENNIK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ

KRAKÓW ■ NOWY SĄCZ. ■ TARNÓW .

Rok ambitnych zadań

' Podhalańskie Zakłady Prze
mysłu Owocowo-Warzywnego w

Nowym Sączu dostarczą w roku
1977 wyroby o wartości 1 miliar
da 258 milionów zł, przewiduje
się również znaczne zwiększenie
eksportu.

Witaminową produkcję PZPOW
stanowić będzie wiele asorty
mentów wyrobów, wśród któ

rych są m. in.: napoje owocowe

dżemy i powidła, konserwy wa
rzywne i marynaty. Nie brak też

sproszkowanych koncentratów
soków z owoców i warzyw oraz

owoców mrożonych. Niemal każ

dy z poszukiwanych na rynku
wyrobów produkowany będzie w

ilości większej niż w ubiegłym
r ku — decyzję o tym podjęła
wczorajsza Konferencja Samo
rządu Robotniczego Podhalań
skich Zakładów Przemysłu Owo
cowo-Warzywnego. Wczoraj tak
że postanowiono aż o 7ł^proc„ w

stosunku do 1976 r„ zwiększyć
ilość produktów ze znakiem ja
kości.

KSR odpowiedziała również
na otrzymany w pierwszych
dniach tego roku przez PZPOW
list Edwarda Gierka. Licząca

2120 osób załoga zobowiązała się
wyprodukować dodatkowo 220
ton dżemów, 50 ton powideł i
znaczne ilości koncentratu „club-
coli" — o łącznej wartości 6
milionów 295 tysięcy zł.

W gospodarskiej dyskusji pra
cowników PZPOW, którzy wie
le uwagi poświęcili zagadnie
niom dalszej rozbudowy i mo
dernizacji zakładów wchodzą
cych w skład przedsiębiorstwa
uczestniczyli m. in. sekretarz
KW PZPR w Nowym Sączu
Jan Kania, wicewojewoda no-

(DOKOŃCZEN1E NA STR. 2)

Ambasador PRL w Finlan- j
dii — Adam Willmann ao-

stał przyjęty 11 bm. przez

prezydenta Republiki Fin
landii — Urho Kekkonena.

Przedmiotem rozmowy, któ
ra upłynęła w przyjaznej a-

Ambasador PRL

u prezydenta
Finlandii

tmosferze, był dalszy rozwój
stosunków dwustronnych,
szczególnie gospodarczych,
między Polską a Finlandią.

Tego samego dnia ambasa
dor Adam Willmann został

przyjęty przez premiera rzą
du fińskiego — Martti Mie-

ttunena.

ciążenia dochodu narodowego nakładami na In
westycje. Zakres inwestycji rozpoczynanych zo
stał ograniczony, nastąpiła koncentracja sił i
środków na obiektach kończonych. Na niektó
rych budowach wystąpiły jednak opóźnienia.
Zwrócono uwagę na konieczność ich szybkiego
nadrobienia.

Mimo ofiarności pracowników kolei utrzymuje
się trudna sytuacja w ruchu towarowym

’ pa
sażerskim. Dotyczy to również transportu sa
mochodowego. Biuro Polityczne zaleciło rządo
wi podjęcie dalszych przedsięwzięć zmierzają
cych do poprawy na tym odcinku, a zwłaszcza

zapewnienia odpowiedniej ilości części zamien
nych do samochodów ciężarowych i autobusów.

Pierwsze dni bieżącego roku cechuje dobry
rytm pracy w całej gospodarce narodowej.
Utrwalenie tej pozytywnej tendencji ma decy
dujące znaczenie dla wykonania zadań przewi
dzianych w planie, a tym samym dla poprawy

(DOKOŃCZENIE NA STR. 8)

Kolejny sukces załóg „Budostalu"

Zabetonowano fundament

drugiego wielkiego pieca
w Hucie „Katowice14

(Inf. wł.) W ubiegły piątek rozpoczęto, a o godzinie 1 w nocy
z niedzieli na poniedziałek zakończono betonowanie fundamentu

drugiego wielkiego pieca w Hucie „Katowice”. Pierwotnie plano
wany termin załogi „Budostalu-l” i Przedsiębiorstwa Produkcji
Pomocniczej „Budostal" skróciły o 1 dobę. W sumie ułożono ok.
6 tys. m sześć, betonu.

Warto przypomnieć, że fundament pierwszego wielkiego pieca
Huty „Katowice” układano ok. 2 tygodni stosując tzw. betonowa
nie segmentowe. Krakowscy budowlani zastosowali obecnie be-
tonowanie ciąr'e uzyskując znaczne skrócenie terminu.

Przedsiębiorstwa Zjednoczenia „Budostal” dobrze przygotowały
się do operacji betonowania fundamentu drugiego wielkiego pie
ca „Katowic”. Urządzenia betoniarni PPP „Budostal” znajdujące
się w niewielkiej odległości od miejsca układania masy betonor

(CIĄG DALSZY NA STR. 2)

Jedna z licznych demonslracji czarnej ludności Rodezji, skierowanych przeciwko polityce reżimu
lana Smitha. Napływ najemników do armii rodezyjskiej jeszcze bardziej zaostrza niebezpieczną
sytuację w iym rejonie afrykańskiego kontynentu. Fot.

_

CAF

Uroczystości jubileuszowe
w PWST zakończone

(Inf. wł.) Trzeci, a zarazem ostatni dzień obrad konferencji
naukowo-dydaktycznej — odbywała się ona z okazji jubileuszu
PWST w klubie „Kuźnica” — stanowił obok rozważań nad pro
gramem nauczania w szkołach teatralnych przedmiotu — nauki

społeczno-polityczne, także podsumowanie bogatego materiału

wniesionego przez koryfeuszy polskiej sceny, i filmu (a równo
cześnie pedagogów!) w dyskusjach nad rekrutacją oraz kształ
ceniem aktorów i reżyserów, działalnością szkół teatralnych
i perspektywach ich rozwoju

A jaka jest dzisiejsza szkoła teatralna? Próbę oceny działal
ności podjął w swym wystąpieniu doc. dr Jerzy Adamski, zarzu
cając jej m. in. „zagubienie” nauk humanistycznych. Nie
pokój wyraził również podnosząc kwestię jedności nau
czania przez pedagogów praktyków (czyli aktorów), i pe
dagogów naukowców w szkołach teatralnych; to nieskoor
dynowane kształcenie często odbija się ujemnie na wychowaniu
ideowym studentów. Doc. Andrzej Kurz podejmując temat przy
pomniał rok 1968, a więc rok 1 Spotkań Szkół Teatralnych, kie
dy to postulowano wprowadzenie do uczelni artystycznych (tea
tralnych) nauk społeczno-politycznych Jako przykład dobrze po
jętej działalności w tym względzie, ujętej zresztą w organiza
cyjne ramy, wskazał na Instytut Nauk Polityczno-Społecznych
działający przzy Szkole warszawskiej. Polemizując zaś z przed
mówcą stwierdził, iż właśnie szkoły teatralne kształcą

(DOKOŃCZENIE NA STR. 2)

Styczeń w Tatrach

pod znakiem halnego
(Inf. wł.). W ciągu pierwszej

dekady stycznia już po raz

czwarty zrywa się w Tatrach
wiatr halny. Nic też dziwnego,
że na Kasprowym Wierchu po
krywa śnieżną sięga raptem 70
cm grubości, a więc wyjątkowo
mało jak na tę porę roku.

Wczoraj znów — po raz piąty
w tym roku — unieruchomiona
została, ku rozżaleniu narciarzy,
kolej linowa na szczyt, gdzie
przy temperaturze —7 stopni C.
wiatr osiągał w porywach 30 m

na sak. W samym Zakopanem
już o godzinie 7 rano było 1-4

stopnie C., padał deszcze, zamie
niając ulice w śnieżno-błotne

grzęzawisko.
Zawiedzione miny mają więc

wczasowiczce i turyści, którym
pogoda nad Wyraz nie sprzyja.
Cóż, styczeń pod Giewontem na

ogół jest chimeryczny, łacniej
obdarzający wiatrem i chmura
mi ,niż promieniami słońca.

© Rozbudowa FOB-u i Browaru © Drogi
w czynie społecznym © Inwestycje komunalne

© Rosną mury szpitala © Troska o wypoczynek
mieszkańców © Opóźnienia w „Bacutilu”

i ZNTS

(Inf. wł,). Warzenie piwa
przez lata całe decydowało o

kształcie i zamożności miasta i

jego mieszkańców, sławiło Brze
sko w świecie. Nie rezygnując
z tradycji i dobrej marki bro
waru — stoi on przed poważną
rozbudową — Brzesko mienić

się chce znaczącym centrum

przemysłu spożywczego. Zakład
Przetwórstwa Owocowo-Warzy
wnego zamierza montować pi-
tężną Unię przetwórstwa pomi

dorów (największą w Tarnow-

skiem). W drugi etap rozbudo
wy .weszła Fabryka Opakowań
Blaszanych.

Nowe inwestycje, które wpły
ną zasadniczo na zmianę oblicza
miasta nie mają jednak szczę
ścia do budowlanych. Zarówno
„Bacutil” jak i ZNTS miały być
już oddane do eksploatacji, tym
czasem końca roboty nie widać.

(CIĄG DALSZY NA STR. 2)

Gdzieś
z odległego dzieciństwa przypomina mi

się opowiastka o wyrzuconej na śmietnik
choince. Była to smutna opowiastka, czy
tała mi ją mama głośno, gdy śnieg padał
i padał, osypując właśnie dopiero co wyrzu
cone z wielu mieszkań, rozebrane z cacek

i świecidełek, nagie i postrzępione szkielety byłych
choinek. Ta choinka z opowiastki miała duszę i myślała
nad swoim losem. Dlaczego zrobiono jej taką krzywdę,
przecież byłaby rosła, wyrosłaby na wielkie dorodne
drzewo. Na pożytek ludziom, na radość lasom. Tym
czasem przedwcześnie ścięła ją siekiera i przeznaczyła
na choinkę. Na kilka dni w stroju uroczystym, w błyś-
nięciach świec , i lśnieniach anielskich włosów — po to,
by skończyć jak stara miotła na śrąietniku.

I było w tej opowiastce, że ktoś, przyszedł na pod
wórko, gracko się sprawił, połamał gałązki i wrzucił
choinkę do pieca. I sypała jeszcze iskrami ostatnich

igiełek, trzaskała w ogniu... *

Nie pamiętam, kto był autorem tej opowiastki, ale
od tego czasu zawsze żal mi było choinki. Nie, nie żal
ubierać — ale żal wyrzucać i starałem się zatrzymać ją
w domu jak najdłużej, wbrew protestom rodziny, że
igły się sypią i co chwilkę trzeba zamiatać pokój...
Autorowi chodziło. o inny skutek: aby dzieci użaliły się
nad losem choinek i same sprzeciwiły się ich wycina
niu. Niestety, o tych sprawach muszą zadecydować do
rośli, bo zbyt wiele cudowności dziecinnego świata łą
czy się z choinką, jej zapachem, atmosferą świąteczną,
gwiazdką i szukaniem pod drzewkiem prezentów.

Co roku w grudniu wybuchają zajadłe spory na

łamach gazet, czy mamy mieć choinki sztuczne

czy prawdziwe. Jedni powiadają, że sztuczne są,
lub były łatwopalne, drudzy że sztuczna choinka
nie zastąpi nigdy prawdziwej — bo nie ma tego cu
downego zapachu świąt, jaki wnosi do domu jedlina,
czy jeszcze wonniejszy świerk.

Opowiastka dziecinna przypomniała mi się, gdy »ta-

AA/ 1 JANUSZ ROSZKO

nąłem w dzień 3 króli na Podgórzu u wrót placu, na

którym sprzedawano choinki; sprzedaży widać nie za
kończono — bo setki drzewek leżały jeszcze w stertach.
Okoliczni mieszkańcy z ulicy Pstrowskiego opowiedzieli
mi historię tego składu. W przeddzień Wigilii wrota

były zamknięte i nikt choinek nie sprzedawał. Mimo,
ze na placu stało ich multum. Następnego dnia, to

jest w samą Wigilię — choinki sprzedawała już wielo
osobowa komisja. „Dlaczego poprzedniego dnia niko
go tu nie było?” — pytali zdumieni podgórzanie.
„Wczoraj jeździliśmy po towar” — usłyszeli odpo
wiedź. Był to zabieg tym słuszniejszy, że w Wigilię,
zgodnie z rozporządzeniami władz handlowych — te
choinki zdecydowano się sprzedawać z 50 proc, boni
fikatą. Wiedziano już, że sprowadzono choinek za dużo,
że zostaną na placu.

Mój znajomy wybrał dużą choinkę, według cennika
za 120 złotych — i podszedł do komisji. On wiedział o

przecenie — ale komisja wyceniająca zażądała za choin
kę 100 złotych. W tej sytuacji należałoby się zapytać —

<lo czyjej kieszeni miała pójść owa 40-złotowa nadwyż
ka — przedsiębiorstwa, czy do prywatnej, owej ko
misji. Tak czy owak było to nadużycie wobec klienta.
Na szczęście klient wiedział o obniżce, zapłacił 60 zło-
‘ych i poszedł. Nie wszyscy jednak wiedzieli i płacili
'o cenach zwykłych, bez obniżki., A niektórzy w ogóle

odchodzili — i choinki zostały. Nie przyoblekły się w

Zeszłoroczny
temat

anielskie włosy, w kolorowe bombki nie ustroiły —

tylko zostały na placu, pod białym, śnieżny .n puchem,
który je przybrał. Nie miały swego święta i, ktoś je
teraz spali — kilkaset sztuk niepotrzebnie wyciętych
drzew z lasu. Drzew, które by rosły.

Wycięte w pośpiechu bez rozeznania potrzeb rynku,
przez ludzi niefrasobliwych, którym jakby się wyda
wało, że odrosną szybko, za rok czy dwa te grudniowe
uszczerbki — stały się dziś oskarżeniem, wymierzonym
w handel, leśników oraz w nas wszystkich, wołających
o zapach świeżej choinki.

odejmuję ten zeszłoroczny temat, gdyż dyskusje
przedświąteczne zwykle nie prowadzą donikąd,
cichną przy barszczu z uszkami i rybie. 1 nic

z nich nie wynika. Trzeba by wreszcie podjąć jakieś
zdecydowane kroki w paskudnej, choinkowej sprawie.
Zastanowić się nad rozrzutnością naszą w czas, gdy
zagraża nam narastający deficyt drewna, gdy połacie
pustoszeją, ziemia łysiejąca staje się smutna i stepo
wieje. Gdy brakuje nam tlenu i zapachu drzew w

przyrodzie, tu naszym otoczeniu. Wycinanie choinek
w takiej sytuacji jest barbarzyństwem. Czas na maso
wą produkcję sztucznych choinek, które są ładne, este
tyczne i mogą się podobać. I jeżeli prawdziwa jodełka
mą kosztować 120 złotych — to wydaje mi się również
absurdem. Trzeba, stworzyć system, który zachęcałby
do kupowania sztucznych choinek, na które niemi

zbyt wielkiego popytu, a zniechęcał amatorów praw
dziwych drzewek. Sztuczna winna kosztować 100—200

złotych, natomiast prawdziwa niech kosztuje 500 zło
tych! — woła mój przyjaciel i- ja ten apel popieram.
Mało tego: jestem za tym, żeby w ogóle prawdziwych,
choinek nie wycinano i nie sprzedawano. Z lasów,
gdzie trzeba przerzedzić drzewostany — niech nam

przywiozą gałęzie jodłowe i świerkowe. Można z nich

upleść wieńce i stroiki na stół .wigilijny — bo zapach
świąt należy do tradycji. Ale żeby dla tego zapachu
pustoszyć całe hektary lasów?! I to — jak wykazał
obecny rok w Krakowie — całkowicie niepotrzebnie,
na wyrost, na śmietnik bezpośrednio?! Bo ileż tysięcy
drzewek zostało w sumie w składach?!

Ktoś powie, że to prohibicja choinkowa. Tak, pro
hibicja. Ze prohibicja nie przynosi dobrych rezultatów,
że rozwinie się podziemie? No tak, ale wówczas każdy,
przenoszący choinkę — będzie podejrzany o choinkowe
kłusownictwo i jakże łatwy do ujęcia!

eżeli mówi się i pisze o ochronie środowiska na
der często — to nie po to, aby popularyzować te
maty do narzekań, ale w celu podjęcia konkret

nych zabiegów, które tę przyrodę, środowisko natural
ne będą skutecznie chroniły przed nami i dla nas. Nie
stety tych konkretnych działań jest za mało, a jeżeli są.
to przypominają żywo sadzenie zapałek w doniczkach
w nadziei, że wyrosną z nich drzewka.

P.S. W „Dzienniku Polskim” jakiś młody „gniewny”
rzucił się na mnie w obronie reporterów m. Krakowa,
którzy jednak . obserwowali nocną reperację głównej

figury grunwaldzkiego pomnika (kontra felieton „Noc
ne Jagiełły uniesienie" GP nr 296 1976 r.). Nie chcę
cytować tego co potem napisali, aby nie przysparzać
im tym sroższej konfuzji. Młody „Gniewny” z „DP”
w dodatku chwali się, że nie był moim uczniem. Zu
pełnie niepotrzebnie zresztą, to widać po tekście, już
na pierwszy rzut óka! Nie będę, dlatego też wytykał
mu błędów — niech zrobią to ci, u których pobierał
nauki. (J.R.)

Rozmowy
radziecko-włoskie

We wtorek rozpoczęły się
w Moskwie rozmowy radzie
cko-włoskie na szczeblu mi
nistrów spraw zagranicznych
zgodnie z zawartym w 1972
roku porozumieniem o sta
łych konsultacjach. W tym
celu w poniedziałek przybył
do Związku Radzieckiego z

4-dniową wizytą oficjalną
minister spraw zagranicz
nych Włoch — Arnaldo For-
lani. Prasa radziecka pod
kreśla, że rozmowy mają
służyć dalszemu rozwojowi
przyjaznej współpracy ZSRR
i Włoch w interesie obu kra
jów i w celu pogłębienia od
prężenia międzynarodowego.
Agencje prasowe przypomi
nają, że poprzednie konsul
tacje odbyły się w-czerwcu

1975 r.

Ostatnie

konsultacje
/ Cartera

Jak zakomunikował se
kretarz prasowy prezyden
ta-elekta Jody Powell, we

wtorek wieczorem przybę
dzie do Waszyngtonu Jimmy
Carter na ostatnie już kon
sultacje przed objęciem rzą
dów 20 stycznia br. Bezpo
średnio po przybyciu do

Waszyngtonu Carter spotka
się ze swym doradcą d/s bez
pieczeństwa Zbigniewem
Brzezińskim. Następnego
dnia tj. w środę, rozpocznie
on rozmowy z przywódcami
Kongresu amerykańskiego.

Abu Daud uwolniony
Sąd paryski odrzucił we

wtorek wniosek rządu izra
elskiego w sprawie zatrzy
mania w więzieniu działacza

palestyńskiego, Abu Dauda,
aresztowanego przez policję
francuską w ostatni piątek.
Rząd Izraela domagał się
ekstradycji Dauda, utrzymu
jąc, że był on członkiem

grupy, która dokonała zama
chu na wioskę olimpijską w

Monachium w czasie igrzysk
w 1972 r. Sąd powziął ró
wnocześnie decyzję o bez
zwłocznym zwolnieniu Abu
Dauda.

Jak podaje agencja Reute
ra, Abu Daud został zwolnio
ny z aresztu i we wtorek po
południu odleciał z Paryża
do Algieru.

Bliskowschodnia

podróż Waldheima
Sekretarz generalny ONZ

Kurt Waldheim rozpocznie
na początku lutego br. po
dróż bliskowschodnią, pod
czas której przedyskutuje
sprawę ponownego zwołania

genewskiej konferencji po
kojowej. Jak pisze agencja
Reutera, prawdopodobnie 1
lub 2 lutego Waldheim uda

się z Nowego Jorku do Kai
ru, a następnie przybędzie
do Damaszku i Jerozolimy.

W europejskich
pucharach

piłkarskich
: Śląsk — Napoli

Bayern — Dynama
Kijów

I (szczegóły na str. 2)
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Posiedzenie

Biura Politycznego KG PZPR

Rok ambitnych zadań
• SPORT . SPORT . SPORT

W ćwierćfinale PZP

Zimowe wakacje
dla 60 tys, dzieci

i młodzieży
Za dwa tygodnie woj. no

wosądeckie przyjmie uczest
ników zimowisk. W dwóch
turnusach — od 24 bm. do
5lutegoorazod7do19lu
tego — w Nowosądeckiem
przebywać będzie ok. 60 tys.
dzieci i młodzieży z całego
kraju. Dla uczestników
mowisk przygotowano
obiektów. Największe
piska obozów i zimowisk bę
dą w rejonach: Szczawnicy-
Krościenka, Rabki, Mszany
Dolnej, Limanowej, Piw
nicznej.

Organizatorzy wypoczyn
ku przygotowują obiekty
aportowe, gromadzą sprzęt,
zapowiadają dziesiątki róż
norodnych imprez.

zi-
500

sku-

(DOKOŃCZENIE ZE STR. I)

zaopatrzenia rynku wewnętrznego 1 roawoju
obrotów handlowych z zagranicą.

W kolejnym punkcie porządku obrad rozpa
trzono informację i wnioski Prezydium Rządu
1 CRZZ dotyczące wykorzystania zakładowego
funduszu socjalnego. Stwierdzono, że nowe za
sady gospodarowania funduszem realizowane są
prawidłowo. W rezultacie poważnie wzrosła licz
ba osób korzystających z wczasów oraz dzieci

przebywających na koloniach i obozach, nastą
pił dalszy rozwój zakładowej działalności kul

turalno-oświatowej, poprawiły aię warunki wy
poczynku w dni wolne od pracy.

Biuro Polityczne zaleciło rządowi 1 Centralnej
Radzie Związków Zawodowych podejmowanie
dalszych przedsięwzięć zmierzających do dosko
nalenia zakładowej działalności socjalnej w ra
mach przeznaczonych na ten cel środków. Tro
ska o jej wzbogacenie i rozwój, jak również o

sprawiedliwy rozdział świadczeń, zwłaszcza
miejsc wczasowych i kolonijnych, należy do

podstawowych obowiązków organizacji partyj
nych, związkowych i młodzieżowych oraz kie
rownictw instytucji i przedsiębiorstw.

Fundusz socjalny instrumentem

zakładowej polityki społecznej

Dębickie emalie

i lakiery do nart =

Dębicka Fabryka Farb E

wyprodukowała ostatnio 28 E
ton emalii i lakierów — ~

pełny zestaw w 12 kolorach E
dla fabryki nart w Szafla-
rach. Farby te charakteryzu-

“

ją się podobnymi walorami *jj
jak importowane dotąd z ~

Austrii. Są bardzo odporne E

na ścieranie, działanie nis- j;
kich temperatur, uderzenia E
oraz mają trwały połysk. ~

Dębickie zakłady są w trak- ~

eie przygotowywania po- E

dobnych farb matowych. e

Oddział Wojewódzki
TPR w Nowym Sączu

Wczoraj w Nowym Sączu
ukonstytuował się Oddział

Wojewódzki Towarzystwa
Planowania Rodziny. Wybra
no też Zarząd Nowosądec
kiego Oddziału TPR. Funk
cję prezesa Zarządu powie?
rzono dr Stefanowi Tejkow-
ąkiemu.

Warto też dodać, że w No
wym Sączu od lat aktywnie
działa Poradnia Towarzy
stwa Planowania Rodziny i

pod jej auspicjami Poradnia

Seksuologiczna.
Obecna na zebraniu orga-

nizacjdnym dr Jadwiga
Beaupre z krakowskiego o-*
środka TPR zadeklarowała
dalszą pomoc fachową swo
jego ośrodka dla nowej pla
cówki. (jot-ka)

Dobry stan zwierzyny
w Tatrach

Dyrekcja Tatrzańskiego
Parku Narodowego ogłosi
ła w Zakopanem wyniki
..remanentu” zwierzyny, któ
ra żyje w polskich Tatrach.
Stan jest lepszy niż przy
puszczano. W naszych naj
wyższych górach żyje około:
8 niedźwiedzi, 360 jeleni, 275
saren, 17 dzików, 197 kozic,
12 rysi i 300 świstaków.

Wyraźnie wzrosło pogło
wie saren i. kozic, które u-

podobały sobie Tatry za
chodnie, gdzie mniejszy jest
ruch turystyczny.

Niestety po naszej stronie
Tatr nie zauważono .ani jed-.
nego gniazda orłów. Odno
towuj? .się też spadek ilości
głuszców.

Z dalekopisu
(cas) 0 11 BM. w Warsza

wie obradowało plenum Za-
, rządu Głównego Zw. Zaw.
Pracowników Książki, Prasy,
Radia i Telewizji.

0 PREZES Rady Ministrów
odwołał mgr Stanisława

Trepczyńskiego ze stanowis
ka podsekretarza stanu w

Ministerstwie Spraw Zagrani
cznych w związku z miano
waniem go ambasadorem na
dzwyczajnym i pełnomocnym
PRL w Republice Włoch.

0 SUDANSKA agencja
prasowa podaje, że w ub. ty
godniu, w pobliżu wsi Karo-
ra doszło do zbrojnego star
cia między wojskami etiops
kimi i oddziałami erytrejski-
mi walczącymi o oderwanie
tej prowincji ód Etiopii.

0 KOMENTUJĄC wywia
dy udzielone przez dowódcę
naczelnego sił zbrojnych
NATO w Europie, amerykań
skiego . generała Haiga, tygo
dnikowi „U. S. News and
World Report” oraz agencji
France Presse, agencja TASS

pisze, że raz jeszcze pojawia
się propagandowy slogan o

rzekomym „zagrożeniu mili
tarnym” ze strony ZSRR i
innych państw członkowskich
Układu Warszawskiego.

POGODA
PROGNOZA DLA POL

SKI POŁUDNIOWEJ: Za
chmurzenie duże z większy
mi przejaśnieniami. Tempe
ratura maksymalna w dzień
od 2 do 6 st., minimalna w

nocy od —2 do 2, lokalnie —7
śt. Wiatry słabe i umiarko
wane, miejscami w rejonach
górskich silne i porywiste,
południowe i
wschodnie. W

halny.
BIO1WET

Obniżona sprawność działa
nia i objawy pogorszonego
samopoczucia. Widzialność
dobra. Drogi śliskie.

południowo-
Tatrach wiatr

INFORMUJE:

ai<łr

Przed 3 laty weszły w życie nowe zasady
tworzenia i podziału zakładowego funduszu
socjalnego. Ta reforma jest jedną z najważ
niejszych pozycji na długiej liście dokonań
polityki społecznej lat siedemdziesiątych. Re
forma, która już w odczuwalny sposób wpły
nęła na rozszefzanie zakładowej działalności
socjalnej i kształtowanie jej nowego mode
lu, nie jest jeszcze zakończona. Stąd koniecz
ność stałego śledzenia jej postępów i zmian,
jakie powoduje w możliwościach i poziomie
zaspokajania potrzeb socjalnych pracujących
i ich rodzin. Dlatego też stan i kierunki roz
woju zakładowej działalnośęi socjalnej są
przedmiotem nieustannego zainteresowania
Biura Politycznego. KC PZPR i Prezydium
Rządu oraz prezydium CRZZ;

Odpisy na zakładowe fundusze socjalne o-

siągnęły w ub. r. ok. 11,9 mld zł tj. kwotę o

pół miliarda złotych większą niż w 1915 r.

Wystarczyłoby tylko to liczbowe zestawienie,
by ocenić znaczenie reformy, która zapewni
ła zakładom stały, planowy wzrost środków
na działalność socjalną.

Słuszność drugiego założenia tej reformy —

upowszechnienia funduszu socjalnego — nie
wymaga z pewnością żadnych uzasadnień.
Sprawdził się także w praktyce mechanizm
stopniowego wyrównywania dysproporcji
międzyzakładowych w statucie socjalnym
pracowników. Przyjęto tu, przypomnijmy, za
sadę „równania w górę".

Należy dodać, że odpisy na fundusz socjal
ny są głównym, ale nie jedynym źródłem je
go dochodów. Wzrastają one o kwoty opłat
za korzystanie z usług socjalnych i wpływy
z ich sprzedaży oraz o inne pomniejsze do
chody.

Reforma przyniosła doniosłe, korzystne
zmiany. Wystarczy zdać sobie sprawę z nie
zwykle szybkiego w ostatnich latach rozwoju
wypoczynku pracowników i ich dzieci, na co

przeznacza się łącznie ok. 73 proc, środków

funduszu socjalnego. Np. na wczasach wypo
czywać będzie w br. ok. 4,2 min osób (dla
porównania: w 1970 r. było ich o 2 min

mniej). Warto przy tym podkreślić, że 30
proc, wczasowiczów skorzysta ze skierowań
ulgowych, a więc z dopłat z zakładowych

funduszów socjalnych.
Tak szybki rozwój wypoczynku pracują

cych i ich rodzin był możliwy w znacznej
mierze dzięki lepszemu wykorzystaniu ośrod
ków wczasowych, zwłaszcza wydłużenia sezo
nu, zorganizowaniu banków wymiany miejsc
i innych form informacji.

Odpowiedzialność zakładów za organizację
wypoczynku pracujących nie może się ogra
niczyć do wydawania skierowań na tradycyj
ne wczasy. Oznacza ona także konieczność
wychodzenia naprzeciw nowym, coraz wyż
szym i bardziej zindywidualizowanym potrze
bom społecznym.

Równocześnie sprawą ogromnej wagi jest
sprawiedliwy rozdział zakładowych usług so
cjalnych, których długo jeszcze nie będzie
wystarczało dla wszystkich chętnych.

I jeszcze jedna uwaga. Stale rosnące zapo
trzebowanie na różne formy wypoczynku do
rosłych i dzieci nie może powodować uszczu
plenia środków na inne ważne formy dzia
łalności zakładów na rzecz załogi.

Trzyletni, a więc stosunkowo niedługi jesz
cze okres wprowadzania w życie reformy

funduszu socjalnego potwierdził, że wiele jut
udało się dokonać. ROMANA KOLECKA

(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
wosądecki Antoni Rączka oraz

przedstawiciel KC Partii Józef

Gajewioz. (ss)
★

(Inf. wł.) Walcownia Blach
Transformatorowych w Zakła
dzie Przetwórstwa Hutniczego w

Bochni uruchomiona została

przed pół rokiem. Tego typu
wydziały w hutach osiągają peł
ną zdolność produkcyjną śred
nio po upływie 3 lat. W Bochni
ustalono termin 24 miesięcy. Zaś
obecnie stwierdzono, że można
skrócić ten okres do 18 miesię
cy Zadanie niezwykle ambitne
i trudne jeśli zważyć, że wal
cownia jest pierwszym tego ty
pu zakładem w krajach RWPG
a nowoczesna technologia stawia
młodej załodze duże wymagania

To postanowienie, przyjęte
przez Konferencję Samorządu
Robotniczego ZPH, ma jednak
mocne podstawy i duże szanse

realizacji. Przez kilka miesięcy
pracy walcowni, jej załoga bar
dzo dobrze radziła sobie z nowy
mi urządzeniami. W sumie Za
kład Przetwórstwa Hutniczego
wykonał plan produkcyjny roku
1976 w 108,3 proc. Po raz pier
wszy też wyekspediowano z

Bochni za granicę własne wyro
by wartości 17 min zł.

Dyskusja na KSR koncentro
wała się przede wszystkim wo
kół odpowiedniego ustawienia
pracy . walcowni. Dochodzenie do

zdolności produkcyjnej tego wy
działu jest wszak główną przy
czyną zwiększenia tegorocznego
planu aż o 76,4 proc. Ważne za
dania czekają też drugi Wydział
— Profili Giętych, który roz-

pocznie produkcję pięciu, no
wych typów kształtowników,
zwiększy znacznie produkcję
przeznaczoną bezpośrednio na

rynek i na eksport (tę ostatnią
o 120 proc.). Mówiono też wiele
o sprawach socjalnych, m. in. o

zamierzeniu rozpoczęcia w br
budowy domków jednorodzin
nych dla pracowników zakładu.

(eba)
★

Informowaliśmy już, że zada
nia ubiegłego roku gorlicki „Gii
nik” wykonał przedterminowo,
dając dodatkową produkcję war
tości 133 min zł. Realizując plan
ubiegłoroczny równolegle przygo
towywano — już od maja — kon
cepcję działań w roku 1977. Nic
więc dziwnego, że pierwsza de
kada stycznia charakteryzowała
się rytmiczną produkcją. W sto
sunku do analogicznego okresu
roku 1976 „Glinik” wykonuje w

tej chwili plan sprzedaży wyż
szy o 39 proc.; w ciągu 10 dni
wartość produkcji fabryki wy
niosła 70 min zł. Złożyły się na

nią m. in.: obudowa OK i KRAB
dla kopalni „Halemba”, 300 świ
drów wysłanych do Czechosło
wacji i 90 kompletów noszerza-

czy gryzowych dla NRD. (a.o)

Zabetonowano fundament

drugiego wielkiego pieca
w Hucie „Katowice"

Śląsk Wrocław - SC Napoli
W Zurychu odbyło się losowanie ćwierćfinałów piłkarskich roz

grywek o europejskie puchary. Jedyny nasz przedstawiciel, pił
karze ŚLĄSKA Wrocław spotkają się w walce o półfinał Pucha
ru Zdobywców Pucharów z włoskim klubem NAPOLI.

Mieliśmy nosa, wczorajszą in
formację o losowaniu zatytuło
waliśmy „ANDERLECHT, HAM
BURGER A MOZĘ NAPOLI?”.
I oto los przydzielił wrocławia
nom klub włoski. Jest to zapew
ne silny przeciwnik, mający je
szcze nad Śląskiem tę dodatko
wą przewagę, iż w marcu znaj
dować się będzie w pełni roz
grywek ligowych. Niemniej wro
cławianie — naszym zdaniem —

nie są bez szans na awans do

półfinałów. Oczywiście pod wa
runkiem, że będą grać lepiej niż
jesienią.

Oto kilka słów o rywalu Po
laków. SC NAPOLI nie odnosił
do tej pory większych sukcesów
na arenie międzynarodowej, naj
większym sukcesem był awans

do ćwierćfinałów PZP w 1963.
W lidze w sezonie 1975/76 zespół
z Neapolu zajął 5 lokatę, w o-

becnej edycji rozgrywek też o-

kupuje 5 miejsce (w ostatniej
kolejce przegrał u siebie z lide
rem Junentusem 0:2).

W drodze do ćwierćfinału
PZP wyeliminował-. BODOE
GLINT (2:0 i 1:0) i APOEL NI
KOZJA (2:0 i 1:1). Rywale nie

byli więc mocni, a sensacją był
remis Włochów z nisko notowa
ną drużyną cypryjską, remis u-

ratowany nb. w ostatniej mi
nucie, kiedy to Włosi z karnego
strzelili wyrównującą bramkę.
Pozostałe pary w PZP tworzą:
ANDERLECHT — SOUTHAM-
PTON, MTK BUDAPESZT —

HAMBURGER SU, LEWSK1 —

ATLETICO MADRYT.
W KLUBOWYM PUCHARZE

EUROPY dojdzie do kilku szla
gierowych pojedynków. Oto o-

brońca pucharu — BAYERN
wpada na DYNAMO KIJÓW,
ST. ETIENNE gra z L1VER-
POOL, BORUSS1A MAGLAD-
BACH z FC BRUEGGE. Tu wszy
stkie wyniki są możliwe, naj
więcej szczęścia miało DYNAMO
DREZNO, które spotka się z FC
ZURYCH.

W PUCHARZE UEFA po
gromca Wisły — RWD MOLEN-
BEEK spotka się ze słynnym
FEYENOORDEM, pozostałe pa
ry tworzą: QUEENS PAĘ.K
RANGERS — AEK ATENY, FC
MAGDEBURG — JUVENTUS,
ATLETICO BILBAO — BARCE
LONA. (S)

Współorganizatorem „Gazeta Południowa"

Uroczystości jubileuszowe
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)

prawdziwych humanistów i ludzi oddanych sztuce. Bo
gate dziedzictwo narodowej kultury, poszanowanie dla tra
dycji nie zawsze jest jednak W pełni odzwierciedlane w teatrze.
Na ten fakt zwrócił uwagę wiceminister kultury 1 sztuki Wła
dysław Loranc, który stwierdził, że jeśli chętnie i często odwo
łujemy się do dramaturgii wieku XIX, to zbyt marginesowo
traktujemy równie piękną i wartościową dramaturgię wieków
wcześniejszych. Podobnie zresztą jak w małym stopniu znajduje
na niej odzwierciedlenie współczesność.

Podsumowując trzydniowe obrady rektor PWST, prof. Jerzy
Krasowski da! wyraz zadowoleniu, bowiem konferencja nauko
wo-dydaktyczna r’e tylko spełniła pokładane nadzieje w

rzeczowej ocenie działalności szkół teatralnych, jak również tea
tru, ale wniosła szereg istotnych dla dalszego rozwoju kultury
wniosków, które jak najwcześniej powinny zostać wprowadzo
ne w życie.

II Spotkania Szkół Teatralnych, w których brał udział z-ca

kierownika Wydziału Kultury KC PZPR Eugeniusz Mielcarek,
były obok wielu innych imprez, zorganizowane z okazji 30-let-
niej działalności PWST w Krakowie, (tb)

W sporze z „Polmozbyten?4
klientowi przyznano rację

ŚS
§
38

Sąd Najwyższy oddalił rewi
zję „Polmozbytu” od wyroku
Sądu Wojewódzkiego, który za
sądził na rzecz klienta tego
przedsiębiorstwa 12,4 tys. zł z

tytułu kary umownej za niedo
trzymanie terminu naprawy sa
mochodu w ramach gwarancji.

Jeśli autoryzowana stacja ob
sługi — stwierdził SN — zawie
ra z użytkownikiem samochodu-
umową o naprawę pojazdu w

ramach gwarancji udzielonej
przez „Polmozbyt” oraz określa
w niej warunki przyjęcia pojaz
du do naprawy i odbioru po na
prawie — to wszelkie postano
wienia takiej umowy obciążają

I Styczeń 1945 roku; szósty
rok rozpętanej przez faszyzm

— wyniszczającej wojny.
Przed Armią Radziecką, na

której spoczywał główny cię
żar walki przeciw hitlerow
skim Niemcom, stanęło gi
gantyczne zadanie rozkrusze-
nia faszystowskich dywizji
rozlokowanych na linii fron
tu, przebiegającego od Bałty
ku na północy aż do Belgra
du w Jugosławii na południu
Europy.

Główny kierunek działań
bojowych przebiegał przez
Polskę, przez której teryto
rium wiodła prosta droga do
faszystowskiego Berlina.Ka
żde większe miasto na terenie
naszego kraju zamienione by
ło przez hitlerowców w
twierdzę; tu przebiegały pa
sy umocnień,ze słynnym
Wałem Pomorskim na czele.
Stąd też prowadzone były
przez wiele miesięcy przygo
towania do wykonania wi-
ślańsko-odrzańskiej operacji
zaczepnej, stąd 12.stycznia
1945 r. ruszyła radziecka ofen
sywa.

Dla nas,.Polaków,operacja
wiślańsko - odrzańska miała
zasadnicze znaczenie: przy
niosła nam wolność.Począt-

j kowo planowana była na 20
1 stycznia 1945 r.Jednak na
1 osobistą prośbę ówczesnego
ipremiera Wielkiej Brytanii,

IWinstona Churchilla,została
przyspieszona.Wiązało się to
z odciągnięciem z frontu za
chodniego sił hitlerowskich,
które rozpoczęły natarcie w
Ardenach iWogezach na woj
ska amerykańsko-angielskie.

12 stycznia 1945 r.o godzi-

gwaranta i to nie tylko w za
kresie technicznych napraw,
lecz również w zakresie kar u-

mownych za nieterminowe wy
konanie naprawy.

Powód w tej sprawie, właści
ciel nowego samochodu, w cią
gu kwartału zgłosił 7 reklama
cji. Po raz ósmy oddał wóz do

naprawy w autoryzowanej sta
cji obsługi, a umowa z nią prze
widywała kary 50 zł za każdy
dzień zwłoki w wypadku prze
kroczenia przez stację ustalone
go terminu naprawy. Wezwany
do odbioru samochodu powołał
rzeczoznawcę, który stwierdził,
że usterki których nie usunięto

nie 3 rano z przyczółka pod
Sandomierzem ruszyło natar
cie 1 Frontu Ukraińskiego.
Po kilkugodzinnych walkach
i obezwładnieniu najważ
niejszych obiektów hitlerow
skich, o godz. 10 rozpoczęła
się, druga faza walki — przy
gotowania artyleryjskie wy
konane przez tysiące dział,
moździerzy i wyrzutni rakie
towych. Po ponad stu minu-

Z NIĄ
PRZYSZŁA
WOLNOŚĆ

tach kanonady do ataku po
szły czołgi i piechota, oddzia
ły szturmowe... Uderzenie by
ło tak potężne, że pod koniec
pierwszego dnia walk oddzia
ły radzieckie zdobyły ponad
160 miejscowości południowej
Polski, zaś w drugim dniu
walk podeszły pod Kielce,
rozbijając silne ugrupowania
faszystowskie. Kontynuowano
walki w kierunku Krakowa i

Śląska.
13 stycznia ruszył również

do walki 3 Front Białoruski,
uderzając w kierunku na

Królewiec, zaś 14 stycznia
znad Narwi rozpoczął ofensy
wę 2 Front Białoruski ude
rzając w kierunku na

' Bał
tyk. Tego samego dnia spod
Warki i Warszawy ruszył do
natarcia w kierunku Lodzi i
Poznania 1 Front Białoruski,
w składzie którego walczyła
1 Armia Wojska Polskiego i

Przeszło 400 przekładów
ukaża się w 1977 r.

WARSZAWA (PAP)
Przeszło 400 tytułów przekła

dów dawnej 1 współczesnej lite
ratury obcej w nakładzie ok.
86 min egzemplarzy ukaże się w

br. na półkach księgarskich. Na
liście przygotowywanych prze
kładów znajduje się 85 tytułów
beletrystyki Kraju Rad, 49 po
zycji literatury angielskiej, 38
tytułów literatury amerykań
skiej oraz 47 tytułów literatury
francuskiej.

Warto przypomnieć, że w la
tach 1944—1975 opublikowano w

naszym kraju 31.453 tytuły prze
kładów w nakładzie prawie 433
min egzemplarzy, w tym 12.170
pozycji literatury pięknej.

w czasie poprzednich napraw,
występują nadal.

Stacja obsługi — działając w

imieniu „Polmozbytu” — dwu
krotnie domagała się, by właści
ciel odebrał samochód, a jej pi
sma groziły mu karami umow
nymi. Na marginesie tego Sąd
Wojewódzki zauważył, że u-

prawnienie do pobierania kar u-

mownych nie może przysługi
wać tylko jednej stronie i że

przysługuje ono również powo
dowi;

. Po 248 dniach od daty, gdy sa
mochód miał być naprawiony,
„Polmozbyt” uwzględnił żądanie
klienta wymiany wozu na peł
nosprawny. Sąd Wojewódzki za
sądził za każdy z tych dni pó
50 zł z tytułu kary umownej na

rzecz klienta. Wyrok ten został
utrzymany w mocy przez SN.

polskie jednostki lotnicze. II

stycznia — w kierunku Biel
ska — poszły do walki woj
ska 4 Frontu Ukraińskiego.

Natarcie Armii Radzieckiej
było imponujące. Mimo licz
nych kontrataków niemiec
kich, silnych umocnień i de
sperackiej obrony Niemców,
w ciągu zaledwie kilku dni
znaczna część Polski po lewej
stronie Wisły została wyzwo
lona. Uzyskała również wol
ność stolica — Warszawa.
Pod koniec stycznia walki to
czyły się już na zachodnich
rubieżach Polski, na północy
i na Śląsku.

Błyskawicznie przeprowa
dzona operacja wiślańsko-od-
rzańska wprawiła w podziw
cały świat — o czym świad
czą liczne artykuły i komen
tarze, które wówczas ukazały
się w prasie światowej. An
gielski „Times" z 20 stycznia
1945 r. pisał m. in., iż „nigdy

jeszcze w ciągu całej wojny
front niemiecki nie doświad
czył podobnego nacisku, jak
obecnie na Wschodzie... Staw
ką, o którą toczy się wal
ka, jest dalsza egzystencja
Rzeszy...” Ofensywa radziec
ka spotkała się również z wy
soką oceną aliantów zachod
nich. Winston Churchill w li
ście do Stalina z dwa 21 sty
cznia 1945 r. pisał, m. in.:

„Jesteśmy oczarowani Waszy
mi głośnymi zwycięstwami
nad wspólnym wrogiem i

potężnymi siłami, które wy
stawiliście przeciw niemu.
Proszę przyjąć nasze najgo
rętsze podziękowania i gratu
lacje...”.

HENRYK ZAGANCZYK

(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)

wej zostały dokładnie sprawdzone przez kierownika betoniarni
inż. Jana Maliniaka i jego zastępcę — inż. Ryszarda Lisa. Nad
bezawaryjnym funkcjonowaniem urządzeń bez przerwy czuwali

brygadziści Bolesław Gumuliński, Włodzimierz Maniecki i Ry
szard Wojtaszek, a personel laboratorium betonu pod kierownic
twem Henryki Ziembik sprawnie wykonywał analizy jakości
masy betonowej. Prac przy fundamencie drugiego wielkiego pie
ca na placu budowy doglądali dyrektor Kompleksowego Wyko
nawstwa Rejonu II Huty „Katowice” — Mieczysław Michalski
z „Budostalu-1” i z-ca dyrektora d/s produkcji PPP „Budostal”
— inż. Andrzej Kotarba. Na podkreślenie zasługuje dobra atmo
sfera wśród załóg obu przedsiębiorstw Zjednocze’nia „Budostal ,

które wydajnie pracowały w wolną sobotę i niedzielę oraz spra
wny transport będący dziełem kierowców z „Transbudu” w No
wej Hucie. (wam)
- | l .....

RZEŚKO

św z per^ektywami
(CIĄG DALSZY ZE STR. I)

Szczególnie złe tempo robót —

ponad roczne opóźnienie — prze
śladuje ZNTS. Nie pomagają ani

interwencje brzeskich władz

partyjnych, ani liczne narady z

dyrekcją KPBP-2, która ciągle
obiecuje gospodarzom miasta
rychłe zakończenie prac, a nie
wiele sobie z tych obietnic robi.

Zmienia się wygląd i charak
ter miasta. Za pieniądze zakła
dów udało się już rozwiązać
niejeden trudny problem. Po-

wstaje pierwszy w mieście żło
bek, ruszy budowa ogromnie
potrzebnej, a nowoczesnej oczy
szczalni ścieków.

Najbardziej widocznym efek
tem współpracy miasta z prze
mysłem są podmiejskie drogi.
Inicjatywa poddana przez I se
kretarza KM PZPR Stanisława
Maślaka okazała się nie tylko
skuteczna, ale i tania. Przy mo
bilizowaniu wszystkich dostęp
nych sił i środków wykonywano
dziennie 300—400 metrów drogi.
Prawdopodobnie w 1980 roku o

drogach nie będzie się już mó
wić na sesjach MRN.

Pomyślano też o estetyzacji
miasta. - Trzydzieści kamieniczek

otrzymało już świeże elewacje,
a w tym roku przyjdzie kolej
na następne. Na podmiejskich
wzgórzach szybko rosną mury
dużego i nowoczesnego szpitala.

’ Ale mieszkańcy Brzeska od

dawna czekają na poprawę sie
ci telekomunikacyjnej, na bez
pośrednie połączenie telefonicz
ne z innymi miastami.

Niewielkimi nakładami wła
dze miejskie chcą rozbudować
niewielkie obiekty sportowe ko
ło Browaru. Z wiosną rozpocz-
ną się pierwsze prace, których
rezultatem będą dwa baseny
kąpielowe, hotelik z kawiarnią
i salonem gier, boisko, korty te
nisowe i strzelnica. W miejskim
parku stanie amfiteatr z muszlą
koncertową. Na skraju lasu

Słotwińskiego utworzy się sztu
czne jezioro i ośrodek sportów
wodnych dla pracowników brze
skich zakładów. Ma więc Brze
sko ciekawe propozycje i sądzić
można, że uda się je w pełni
zrealizować. (sad)

VIII turniej piłki ręcznej
o Puchar Wyzwolenia Krakowa

W piątek 14 I. rozpocznie się
w Krakowie tradycyjny już VIII

międzynarodowy turniej piłki
ręcznej o Puchar Wyzwolenia
m Krakowa. Protektorat nad
zawodami objęli; prezydent m.

Krakowa —; J. Pękala, do
wódca garnizonu — gen. Z.
Kwiatkowski i prezes WFS w

Krakowie — A. Jasiński. Orga
nizatorami turnieju są: Wawel,
Cracovia, „Gazeta Południowa”,
Okręgowy Związek Piłki Ręcz
nej i Zarząd Krakowski ZSMP.

Na starcie staną cztery zespoły
kobiece: Nagykanizsri Gazdasz

(Węgry), Ruch Chorzów, AKS
Chorzów i Cracoria. Oto termi
narz rozgrywek: piątek 14 I:

godz. 16 Cracovia — AKS, godz.
17 Ruch — Gazdasz. Sobota 15 I:

godz. 16 AKS — Gazdasz, godz.
17 Ruch Cracovia, niedziela

16 I: godz. 9.30 AKS — Ruch,
godz. 10.30 Gazdasz — Cracovia.
11.30 — zakończenie turnieju ko
biet i rozdanie nagród.

W turnieju mężczyzn zobaczy
my także cztery drużyny: Nagy
kanizsri Gazdasz (Węgry), In-
dustromontaże Kutina '(Jugosła
wia), Hutnik i Wawel. Termi
narz spotkań: piątek godz. 18 —

uroczyste otwarcie turnieju,
godz. 18.15 Industromontaże —

Gazdasz, godz, 19.40 Hutnik —

Wawel. Sobota: godz. 18 Gazdasz
— Hutnik, godz. 19.30 Wawel —.

Industromontaże. Niedziela:

godz. 12 Industromontaże —

Hutnik, godz. 13.15 Wawel —

Gazdasz,

Wszystkie mecze rozegrane zo
staną w hali krakowskiego Wa
welu przy ul. Zwierzynieckiej.

Polska —Tunezja 27:17
W rozgrywanych w Tarnowie eliminacyjnych spotkaniach VII

Akademickich Mistrzostw Świata w piłce ręcznej, nasza repre
zentacja odniosła drugie zwycięstwo, pokonując Tunezję 27:17

(18:7).

Polacy rozpoczęli pojedynek w

dobrym stylu, uważnie grali w

obronie, przeprowadzali szybkie
kontrataki. Już w 12 min. nasza

drużyna prowadziła 6:0 i stało
się jasne, że tego meczu prze
grać nie możemy. Do końca pier
wszej połowy Polacy grali szy
bko i składnie.

W drugiej połowie obraz gry
zmienił się, Polacy wyraźnie
oszczędzali się przed kolejnymi
pojedynkami i nie grali już tak

szybko i dynamicznie. Bojowo
walczący reprezentanci Tunezji
toczyli teraz wyrównany poje

dynek, a drugą połowę wygra
li nawet 10:9. W ich zespole naj
lepszy był bramkarz — B. Ra-
ched, naszym zawodnikom mo
żna wystawić dobre oceny tylko
za pierwszą odsłonę spotkania.
Bramki dla Polski uzyskali:
Gmyrek i Cieśla po 5, Brzozow
ski i Jedliński po 4, Ciesielski
i Kokot po 3, Przybyło 2, Wdo
wiarz — 1, dla Tunezji najwię
cej: Khaled, H. Rachid i Seine-

dine—po3.
W drugim meczu Rumunia po

konała Japonię 24:19 (11:9).

Od dziś turniej siatkarzy

Przymusowe lądowanie
helikoptera sanitarnego
(Inf. wł.) Lądowisko, nawet

jak dla śmigłowca było nietypo
we — do tego celu posłużyły
parcele pomiędzy osiedlem Ko
złówek i Wolą Duchacką. „Awa
ria silnika zdarzyła się nad o-

środkiem TV-Kraków — mówi
instruktor pilot Janusz Siemiąt
kowski z Krakowskiej Stacji Lo
tnictwa. Sanitarnego. Lecieliśmy
z pacjentką do Nowego Sącza,
stamtąd mieliśmy zabrać inną
chorą i przetransportować do

Warszawy... Gdy •zorientowałem
się, że jeden z dwóch silników
odmówił posłuszeństwa musia-
łem szukać lądowiska. O awarii
wiedziałem tylko ja oraz mecha
nik Jan Więcek nie domyślił się

jej towarzyszący nam w locie
lekarz ani tym bardziej pacjent
ka. Wybrąłem w miarę równy
teren i posadziłem śmigłowiec
tak jak ląduje zwykły samolot
— z dobiegiem... Właściwie to

nic trudnego Mi-2 jest naprawdę
doskonałą maszyną wystarczył
mu nawet jeden silnik...

Pilot Janusz Siemiątkowski
nie wspomniał, że manewr lądo
wania wcale do takich prostych
nie należał. Trzeba było sporego
doświadczenia i wiele opanowa
nia by nie spowodować kata
strofy. W lotnictwie pracuje od
27 lat, z tego 10 pracuje w lot
nictwie sanitarnym...

Nieprzewidziane lądowanie
śmigłowca przyciągnęło na za
improwizowane > lotnisko sporo
ludzi. Także wczoraj "gdy Mi-2

przez ulice Krakowa dotarł na

własnym podwoziu do hangaru.
(mik)

Jak już informowaliśmy, w

ekstraklasie siatkarzy rozpoczy
na się cykl turniejów. Pięć czo
łowych zespołów walczy w fi
nale „A”, pozostałe drużyny
startują w finale „B”. I właśnie
dzisiaj w Krakowie rozpoczyna
się pierwszy turniej finału „B”,
z udziałem 5 drużyn: Stoczniow
ca Gdańsk, Vłocłavii, Chełmca
Wałbrzych, Górnika Siemianowi
ce i Hutnika.

Oto program krakowskiego
turnieju, dzisiaj godz. 16.30 Hut
nik — Vłocłavia, Górnik —

Chełmiec, 13 bm. godz. 16.00 Hu
tnik — Chełmiec, Stoczniowiec
— Vłocłavia, 14 bm. godz. 16.00
Hutnik — Górnik, Chełmiec —

Stoczniowiec, 15 bm. godz. 15.30

Vłocłavia — Chełmiec, Stocz
niowiec — Górnik, 16 bm. godz.
11.30 Górnik — Vłocłavia, Hut
nik — Stoczniowiec. (Wszystkie
mecze w hali sportowej Hutńika

przy al. Igołomskiej).
Przypomnijmy jeszcze tabelę

od 6 do 10 miejsca:
6. Stoczniowiec 18 8 31—37
7. Vłocłavia 18 6 23—42
8. Chełmiec 18 5 26—45
9. Górnik 18 4 21—44

10. Hutnik 18 4 22—48
Przypomnijmy, że kolejne tur

nieje finału ,,B’’ odbędą się w

Siemianowicach, Wałbrzychu,
Włocławku i Gdańsku.

Jak dowiadujemy się w zespo
le Hutnika wystąpi Czaja!

(S)

Zabójstwo taksówkarza w Częstochowie
Społeczeństwo Częstochowy

wstrząśnięte zostało zabójstwem
taksówkarza — Witolda Sto
larczyka, 36-letniego cenionego
kierowcy. Zbrodnia dokonana
została w następujących oko
licznościach.

Do taksówki marki „wołga”,
prowadzonej przez W. Smolar-
czyka, podeszło dwóch młodo
cianych, którzy polecili zawieźć
się do centrum miasta. Po prze
jechaniu ok. 2 km, pasażerowie
poprosili o zatrzymanie taksów
ki i kiedy kierowca wyłączył
silnik, oddano strzał w tył gło
wy Witolda Smolarezyka. Tak
sówkarz poniósł śmierć na

miejscu.

W momencie dokonywania
zbrodni na jej miejsce nadje
chał inny samochód. Spłoszeni
sprawcy zabójstwa zdążyli
zbiec. Kierowca samochodu po
wiadomił natychmiast patrol
MO. Po 25 minutach ujęto mor
derców: Bogdana K. i Jerzego
M. Obaj młodociani przyznali
się do popełnionej abrodni. Do
konali jej w celu zrabowania
pieniędzy i samochodu. Śmier
telny strzał oddali z broni wła
snej konstrukcji. Urządzenie to
w momencie dokonywania za
bójstwa zraniło również jednego
ze sprawców, stracił on dwa

palce.
Śledztwo dobiega końca.

W kilku wierszach

0 W Ga-Pa w biegu zjazdo
wym kobiet do PS zwyciężyła
Proell-Moser o 0,11 sek. przed
Zuroriggen o 0,27 sek. przed Na-

dig — obiek Szwajcarki. Jest to

już 3 zwycięstwo Austriaczki w

zjeżdzie w tym sezonie. Proell

zdecydowanie prowadzi w klasy
fikacji PS — 142 pkt. przed Ha-
bersatter (Austria) 110, Morerod

| EDWARDOWI SATORZE

TÓW. SEKRETARZOWI

składamy wyrazy głębo
kiego współczucia z po
wodu śmierci OJCA.

Dyrekcja, Komitet Za
kładowy PZPR, Rada
Zakładowa i załoga „El-

tro” Kraków

TOW. JANOWI MITERZE

Dyrektorowi Okręgowego v

Zarządu Dochodów Pań
stwa i Kontroli Finanso
wej w Krakowie, składa
my wyrazy głębokiego
współczucia z powodu
śmierci Matki.

Kierownictwo, POP
PZPR, Rada Zakłado

wa i pracownicy
OZDPiKF

(Szwajc.) 95, Wenzel (Lichten-
stein) 81, Nadig 59.

0 II etap wyścigu „Vuelta
Tachira” w Wenezueli wygrał
Jimenez (Kolumbia), wyprze
dzając na górskiej trasie o 2 min.
Włocha Dalpiano. Zawada był 15
(strata ok. 8 min.),

0 Holender R. Rensenbrink,
grający w Anderlechcie, wybra
ny został przez belgijskich spe
cjalistów piłkarzem r. 1976. II

miejsce zajął jego klubowy ko
lega van Der Elst.

0 W finałowym turnieju gr.
„A” siatkarek AZS W-wa wy
grał z Wisłą 3:1 (15;13, 15:4, 10:15,
15:10), Start Płomień 3:1.

Lajkonik
W I losowaniu: 14 wygranych z

4 trafieniami po 1.218 zł, 383 wy
grane z 3 trafieniami po 37 zł, 4.618

wygranych z 2 trafieniami po 5 zł,
22 wygrane z 3 trafieniami z do
datkową po 137 zł, 368 wygranych
z 2 trafieniami z dodatkową po
20 zł.

W II losowaniu: 4 wygrane z 4

trafieniami po 3.231 :ł, 349 wy
granych z 3 trafieniami po 31 zł,
3.806 wygranych z 2 trafieniami

po 5 zł, 7 wygranych z 3 trafie
niami z dodatkową po 131 zł, 185

wygranych z 2 trafieniami z do
datkową po 20 zł.

PONADTO: 12 premii pienięż
nych a 300 zł na 3-cyfrową koń
cówkę banderoli 359 kuponu a 20

zł, 4 premie pieniężne a 200 zł na

3-cyfrową końcówkę banderoli

(359) a 10 zł.



Podpatrzone
nocą

... w piekarni mistrza FELIKSA ADAMSKIEGO

obiektywem WACŁAWA KLAGA

OD ŚRODY
DO ŚRODY

® Krytyka społeczna jest jak lustro, w które codziennie powinien zaglądać każdy przedstawiciel
władzy. (Mieczysław Rakowski — POLITYKA)

® ...Ojczyzna jest sumą bezinteresowności, jaką przejawia każdy z obywateli. Ojczyzna jest sumą
poświęcenia, do jakiego każdy z nas jest zdolny. (Władysław Loranc — ZYCIE LITERACKIE)

® Kondycja obywatelska całego społeczeństwa, samopoczucie obywatelskie każdego z nas jest"
wcale nie mniej ważnym warunkiem powodzenia naszych planów, niż najnowsze technologie i osią
gnięcia naukowe, (PRAWO i ZYCIE)

@ Prawdopodobnie ludzkość rozwijałaby się nieporównanie szybciej, żeby rodzice nie musieli za
stępować losu, prowadzić za rączkę potomków do ich własnej przyszłości i popychać na wybraną
przez siebie samych

' ' " ”■"* *(Jerzy Putrament — LITERATURA)

® Przyjdzie czas,
dołączać się będzie

drogę rozwoju.
że we wszystkich gałęziach, pionach i resortach do wybrakowanych wyrobów
nazwisko osoby, która -rzecz spaprała. Przyjdzie na pewno.

(Michał Ogórek — KULTURA)

MYŚLI TYGODNIA (6 12 I 1977 r.)
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W NURCIE ŚWIATOWEJ nauk;
Profesor dr MIECZYSŁAW KLIMASZEWSKI, znany uczony, geograf otrzymał przed kilku

dniami tytuł doctora honoris causa szwedzkiego Uniwersytetu w Uppsali. Tą najwyższą
z godności akademickich obdarzyły Go już poprzednio Uniwersytety w Jenie, Kijowie,
Bratysławie, Alliance College w USA i St. Andrews w Szkocji. Profesor Klimaszewski, czło
nek rzeczywisty PAN, członek Akademii Leopoldina, Saksońskiej, Fińskiej i Jugosłowiańskiej,
członek Towarzystw Geograficznych ZSRR, Holandii, Belgii, Finlandii, Węgier od kilkunastu

lat sprawuje funkcję dyrektora Instytutu Geograficznego UJ, prowadząc działalność nauko
wą w kierowanym przez siebie Zakładzie Geomorfologii.

^Nazywaliśmy to „maksymą Klimaszewskiego”
Fot. CAP

— Od jak dawna Uniwersytet Jagielloński utrzymuje sto
sunki z Uppsalą?

— Od dziesięciu lat. Umowę podpisywał, piastujący do
dziś to stanowisko rektor prof. T. Segerstedt. Kontakty od
początku były i pozostały bardzo żywe, bardzo owocne dla
obu stron. W naszym Instytucie np. od kilku lat prowa
dzimy szczegółowe badania nad dynamiką koryt rzecznych,
ich modelowaniem Koncentrowaliśmy się głównie na bada
niu koryt potoków górskich. Ale potrzeby gospodarki wodnej
stawiają przed nami nowe zadania — objęcia bada
niami całej sieci rzecznej w obszarze Karpat. Ótóż tu, bar
dzo pomocna jest dla nas współpraca z Uppsala, gdzie roz
wijane są badania nad wielkimi arteriami rzecznymi, wiel
kimi zbiornikami wód W tym właśnie celu przebywali w

Uppsali dr M. Niemirowski i dr L. Kaszowski — obaj posia
dający już znaczny dorobek w dziedzinie badania działalno
ści geomorfologicznej potoków górskich, a więc w dziedzinie,
w której z kolei my służyć możemy doświadczeniami kolegom
szwedzkim. W ub. r. gościł u nas prof. Sundborg, zaintereso
wany naszymi metodami badawczymi i uzyskanymi wyni
kami. Dodam też. iż systematyczne studia badawcze o tym
kierunku są w geografii stosunkowo rzadkie. Poza Uppsalą
podobne ośrodki istnieją jeszcze w Moskwie i Baltimore. Z
nimi również utrzymujemy kontakty.

— Panie Profesorze, pamiętam, że w swych wystąpie
niach rektorskich zawsze podkreślał Pan, iż we właściwym
rozumieniu roli i rozwoju nauki nie ma miejsca ra takie
pojęcia, na takie kategorie jak „nauka krakowska”, „kra
kowski naukowiec” — że o rzeczywistej wartości środowiska
naukowego przesadzają ambicje utrzymania się na pozio
mce światowym My, dziennikarze, nazywaliśmy to nawet

„maksymą Klimaszewskiego”.
— Niepokoiły mnie wszelkie objawy prowincjonałizmu,

który jest wielkim niebezpieczeństwem, hamulcem rozwoju
’ nauki. W ruchu badawczym, w postępie naukowym nie li-

czą się wyniki w „wymiarze lokalnym”. Takie kryterium
oznacza zaściankowość.

— Za Pana kadencji rektorskiej Uniwersytet zaczął na
wiązywać liczne stosunki z uczelniami zagranicznymi.

— Zawarliśmy około 17 umów. Zapewniały one uczelni
nowe możliwości przyspieszenia rozwoju w wielu dyscypli
nach. Dzięki nim mogliśmy też już wówczas znacznie zwięk
szyć ilość wyjazdów pracowników uczelni, stworzyć im przez

to lepsze, prawidłowsze warunki podnoszenia kwalifikacji
zawodowych.

★
W 1956 r. w Rio de Janeiro na XVIII Międzynarodowym

Kongresie Geograficznym zostaje przedstawiona koncepcja
szczegółowej mapy geomorfologicznej, opartej na metodzie
kartowania (uwzględnia ona dane morfograficzne, morfome
tryczne, genetyczne i chronologiczne). Koncepcja ta, zaini
cjowana przez profesora Klimaszewskiego, wypracowana
w ośrodku krakowskim zyskuje opinię osiągnięcia świato
wego, a utworzona na Kongresie Komisja Geomorfologii
Stosowanej MUG (Profesor wchodzi w jej skład) przyjmuje
za jedno ze swych głównych zadań upowszechnienie tej me
tody. W ciągu kilku łat znajduje ona już zastosowanie w 21
krajach. Z dużym uznaniem opinii światowej spotyka się
też koncepcja szczegółowej mapy hydrograficznej.

— W jakich jeszcze dziedzinach instytut przoduje?
— W klimatologii. Prof. dr M. Hess — nazwisko znane

w dzisiejszej nauce — ma w swym dorobku rezultaty, które'
zdecydowały o poważnym postępie w rozwoju tej dyscy
pliny. Jest on autorem oryginalnej metody umożliwiającej
określenie stosunków klimatycznych w dowolnym punkcie
(a więc wszędzie tam, gdzie nie ma stałej stacji PIHM) na

podstawie znajomości średniej temperatury rocznej lub mie
sięcznej. Nowe metody wykonywania szczegółowych map
klimatycznych, klasyfikacji klimatów górskich — wszystkie
tę prace wzbudziły szerokie zainteresowanie w świecie. Prof.
Hess został powołany w skład Komisji Geoekologii Obsza
rów Wysokogórskich Międzynarodowej Unii Geograficznej.

Uprawiamy w Instytucie nowy kierunek badawczy — so-

zologię. Metoda kompleksowego badania zmian w środowisku
geograficznym spowodowanych działalnością gospodarczą,
oryginalna koncepcja mapy sozologicznej przedstawiającej
charakter, zasięg, rozmiary zaburzeń i zniszczeń w środowi
sku — to osiągnięcia o dużym znaczeniu dla rozwiązy
wania problemu „Człowiek a środowisko”. Interesuje się więc
nimi wiele ośrodków krajowych i zagranicznych, m. in. rów
nież Komitet UNESCO.

— Jesteście specjalistami, których wiedza, badania, od
krycia potomny mieć dziś ogromne znaczenie społeczne dla
planowania i rozwoju gospodarki, dla racjonalnego korzysta
nia z zasobów przyrody. Sądzę, że Wasze wyniki wiele zna
czą i wnoszą do praktyki?

— Dużo, czynimy z myślą o potrzebach gospodarki: prze
mysłu, rolnictwa, osadnictwa, ochrony środowiska — zwła
szcza dla województw obszaru Polski południowej. Wyko
nujemy np. mapy ukazujące rozmieszczenie obszarów o roz
maitej przydatności dla różnych dziedzin gospodarki, mapy
skażenia środowiska, zajmujemy się zagadnieniami geogra
fii zaludnienia i osadnictwa regionu krakowskiego. Doc. J.
Warszyńska z Zakładu Geografii Regionalnej prowadzi cen
ne prace z zakresu geografii turystyki. W dziedzinie geo
grafii ekonomicznej, zespół doc. K. Bromka zajmował
się m. in. problemami rolniczego użytkowania ziemi w re
gionach b. woj. krakowskiego. Powstawały też u nas war
tościowe prace z zakresu geografii transportu, na przykład
ruchu drogowego na obszarze Tarnowa, rozwoju sieci
komunikacyjnej w Krakowskiem. W tym roku, staraniem
Komisji Nauk Geograficznych krakowskiego Oddziału PAN
ukaże się pierwszy Atlas Miejskiego Województwa Krako
wskiego zawierający bogaty materiał informacyjny, o środo
wisku geograficznym i panującej w nim gospodarce. Praw

dopodobnie w 1978 r. z inicjatywy Rady Naukowej Tatrzań
skiego Parku Narodowego, której przewodniczę, ukaże się
Atlas TPN, stanowiący równie bogate kompendium wiedzy o

Tatrach polskich — pierwsze tego typu wydawnictwo poświę
cone problemom parku wysokogórskiego.

. Pyta Pani, czy świat praktyki liczy się z naszym zda
niem? Różnie to bywa —■wciąż je.dnak nie najlepiej. Chęt
niej zawierza się np. argumentom techniki, inżynierii środowi
skowej, które nie znając całej złożoności zjawisk, procesów
zachodzących w stosunkach przyrodniczo-geograficznych ze
zwalają praktyce na różne kompromisy. My zaś jesteśmy
zazwyczaj przeciwnikami krótkotrwałych, doraźnych intere
sów i koniunktur, wiedząc, jaką cenę trzeba będzie zapła
cić w przyszłości za każdy nierozważny krok.

— Waszej winy w tym nie ma żadnej? Może za słabo wal
czycie o swoje racje?

— Porusza Pani bardzo ważny problem. To prawda, często
za mało działamy dla upowszechnienia naszych osiągnięć,
informowania szerokiej opinii społecznej o ich znaczeniu.
Wielu naszych specjalistów dysponuje głęboką wiedzą przy
datną dla praktyki. Nie zawsze jednak umieją oni uczynić z

niej właściwy użytek. Nie mają dość odwagi, aby zapropo
nować coś nowego, walczyć o swoje koncepcje, swój punkt
widzenia. Liczne publikacje naukowe rzadko trafiają do rąk
działaczy gospodarczych.

Szukamy np; możliwości intensyfikowania gospodarki ho
dowlanej. Leży w naszym bliskim zasięgu wspaniały, a nie
wykorzystany obszar hodowlany. — Karpaty. Szwajcaria
na takich właśnie warunkach zbudowała m. in. swą po
zycję gospodarczą. My prowadzimy w tych rejonach nadal
uprawy, które nie tylko nie dają zysku, ale dosłownie de
wastują to cenne środowisko geograficzne. Nasi specjaliści
mają dokładne wyliczenia, dokładne dane obrazujące, jakie
korzyści osiągnąć można zaprowadzając na tych terenach
uprawy łąkowe — i jakie straty (w skutkach nieodwracalne)
ponosimy zachowując tam nadal tradycyjne formy rolnic
twa. Jest to tylko jeden z przykładów batalii, którą mogli
by i powinni podjąć właśnie geografowie.

— Może nie sami. Myślę, że mamy tu również dowód
przemawiający za potrzebą, celowością integracji wysiłków
różnych dyscyplin. Był Pan Profesor znany w naszym śro
dowisku jako jeden z wielkich rzeczników tak pojętej
współpracy ludzi nauki.

— Idea słuszna, ale niełatwa w realizacji. Przeszkadzają
jej tendencje i postawy indywidualistyczne — zjawisko,
które występuje w nauce nie tylko u nas, ale w równym
nasileniu na całym świecie. Dobrowolna, samorzutna integra
cja jest objawem niesłychanie rzadkim. Prowadzą do niej
natomiast np. problemy węzłowe. Kompleksowe, duże te
maty badawcze, na których rozwiązanie łoży się odpowie
dnio wysokie fundusze. To jest po prostu kwestia stworze
nia właściwych warunków współpracy interdyscyplinarnej.

— Nad czym Pan Profesor pracuje?
— Wydaję nowy podręcznik poświęcony, geomorfologii.

Do druku przygotowuję monografię o rzeźbie Tatr i jej rdż-

woju — owoc wielu lat badań.
— A więc prace podsumowujące a^ść dorobku badaw

czego?
— Tak bym to mógł nazwać.

— Dziękujemy za rozmowę.

MARIA SZEUNGOWSKA



Hunt,
Lauda

a może

ktoś trzeci?
Pod koniec ub, roku — nie tylko kibice

sportów samochodowych — pasjonowali
się walką o tytuł mistrza świata formuły
I. Po raz pierwszy w 27-letniej historii
tych mistrzostw o końcowej klasyfikacji
decydował dopiero ostatni wyścig. Anglik
James HUNT zajął w nim III miejsce, co

wystarczyło, żeby wyprzedzić najgroźniej
szego rywala Austriaka Nikł LAUDĘ (nie
ukończył ostatniego wyścigu) o... jeden
punkt!

W niedzielę wyścigiem o Grand Prix
Argentyny (wygrał go III w ubiegłorocznej
klasyfikacji — Scheckter z RPA) zainaugu
rowane zostały 28 z kolei mistrzostwa for
muły I. Parę słów o ich historii. Po raz pier
wszy rozegrano je w 1950 r., a pierwszym
triumfatorem był Włoch — Giuseppe Farina
na „alfa romeo”. W rok po nim zwycię
żył Argentyńczyk — Juan Manuel Fangio,
który do tej pory jest absolutnym rekor
dzistą — 5 razy zdobywał miano „króla
samochodowych torów” (1951, 1954, 1955,
1956 i 1957), Co ciekawe — Argentyńczyk
swój pierwszy tytuł wywalczył na samo
chodzie „alfa romeo”, potem przesiadł
się na „ferrari”, z kolei jeździł na „mer
cedesie”, znowu powrócił do „ferrari”, a

ostatni tytuł wywalczył na „maserati”.
Trzykrotnie po tytuł mistrza świata się

gali: Jack Brabham z Australii (1959, 1960,
1966) oraz Szkot Jack Stewart (1969, 1971,
1973), dwukrotnie — Włoch Alberto Ascari
(1952, 1953), Szkot Jim Clark (1963 i 1965),
Anglik Graham Hill (1961, 1968) i Brazylij-
czyk Emerson Fittipaldi (1972, 1974). Naj
więcej zwycięstw we wszystkich wyści
gach „Grand Prix” ma na swoim koncie
J. Stewart — bo aż 27 i wyprzedza J.
Clarka — 25 zwycięstw, J. M. Fangio — 24,
z obecnie startujących zawodników — E.

Fittipaldi — ma 14 wygranych, a N. Lauda
— 12.

Oczywiście wszystkich pasjonuje pytanie
— kto zwycięży w tym roku? Aktualny
mistrz świata J. Hunt oświadczył: „W tym
roku na starcie pojawią się samochody,
które w porównaniu z ub. latami będą
bardziej udoskonalone. Moim zdaniem,
podnieśli też swoje umiejętności kierow
cy. Mimo wszystko, po próbnych jazdach
na nowym samochodzie „molaren" jestem
pełen optymizmu, że uda mi się utrzymać
zdobytą w 1976 r. koronę...’’. Jego najgroź
niejszy rywal N. Lauda mówi: „Od wy
padku w Nurburgring minęło już kilka
miesięcy, obecnie czuję się znakomicie, tak
pod względem psychicznym jak i fizycz
nym. Wydaje mi się, że nadal znajduję się
między kandydatami do zdobycia tytułu
mistrza świata".

_

Tegoroczna batalia najlepszych kierow
ców świata obejmuje 17 wyścigów, z cze
go aż 9 na torach europejskich. Ostatni
wyścig, zamykający zmagania o „Grand
Prlx” odbędzie się 9 listopada w Kana
dzie i wówczas poznamy mistrza świata,
Kto nim będzie? J. Hunt czy N. Lauda?
A może ktoś trzeci? W ubiesłvm sezonie
duże możliwości zasvgna1izowali Fecazzo-
ni ze Szwajcarii. Andretti z USA, Scheck
ter z RPA, Depailler z Francji. (AS)

Gołcza należała kiedyś do gmin przodujących w produk
cji towarowej. Dziś poza mlekiem, jej dostawy są niewiel
kie. Cóż z tego, że plan kontraktacji żywca wykonano w tym
roku w 104 proc., skoro na każde 100 ha przypada tu zaled
wie około 50 szt. trzody. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że
Świnia rośnie około 6 miesięcy, faktycznie średnio w roku
na 100 ha przypada nie więcej niż 30 tuczników, które tra
fiają do punktu skupu. Ilość ta w roku ub. była nieco więk
sza, ale na przestrzeni ostatnich miesięcy pogłowie trzody
spadło o 22 proc. Wprawdzie plan zatwierdzony na wspól
nym posiedzeniu gminnych instancji PZPR i ZSL zakłada
powiększenie tego stada o około 2200 sztuk, jednak zmniej
szenie w ostatnim okresie pogłowia macior o 30 proc, niczego
dobrego nie wróży.

Korzystne warunki ekonomiczne sprzyjają rozwojowi ho
dowli. Są chętni do organizowania nowych stad zarodowych.
Brakuje jednak macior. W związku ze zwiększonym zapotrze
bowaniem na loszki w całym naszym regionie, przedsiębior
stwo specjalizujące się w ich hodowli i dostawach dla rolni
ków nie może sprostać zadaniom.

— Istnieje możliwość wycofania najlepszych okazów loszek
z GS-owskiego punktu skupu. Zamiast na rzeź, mogłyby tra
fić do dalszej hodowli. Rolnicy są zainteresowani taką for
mą zaopatrzenia w materiał zarodowy. Jednak im nie przy
dziela się pasz treściwych — mówił na plenum KG PZPR
w Gołczy jeden z rolników.

Pasze wprawdzie są w magazynie. Termin ich przydat
ności dla hodowli mija. Władze gminne jednak nie kwapią
się z podjęciem słusznej decyzji w tej sprawie, mimo że na
czelnik gminy ma ku temu odpowiednie uprawnienia.

Przeglądając dane dotyczące hodowli w gminie można
się przekonać, że jedynie owiec przybyło w ostatnim roku
285 sztuk. Ale cóż to jest wobec zmniejszenia się stada bydła
i trzody prawie o 900 szt.?

— Mnie się wydaje, że szkoda naszej żyznej ziemi dla ho
dowli owiec. My możemy zbierać wysokie plony pszenicy,
buraków, tytoniu, rozwijać hodowlę krów i trzody. Mamy

już bogate doświadczenia w prowadzeniu tych kierunków
produkcji. I te 1,5 tys. owiec zmieściłoby się w naszych
oborach, ale nie możemy rozwijać ich hodowli kosztem by
dła i trzody — dowodził inny rolnik.

SPECJALIZACJA - SPECJALIZACJI NIERÓWNA

„Gmina należy do pierwszej strefy produkcyjnej. Jest to
strefa wybitnie rolnicza. Obejmuje ona północną część wo
jewództwa miejskiego krakowskiego. Odznacza się doskona
łymi warunkami do produkcji rolnej” — czytam w doku
mencie przygotowanym na gminne forum partii i ZSL. Wie
o tym naczelnik gminy Helena SŁOWIŃSKA, wie służba rol
na. W Gołczy jednak wydają się być ważniejsze sprawo
zdania, wykazy, ankiety. Agronomowie i zootechnicy 60 proc,
swego czasu poświęcają jak to się określa „na prowadzenie
dokumentacji” mimo że na każdego z nich i tak przypada
zbyt wiele, bo ponad 500 gospodarstw.

Nadmiernie rozbudowaną „dokumentację” przygotowują
fachowcy kosztem poradnictwa rolniczego i pracy tereno
wej. Nie ma więc czasu na dopilnowanie załatwiania tak
ważnych spraw jak renty czy przygotowanie rzeczywiście nie
zbędnych dokumentów do kupna ziemi przez gospodarstwa
uspołecznione.

— Moja córka 2 lata czekała na to. aż zainteresują się jej
ziemią na serio — skarży się Władysław Piwowarski ze

Szreniawy.

GOŁCZY
PROGRAM

MINIMUM
Gmina należy do wybitnie rolniczych. Prawie 8 tys. ha

pól w posiadaniu 2136 gospodarstw łącznie — indywidu
alnych i uspołecznionych. Te ostatnie zajmują 5 proc, o-

gólnej ilości ziemi. Należą do nich Stadnina Koni w Trze
bieńcach, spółdzielnia produkcyjna w Szreniawie, Spół
dzielnia Kółek Rolniczych. Zaledwie 285 rolników posia
da podstawowe przygotowanie rolnicze. Oto sytuacja
Gołczy, wsi leżącej na żyznych glebach dawnego powiatu
miechowskiego.

Fot. Archiwum

— Józef Bijak też z tej wsi już nie daje rady z obrabia
niem kilkuhektarowego gospodarstwa. Prosi o przęjęcie zie
mi. Pole ładne, w jednym kawałku i też nie ma kto kupić
r— wskazuje kolejny rolnik. • -

— ZUS krakowski 12 miesięcy już załatwia sprawę jednej
renty. Ziemia leży odłogiem, a my musimy utrzymywać sta
ruszka z funduszów pomocy społecznej — dodaje naczelnik

gminy.
A ile kłopotu z takimi, którym brakuje 1 do 2 arów do

ustawowych 2 ha, aby mogli rozpocząć starania ó rentę. Oka
zuje się, że Urząd Gminy nie może uporać się z tym proble
mem, choć rolnicy już starzy i nie są w stanie dłużej pra
cować.

Jak w każdej gminie i w Gołczy przyszła moda na spe
cjalizację oraz zespoły. Wydaje się jednak, że ta nowa for
ma gospodarowania może spełnić zadanie tylko wówczas,
jeżeli produkcja towarowa gospodarstw specjalistycznych i

zespołów jest znacząca. Tu jednak tak nie jest. Bo też i spe
cjalistów produkcji niewielu. Zalicza się do nich w Gołczy
zaledwie 18 gospodarstw i 5 zespołów rolników indywidual
nych. I plany w tym zakresie są skromne. Na bieżące 5-lecie
zakłada się zorganizowanie zaledwie 22 specjalistycznych
gospodarstw indywidualnych i 10 zespołów. Wzrost produkcji
w tych gospodarstwach dzięki specjalizacji ma wynieść do
1980 r. 20 proc. A więc niewiele więcej niż średnio w całym
rblnictwie. Jest to przysłowiowa kropla zarówno pod wzglę
dem ilości gospodarstw jak i wielkości produkcji. W Gołczy
po prostu odfajkowano jeszcze jedną jakże ważną dla nas

wszystkich sprawę.

CZY TO SIĘ OPŁACA?

Zwiększenie produkcji z każdego ha ziemi jest dziś sprawą'
pierwszorzędnej wagi. Tymczasem gminne władze w Goł
czy niezbyt troszczą się o poprawianie jakości gleby. Np. oko
ło 320 ha wymaga melioracji. Regulacja Gołczanki w rejonie
Wielkanocy, Gołczy i Rzeżuśni pozwoliłaby na odwodnienie
dalszych 100 ha ziemi ornej i dużego kompleksu łąk.

Przed kilku laty przystąpiono tu do pierwszych prac w re
jonie Buku-Chobędzy. Zdrenowano niespełna 20 ha. Wy
konawca musiał zejść z placu budowy, bowiem ówczesnym
władzom wydawało się zbyt drogie to drenowanie, którego
koszt był zbliżony do ceny dobrej ziemi. I pani naczelnik z

Gołczy ma podobne zdanie na ten temat. „To się nie opła
ca" — twierdzi. I odkłada sprawę ad acta. A te 200 ha zie
mi — bo o taki kompleks tu idzie — po zmeliorowaniu mogą
dać dodatkowo co najmniej 1600 q zbóż, albo 10 tys. q zie
mniaków, lub 7 tys. q siana. Nietrudno wyliczyć, że

przy zbożach dodatkowa produkcja może sięgać wartości po
nad 1 min zł, przy ziemniakach około 2,5 min zł, a przy-sia
nie przeszło 2 min zł. Na zamortyzowanie się tej inwestycji
trzeba nie więcej niż około 5 lat. Zanim jednak odrzuci się
wniosek rolników, trzeba by to wszystko dobrze policzyć.
Skalkulować, co nam się bardziej opłaci: zaniechanie upra
wmy tych 200 ha i import zbóż, czy intensyfikacja własnej pro
dukcji. Oczywiście Gołcza nie sprowadza zboża z zagranicy,
ale przecież w ogólnym bilansie liczy się każda dodatkowa
tona z każdej gminy, z każdej wsi, z każdego gospodarstwa.

Jak każdy program zapewne i program intensyfikacji rol
nictwa w Gołczy jest otwarty. Wydaje się, iż należałoby nad
nim jeszcze popracować, uwzględnić wnioski rolników noto
wane przecież na licznych w ostatnim okresie zebraniach.
Wszystkie one zmierzają do poprawy gospodarowania.

EDMUND PIEKARZ

Prawdopodobnie pierwszym Polakiem, który w drugiej połowie XV

wieku poprzez Palestynę i Aleksandrię przybył do Indii, gdzie prze
bywał przez wiele lat w służbie władcy Goa, był Gaspar da Gama -

polski szlachcic, Żyd z Królestwa Polskiego rodem z Poznania. Czło
wiek ten, używający imienia Mustafa Khan, czasem nazywany Gas-

parem da India, będąc uzależniony od słynnego Vasco da Gamy,
przez wiele lat pilotował statki na wodach indyjskich.

POLACY

tych podróży ..ogłosił w czasopismach polskich.
Z tego okresu warto wymienić archeologa Ka
rola Lanckorońskiego, który w czasie swej wy
prawy, naokoło świata zatrzymał się dłużej w

Indiach. W tym samym czasie przebywali w kra
ju Hindusów, zostawiając ślad tego w swojej
twórczości literackiej, poeta Adam Asnyk oraz

publicysta i podróżnik Stanisław Bełza. Z in
nych podróżników polskich po Indiach w drugiej
połowie XIX wieku należy wymienić: Zygmunta
Skórzańskiego, Stanisława Rembielińskiego, Bro
nisława Grąbczewskiego i wybitnego geologa Ru-

NAD GANGESEM
Wybitnym podróżnikiem polskim, który po

zwiedzeniu licznych krajów w Europie i Afryce
dotarł w połowie XVI stulecia do Indii był
Erazm Kretkowski. Poeta Jan Kochanowski w

wierszu swoim zatytułowanym „Nagrobek Kret-

kowskiego” podaje, że ten kasztelan brzesko-
kujawski (od 1537 r.) i gnieźnieński (od 1550 r.j,
który studiował w Padwie, a za Zygmunta Au
gusta posłował do sułtana tureckiego, „...był,
gdzie się Ganges toczy”.

Następnym z kolei Polakiem, który w 1596 r.

brał udział w portugalskiej wyprawie do Indii
był podróżnik Krzysztof Pawłowski. Przez dłuż
szy czas przebywał on jako kupiec we Wschod
nich Indiach. W tym samym czasie podróżował
po tym rozległym i ciekawym kraju niejaki
Hans Tregier z Warszawy. Michał Piotr Boym

przebywał w wielu krajach Azji, a przede wszy
stkim w Chinach i Indiach. Plonem jego pobytu
i działalności w Chinach była mapa, atlas oraz

kilka inych prac o tym dalekim, egzotycznym
kraju.

W pierwszej połowie XIX wieku dotarł do
Indii podróżnik polski Władysław Małachowski,
który udał się do tego kraju z niejakim Velthu-
zenem z ramienia Banku Polskiego w celu na
wiązania bliższych kontaktów handlowych (cho
dziło wówczas o zbadanie możliwości zbytu pol
skiego cynku na rynku indyjskim). Wybuch
powstania listopadowego przekreślił projekt
polsko-indyjskiej wymiany handlowej.

Nieco później pielgrzymował do Indii znany
i aktywny podróżnik drugiej połowy ubiegłego
stulecia, Adam Sierakowski, który wrażenia z

dolfa Zubera, profesora uniwersytetu we Lwo
wie. Kilka lat spędził w angielskiej służbie sani
tarnej w Indiach dość znany i zapalony podróż
nik po Afryce i Bliskim Wschodzie dr Ignacy
Zagięli.

Na przełomie XIX i XX wieku znanym pod
różnikiem po Indiach i krajach sąsiedzkich był
ksiądz Władysław Michał Zaleski, delegat pa
pieski na Indie Wschodnie. Botanik i poliglota
(władał ponad 10 językami), spędził w Indiach
blisko 30 lat, zestawiając po sobie bogaty doro
bek literacki i naukowy. W 1904 r. przez krótki
okres przebywał w Indiach i na Cejlonie pisarz
i naukowiec Wacław Sieroszewski, który zasłu
żył się w badaniach naukowych.

Na rozległym terenie Półwyspu Indyjskiego
nieliczna grupa Polaków, licząca ok. ,100 osób,

ginie w kilkunastomilionowej masie Hindusów.
Naszych rodaków spotkać można przeważnie na

północy kraju. Niektórzy tylko osiedli w środko
wej i południowej części półwyspu.

Od 1918 r. przebywa w kraju Hindusów dawna
mieszkanka Łodzi, p. Lesser, wdowa po rektorze
uniwersytetu w Lucknow. Również w Madra
sie od 1935 r. przebywa znana poetka i tłuma
czka dzieł hinduskich na język polski — Wanda
Dynowska. Po przybyciu do Indii zdecydowała
się pozostać tam na stałe i przybrała indyjskie
imię — Uma Devi. Związana z Gandhim brała
udział w walce o niepodległość Indii. W czasie
ostatniej wojny pomagała tamtejszym uchodź
com z Polski.

Maurycy Frydman (Bharatanauda) przybył do
Indii w 1933 r. Młody inżynier miał za zadanie
zbudować fabrykę przyrządów elektrycznych w

stanie Mysore. Fabryka powstała, a nasz rodak
został jej głównym inżynierem i pozostał w In
diach na zawsze. Był on osobistym współpra
cownikiem Gandhiego, dziś jest przyjacielem
wielu wybitnych Hindusów. Jest on m. in. auto
rem konstytucji księstwa Audh. Na wzmiankę
zasługuje jeszcze zmarły przed kilku laty inż.
Stanisław Bujakowski, były pilot RAF-u, który
zorganizował wraz z innymi Polakami nocne loty
pocztowe w Indiach. Syn Bujakowskiego jest
dziś najlepszym narciarzem Indii.

Na ogromnym podkontynencie przebywa rów
nież kilkudziesięciu handlowców i specjalistów,
przybyłych nad Ganges prosto znad Wisły. W
pobliżu Kalkuty można spotkać śląskich „piero
nów”, którzy tworzą przemysł górniczy Unii
Hinduskiej. Obok 90 specjalistów górniczych są
tu polscy inżynierowie, mechanicy, elektrotech
nicy, hutnicy i specjaliści od motoryzacji.

EUGENIUSZ DĄBROWSKI

NA RATUNEK

GINĄCYM
ZWIERZĘTOM

Nasze ustawodawstwo łowieckie jest dob
re, chociaż tu i ówdzie zdałoby się je uaktu
alnić: zarówno w zakresie zasad hodowli

zwierzyny, jej okresowej ochrony, form polo
wań, jak i przestrzegania zasad etyki łowiec
kiej oraz obowiązków myśliwskich. Inaczej
mówiąc, z teorią łowiecką jest nieźle, z prak
tyką znacznie gorzej.

Co tu ukrywać: większość myśliwych to , kiepscy
myśliwi. Nie tylko, że słabo strzelając wyrządzają
znaczne szkody w zwierzostanie, lecz na domiar złego
— ci kiepscy strzelcy i ci dobrzy — nie zawsze prze
strzegają przepisów prawa łowieckiego, tego pisanego
i usankcjonowanego tradycją. Niejednokrotnie też roz
mijają się z myśliwską etyką. Ba, z etyką, która win
iła obowiązywać po prostu każdego człowieka, dla któ
rego humanitaryzm nie jest jeszcze pustym pojęciem
ze szkolnych czytanek.

Można też myśliwym poczynić zarzut, że podcinają
sobie gałęź, na jakiej siedzą. Ogólnie polski zwierzostan
jest liczebnie większy niż w okresie międzywojennym,
to cieszy! Ale tak się ma tylko w odniesieniu do nie
licznych gatunków zwierząt, tych, wokół których czy
ni się zabiegi hodowlane z myślą o późniejszym od
strzale (sarny, jelenie, dziki, bażanty i kuropatwy oraz

zające).
Patrząc na gospodarstwo łowieckie pod kątem tylko

korzyści (mięso, skóra, trofea, eksport, dewizy), tylko
utylitarnie — zatraca się z pola widzenia, luo traktuje
marginalnie, inne gatunki zwierząt, też mające prawo
do życia. Taki stosunek do fauny doprowadza niejedno
krotnie do naruszania równowagi biologicznej poszcze
gólnych rodzajów zwierzyny, tworzenia pustki w ni
szach ekologicznych, ba, często do świadomego tępienia
zwierząt, które — traktowane nazbyt jednostronnie —

uchodzą w oczach myśliwych za szkodniki niby, że za

grażają zwierzynie hołubionej przez łowiectwo. Jakże
to jednostronne i krótkowzroczne patrzenie!

Szczególna krzywda dzieje Się ssakom drapieżnym
i ptakom drapieżnym oraz tzw. ptakom łownym, zwła
szcza tym najpiękniejszym i najokazalszym, jak głusz
ce, cietrzewie, jarząbki, słonki, bekasy...

Wilka przez całe lata tak skutecznie tępiono — nag
radzając za ubicie banknotami — że aż trzeba go było
w 1976 r. objąć okresową ochroną. Tak samo ma się
rzecz ze żbikiem i rysiem. Żbików już prawie wcale
nie mamy (to, co zostało, to krzyżówki żbików ze zdzi
czałymi kotami), a rysie stają się wielką rzadkością.
Czas na ich pełną ochronę. Ba, ale jak tu przełamać
zakorzeniony pogląd, że rysie czynią ogromne szkody w

zwierzynie płowej? Nikt nie chce widzieć ich wielkiej
roli sanitarnej, faktu, że zabijają zwierzęta słabe, cho
re, rachityczne — stając się wraz z wilkami najdosko
nalszymi selekcjonerami i kontrolerami stanów popu
lacji poszczególnych gatunków.

Z ptakami łownymi jest jeszcze gorzej. Nikomu nie

wadzą, szkód nie czynią, ale kuszą oko piękną postu
rą. Zabić i wypchać — choćby to był ostatni osobnik
na tokowisku! A że tych ptaków jest mało, więc są
poza hodowlaną troską kół łowieckich. Działacze ochro
ny przyrody też się sprawą nie interesują, bo co ło
wieckie — do łowiectwa należy, co pod ochroną... to
do nikogo! Chyba, że przyrodnicy podniosą larum. Ale
czy trzeba zawsze czekać do ostatniej chwili? Taka
chwila nadeszła dla naszych ptaków łownych. Czas je
otoczyć przynajmniej kilkuletnią ochroną, jeśli nie
chcemy skazać je na zagładę!

Najokazalszym ptakiem naszej awifauny jest drop.
Jego siedliskiem są otwarte przestrzenie. Przed wojną
mieliśmy ok. 500 dropi, dziś jest ich jeszcze kilkadzie
siąt. Niestety, jest to gatunek skazany na wymarcie,
chociaż otacza go całkowita ochrona. Ptak ten nie po
trafi się przystosować do zachodzących przemian w na
szym krajobrazie.

Czy podobnie los obejdzie się z żurawiem? Też jest
pod ochroną, lecz z roku na rok występuje w coraz

mniejszej ilości. Osuszanie mokradeł, bagnistych la
sów — to pozbawienie żurawi ich naturalnego środo
wiska. ©lateg... są zagrożone w swym gatunkowym by
cie.

Wreszcie głuszec. Pó dropiu i żurawiu najpiękniejszy
ptak łowny, na którego obecnie poluje się niemal przez
cały rok. Podobnie jak i na cietrzewie. Głuszcom j cie
trzewiom, nękanym przez myśliwych, grozi zagłada.
Szczególnie dużo pada ich w czasie godowym, kiedy
stają się mało ostrożne, tym samym łatwe do upolowa
nia.

Właśnie: czas godowy! Czas miłości u zwierząt, czas

dopełniania się praw przyrody. I właśnie wtedy czło
wiek sieje żniwo śmierci wśród zwierząt! Jest w tym
wiele z barbarzyństwa. Nie, nie jestem wrogiem polo
wań. Uznaję je jednak do granicy, kiedy człowiek i
zwierzę mają równe szanse walki lub ucieczki. Nie
mają zwierzęta takiej szansy w okresie godowym —

rui, gonów, godów, cieczki, toków, huczki — kiedy tra
cą czujność, co tak niecnie wykorzystuje myśliwy.

Ledwie jeleń obwieści światu czas rykowiska — pa
da rażony śmiercionośną kulą! Ledwie wyjdzie łoś na

bukowisko, by walczyć o swe losze, już mu śmierć z

ręki myśliwego pisana. Ledwie zapadnie na łąkę stado
batalionów i zapomni się w szrankach — już śrut sie
je krwawe żniwo. Tak samo dzieje się z głuszcami,
cietrzewiami i innymi gatunkami ptaków w czasie to
ków. Ha, myśliwy zabija, za myśliwym stoi prawo ło
wieckie i tradycje tego rodzaju polowań. Pojęcie czy
sto ludzkiej, nowocześnie rozumianej etyki nie ma tu
znaczenia.

I dlatego wszystkim tym ptakom grozi -wyniszczenie,
jeżeli łowiecka beztroska nie zostanie przynajmniej w

części zahamowana.
Natomiast do pospolitych u nas ptaków łownych na

leżą bażanty i kuropatwy. Że występują obecnie li
cznie, wielka to zasługa Polskiego Związku Łowieckie
go i kół łowieckich. Pierwszych dlatego, że PZL utwo
rzył hodowle bażantów, drugich — że pozyskanymi w

hodowlach ptakami zasiedlili swoje łowiska. Korzyść
z tego wynikła potrójna. Fauna wzbogaciła się o pięk
nego ptaka (mocno po wojnie wytrzebionego), myśli
wi uzyskali atrakcyjnego ptaka, rolnicy wielkiego so
jusznika, jako że bażant zjada ogromne ilości szkodli
wych owadów.

Właściwie też od lat rozwija się populacja kurbpatw,
które umiejętnie przystosowały się do nowych warun
ków ekologicznych, kształtowanych przez człowieka,
Chociaż strzela się te ptaki od września do grudnia w

dużych ilościach — nie ma obawy o zdziesiątkowanie
stada podstawowego.

Zamknięte hodowle bażantów czy kuropatw dają po
żądane wyniki. Niestety, nie powiodły się tego rodzaju
próby z dropiami, żurawiami, głuszcami i cietrzewia
mi. Tym gorzej dla ich przyszłości. Ale też z tego
względu polujmy na bażanty, lecz oszczędzajmy te pta
ki, które już tylko gasnącym blaskiem świecą w skarb
cu klejnotów ojczystej przyrody.

STEFAN MACIEJEWSKI

„Kieszonkowy" konik
Dziwne, że tego nie wymyślili słynący z miniaturyzacji wszystkiego Ja

pończycy! Ale nie, kieszonkowego konika (czyżby dla lalek?) wyhodowa
no w USA na fermie J. C. Wiliamsa w Południowej Karolinie. Właściciel

mierzy 1.92 cm, jego konik — „Little Bit” — 46 cm. Kiedy Urodził się miał

31,75 cm; przypuszcza się zaś, że gdy dorośnie nie przekroczy 50 cm (nor
malne konie 1,60—2 m, największy, też Amerykanin — 2,13 m).

Karłowaty konik nie jest jakimś wybrykiem natury, lecz efektem świa
domej hodowli: jego rodzice mierzyli ponad 70 cm (prawnuki za to będą
pewnie mniejsze od mrówek).

Koń tak mały jakby był na tranzystorach żyje przeciętnie 25 lat i zja
da nie tak wiele mniej niż jego duży krewniak: dwie pełne miski ziarna

jęczmienia i kukurydzy na dzień.

„Little Bit”, ma czterowiekowe drzewo genealogiczne. Jego przodków
wymyślano dla zaspokojenia kaprysu wielkich tego świata. Rozpowszech
nienie (względne) zawdzięczają zaś dwom Angielkom, pannom Hope, ży-
jącym za królowej Wiktorii i nie lubiącym kotów. Cóż, na duże konie mie
szkanie miały pewnie za małe, więc poświęciły się hodowli karłowatych.

(ms)



Kwestia trafnego obsadzania stano
wisk kierowniczych znajduje się cią
gle w centrum uwagi społeczeństwa i

władz partyjnych, ponieważ od właści
we] polityki kadrowej zależy racjonalne
spożytkowanie zbiorowego wysiłku Po
laków.. Ci, którzy kierują urzędami,
przedsiębiorstwami i instytucjami, mają
możliwość podejmowania ważnych de
cyzji i rozstrzygania w kwestiach budzą
cych wątpliwości. Idea głosząca że właś
ciwy człowiek winien zajmować właści
we. stanowisko — realizowana jest dzi
siaj . bez wątpienia lepiej niż w przesz-
osci. Ale. z praktyki wiemy, że w każ

dej sprawie i zawsze możliwe są uspraw
nienia.

i * te50 właśnie powodu inspektorzy
Komitetu Wojewódzkiego Partii w Nowym Są
czu dokonali sondażu na temat funkcjonowa
nia podstawowych ogniw administracji pań
stwowej. Wyniki tego sondażu poszerzone o

materiały dotyczące I sekretarzy KM, KM-G i
• TT, byIy Przedmiotem informacji, jakiej

udzielił tow. Henryk Kostecki w odpowie-
zi na jedno z pytań zadanych przez dzienni

karzy, którzy odwiedzili w grudniu ubiegłego
roku województwo nowosądeckie. Wiele w tej
odpowiedzi cyfr, ale uważny Czytelnik wyciąg
nie z nich wnioski, które — jak sądzę — mogą
wzbogacić na intuicji na ogół oparte nasze spo
strzeżenia dotyczące przemian, jakie dokonują
się w kadrze kierowniczej, zwłaszcza na szcze
blu gmin i miast.

☆
Wśród I sekretarzy, komitetów miejskich, ko

mitetów miejsko-gminnych i gminnych wy
kształcenie wyższe posiada 33,3 procent osób,
wśród naczelników gmin — 41,3 procent. Dzie
sięciu I sekretarzy i trzech naczelników uzupeł

nia studia wyższe. Najwięcej wśród sekretarzy
jest nauczycieli, a wśród naczelników — praw
ników. •

Co czwarty sekretarz nie przekroczył 30 ro
ku życia, natomiast prawie połowa naczelni
ków mieści się w grupie wiekowej 30—39 lat.
Tylko 8 procent sekretarzy i 13 procent na
czelników ukończyło 50 lat.

Przeszło połowa sekretarzy to ludzie pracują
cy w aparacie partyjnym krócej niż trzy lata.
Również większość naczelników ma krótki staż
na obecnie zajmowanym stanowisku.

Jedynie trzy kobiety są I sekretarzami, a

jedna — naczelnikiem.
73 procent sekretarzy i 37 procent naczelni

ków pracuje i mieszka w tej samej miejscowoś
ci. Jest to zjawisko niekorzystne, odzwiercied
lające okoliczności, w jakich kształtował się po
reformie administracyjnej skład władzy tere
nowej. Brak mieszkań powoduje, że nadal zna
czna część tych ludzi dojeżdża do pracy.

Ocena kadr kierowniczych w gminach po
półtorarocznym okresie urzędowania jest na
stępująca: wysoko ocenia się 59 procent na
czelników; średnio — 17,9 procent; słabo — 17,9
procent, a 5,2 procent uznano za nieprzydat
nych na tych stanowiskach.

Wysoką samodzielność w realizacji zadań
społeczno-gospodarczych stwierdzono tylko w co

drugiej gminie, natomiast stosunki urząd —

obywatel oceniono jako bardzo dobre w 16 na

39 badanych gmin. Te dane nie zadowalają lu
dzi sterujących procesami politycznymi w woje

wództwie, zmuszają do refleksji 1 każą podej
mować różnorodne działania zaradcze.

Niska jest ocena 38,4 proc, służby rolnej. Brakuje
zwłaszcza geodetów, meliorantów i specjalistów
budownictwa wiejskiego. Wśród 48 kierowników
służb rolnych wyższe wykształcenie rolnicze
posiada 25 osób, a 23 — średnie. Połowa z nich
dojeżdża do pracy. Natomiast na 301 osób za
trudnionych w służbie rolnej wykształcenie
wyższe (poza kierownikami) posiada tylko 16

procent.
Pozostali pracownicy urzędów miast i gmin

to grupa licząca 1475 osób. Prawie połowa z

nich to członkowie partii. 72 procent nie prze
kroczyło 40 roku życia. Prawie 20 procent po
siada dyplomy wyższych uczelni, ale 11 procent
legitymuje się tylko świadectwem szkoły pod
stawowej.

Dla porównania podam, że wśród dyrektorów
wydziałów (i ich zastępców) w Urzę^jie Woje
wódzkim 93 procent posiada wykształcenie wyż
sze, 90 procent należy do PZPR, 83 procent
mieści się w przedziale wiekowym 30—49 lat.

Natomiast wśród inspektorów i referentów
UM granica wieku jest wyraźnie niższa, domi
nują ludzie z wykształceniem średnim, ale mniej
więcej co trzecia osoba ukończyła studia wyższe.

Źródłem do refleksji o funkcjonowaniu władz
terenowych w nowej strukturze administracyj
nej mogą być nie tylko dane statystyczne. Wia
domo bowiem, że w wyniku reformy przepro
wadzonej w połowie roku 1975 rady narodowe
odciążone od funkcji administracyjnych stały
się generalnym planistą i uchwałodawcą pla

nów społeczno-gospodarczych swojego terenu
oraz kontrolerem ich realizacji.

Niestety, z informacji I sekretarza KW Par
tii wynika, że ta ostatnia funkcja na szczeblu
gminy wypełniana jest w wielu przypadkach
powierzchownie.

To co sprawdziło się już na śzczeblu woje
wództwa, szwankuje jeszcze w terenie. Organy
przedstawicielskie w gminach nie zawsze umie
ją korzystać ze swych kompetencji.

Nastąpiło zbliżenie władzy do obywatela,
zmalała ilość skarg i zażaleń kierowanych do
województwa. Więcej spraw trafia bezpośrednio
do urzędów gminnych. Komisja Przestrzegania
Prawa i Porządku. Publicznego przy WRN
stwierdziła, że zmniejsza się ilość skarg na

funkcjonowanie terenowych organów adminis
tracji. Natomiast rady narodowe szczebla pod
stawowego prowadzą na razie działalność ogra
niczającą się do uchwalania' programów rozwo
ju. Funkcja kontrolna wobec administracji wy
pełniana jest tylko częściowo. Od stwierdzenia
tego faktu trzeba jak najszybciej przejść do
konstruktywnego działania, gdyż tylko w tym
tkwi szansa rozszerzenia form demokracji so
cjalistycznej w terenie.

Gminne rady narodowe mają być faktycz
nym gospodarzem swego terenu, powinny więc
one kierunkować pracę administracji, inspiro
wać ją do działań na rzecz obywatela, dbać o

przestrzeganie norm prawnych np. przy rozpa
trywaniu i załatwianiu skarg, wniosków czy
odwołań.

Władza terenowa funkcjonuje lepiej niż w

przeszłości, ale nie oznacza to, te nastąpiło Jut
pełne jej umocnienie. Gminy na ogól są jed
nostkami silniejszymi, sprawniejszymi pod
względem administracyjnym, lecz proces samo
dzielnego i twórczego rozwiązywania proble
mów rozwoju na ich terenie wymaga dalszego
doskonalenia.

Również w miastach obserwuje się aktywiza
cję samorządu mieszkańców jako gospodarza
osiedli. Zwłaszcza w zakresie działalności pojed
nawczej, a także opieki nad ludźmi starszymi
notuje się wiele sukcesów. Konieczne jest jed
nak zwiększenie udziału samorządów w gospo
darowaniu zasobami mieszkaniowymi, zaspo
kajaniu potrzeb socjalnych, kształtowaniu za
sad współżycia społecznego i rozwijaniu dzia
łalności wychowawczej.

Do niedostatków pracy administracji w nie
których miastach należy zaliczyć fakt, iż zna
czna część komitetów samorządu nie posiada
własnych lokali. Nie wszędzie uregulowana
również sprawę środków finansowych na dzia
łalność samorządu.

☆
Część ujemnych zjawisk występujących w

kręgu polityki kadrowej w Nowosądeckiem
wiąże się z niedoborem specjalistów (i dlatego
zapala się tutaj zielone światło dla fachowców
z innych regionów kraju). Są wszakże i takie
zjawiska negatywne, które wynikają stąd, iż
młode województwo to coś więcej niż suma by
łych powiatów. Pojawiły się problemy o s k a-

1 i niespotykanej tutaj w przeszłości: ochrona
środowiska, ciągły rozwój ruchu turystycznego,
modernizacja i zmiana profilu rolnictwa, koniecz
ność mądrego rozwijania przemysłu i budownic
twa... Po to, by im sprostać, trzeba racjonalnie
gospodarować przede, wszystkim ludźmi. Kry
tycyzm, z jakim podchodzi się w Nowym Sączu
zarówno do sukcesów jak i do niedostatków
pozwala na dużą dozę optymizmu. Mówi się o

nich bowiem szczerze i uruchamia środki prze
ciwdziałające zjawiskom negatywnym.

ADAM OGORZAŁEK

Traf chciał, że w tym miesiącu spotkały się na ekranach dwa głośne filmy z udziałem człowieka,
który stworzył cały rozdział w historii westernu. OSTATNI POCIĄG Z GUŃ HILL, nakręcony 18 lat

temu, dał Kirkowi Douglasowi pole do popisu aktorskiego; ODDZIAŁ z roku 1975 — także do

reżyserskiego.

WESTERNY
KIRKA
DOUGLASA

wych, pokrewnych takiemu pierwowzorowi i nakręconych
właśnie w realiach westernu: zawsze bowiem temu gatunko
wi — i amerykańskiemu idealizmowi — najbliższe były roz
ważania o dzielnych samotnikach, poświęcających się walce
przeciw złu i bezprawiu. Ostatnim — nomen omen — z wy
bitniejszych filmów tej serii był właśnie OSTATNI POCIĄG
Z GUN HILL. I tutaj mamy człowieka, który w imię ideałów
prawa i równości — także rasowej — walczy nieugięcie
z tymi, którzy uzurpują sobie specjalne przywileje i wyko
rzystać chcą siłę, znajomości, długi wdzięczności, pieniądze.

W kilkanaście lat później Kirk Douglas nie przestał być
świetnym aktorem, ale okazał się także świadomym twórcą,
głęboko zainteresowanym sprawami społecznymi. W treści
znalezionego przypadkiem w archiwach opowiadania odna
lazł to, co zaczynało być najważniejszą sprawą jego kraju:
rozważania na temat konieczności bezwzględnie uczciwego
postępowania ludzi, których społeczeństwo wybiera na re
prezentantów władzy. Głoszenie tych właśnie haseł — po
trzeby powrotu do idealizmu politycznego tradycyjnej Ame
ryki — zapewniło sensacyjne zwycięstwo Jimmy Carterowi.
ODDZIAŁ powstawał wówczas, gdy nowo wybrany prezydent
USA zaczynał swoją kampanię — i niewątpliwie można go
dziś nazwać filmem carterowskim. Dziesięć lat wcześniej
niuanse moralne podobnego obrazu ekranowego byłyby wręcz
nie do pomyślenia, nie do zauważenia; dziś ODDZIAŁ jest
znakiem nowych czasów, nowego sposobu myślenia o etyce
postępowania. Niezależnie od tego, jest świetnie zrealizowa
nym westernem, zachowującym wszystkie atrakcje i — aż
do przewrotnego finału — wszystkie reguły gatunku.

Treścią filmu są starania szeryfa Nightingale w roku 1890
o urząd, gubernatora Teksasu. W specjalnym pociągu objeżdża
on terytoria stanowe; metodą jego działania jest spektaku
larne zapewnianie bezpieczeństwa przez bezwzględne tępie
nie przestępców, wykonawcy — to znakomicie wyszkoleni
chłopcy z oddziału specjalnego, posłuszni każdemu skinieniu
szefa i (chcąc nie chcąc) zadufani w swoją potęgę. Sens filmu
polega na tym, że Douglas — głosząc prawdy dość oczywiste,
ale w nader interesującym kontekście — pokazuje, jak
drobne nawet zauędy uzurpaiorskie i oportunistyczne omija-

O ile pierwszy z wymienionych filmów nosi w sobie zaledwie nie zasad czystych rąk może prowadzić do klęski. Nightrn-
echa wydarzeń bieżących, o tylę drugi — i z całą pewnością działa w imię własnej Kariery, ale w tym samym kie-
zgodnie z intencjami Douglasa - jest alegorią polityczną. runku, co prawo, i.interes społeczny, trudno tez zarzucić jego
Najpierw jednak o OSTATNIM POCIĄGU Z GUN HILL. ł .

i o legendarnym W SAMO POŁUDNIE, bo bez tego się nie
obejdzie.

Otóż najsłynniejsze arcydzieło westernu, jakim jest wy
mieniony film z Gary Cooperem, powstały w roku 1952, nie
tylko oznacza narodziny nowego stylu w tym gatunku — a

mianowicie nadwesternu, który dotychczasowe galopady
kowbojskie podniósł do rangi moralitetu i przypowieści filo
zoficznej; W SAMO POŁUDNIE jest także metaforą sytuacji
społecznej w czasach zimnowojennych. Jego autorzy — sce
narzysta Carl Foreman i reżyser Fred Zinnemann — dyskry
minowani za swe lewicujące poglądy w czasach „polowania
na czerwone czarownice”, zamierzyli tę opowieść jako stu
dium strachu, który ogarnął pewną społeczność i w licznych
kwestiach dialogowych nawiąza-li do sytuacji aktualnej,
kiedy to Amerykanie przez małostkowość i oportunizm poz
walali na osamotnienie uczciwych ludzi, walczących o swoje
ideały, o wolność słowa i o poszanowanie równości wobec

prawa. Foreman po tym filmie zmuszony został do emigracji
z USA, ale wkrótce pojawił się cały szereg utworów ekrano-

Ostatnio zresztą mieliśmy okazję poznać go w jeszcze Jed
nej roli: jako miłośnika tenisa na finałowym turnieju mi
strzów w Houston (co, nawiasem mówiąc, skończyło się dość
niefortunnie dla Wojciecha Fibaka: jeśli wierzyć naszemu

tenisiście, zdekoncentrowały go w decydującym momencie
właśnie słowa uznania, wypowiedziane do mikrofonów TV

przez kibicującego za nim Douglasa. Można zaryzykować
przypuszczenie, że ta sympatia dla Fibaka podyktowana była
faktem, że startował z pozycji outsidera — a w całej swojej
karierze Douglas wyrażał poparcie dla takich właśnie, któ
rzy walczą samotnie. Można też sądzić, że miały tu udział
sympatie słowiańskie; Kirk Douglas jest synem rosyjskich
emigrantów, naprawdę nazywa się Issur Diemskij, Polskę
zaś zna i lubi: odwiedzał nasz kraj i jest nawet bohaterem
krótkiego filmu, jaki podczas jego pobytu w PWSFiT w Ło
dzi w roku 1967 nakręcił Marek Piwowski). W ten więc
sposób ponownie zetknęliśmy się blisko z postacią, którą
amatorzy kina w Polsce znają już z 15 filmów, ale która
ostatni raz pojawiła się na naszych ekranach dość dawno, bo
przed pięciu laty — w UKŁADZIE Kazana. Konfrontacja
OSTATNIEGO POCIĄGU Z GUN HILL.i ODDZIAŁU jest
jednakże czymś więcej, niż tylko porównaniem dwóch okre
sów działalności Douglasa i dwóch stylów westernu. To spot
kanie dwóch epok kina Stanów Zjednoczonych: tej, na której
znamię wycisnął okres zimnej wojny i Komisji do Badania
Działalności Antyamerykańskiej senatora McCarthy oraz tej,
która wiąże się z dr'em dzisiejszym Ameryki.

Wydaje się nieprawdopodobne, by w gatunku tak' skon
wencjonalizowanym jak western mogły się wyraźnie odbić
aktualne tendencje życia publicznego Ameryki; a jednak.

UCZMY SIĘ HISTORII.’ FRANCJI

ADAM GARBICZ

Szanowna Redakcjo!

w ..Kronice” tym razempoważnie. Dlatego mu-

to pytanie — czy tak

odpowiedzieliście sobie
na nie sami. Nie! Zatem pilnujcie się, by ni
komu z Was nie przytrafiło się być podob-

działaniom, nawet tym drugoplanowym, oczywistą niemo-
ralność — jest tylko pragmatykiem, dość typowym dla Ame
ryki ostatnich stu lat. Okazuje się jednak, że nawet drobne
odstępstwa od nieposzlakowanego działania mogą zadecydo
wać o utracie zaufania: milcząca większość nie poprze aktyw
nie obrońcy jej interesów, za to natychmiast odwróci się od
rzecznika działania strachem; najwierniejsi wyznawcy od
rzucą lojalność, jeśli do konstatacji, że są już niepotrzebni,
dodana zostanie pokusa łatwego majątku; nie poprze poli
tyka ten, który wie, że uzależniony on jest od instytucji,
winnych niesprawiedliwości społecznej,

Można ODDZIAŁ oglądać tylko jako świetny, rozrywkowy
western. Ale można w nim widzieć także odbicie problemów,
którymi żyje dziś Ameryka. Warto się nimi zainteresować

tym bardziej, że bieżący rok ma przynieść odpowiedź, na ile

głoszone hasła pokryją się z rzeczywistością polityczną tego
kraju.

Do tych nielicznych programów telewi
zyjnych, które ściągają przed telewizory
całe rodziny, przybył kilka miesięcy temu

jeszcze jeden: francuski serial „Wielkie bit
wy historii”, którego każdy odcinek jest
kapitalną 50-minutową lekcją historii pow,
szechnej, głównie zresztą historii Francji.
Żywy, interesujący komentarz, zdjęcia
miejsc i obiektów, z omawianymi wyda
rzeniami związanych, fragmenty filmów fa
bularnych, traktujących o wydarzeniach
czasów minionych, dyskusje historyków —

jednym słowem serial tyle efektowny, co

pożyteczny, kształcący.
I tu ogarnia mnie smętna refleksja. Nie

tak dawno uczestniczyliśmy w ogromnej
dyskusji wokół nauki historii w szkołach,
dla której w przeładowanych programach
trzeba było walczyć o każdą godzinę. Więc
teraz zamarzył mi się taki właśnie, niczym
francuskie „Wielkie bitwy” serial, tyle że
o. naszej historii, której nieznajomość na
wet wśród ludzi z cenzusem wykształcenia
bywa żenująca...

Nie mamy szczęścia 'do filmu historycz
nego. Każdy z nielicznych tytułów wzbu
dzał ogromne kontrowersje; dzieła na miarę
„Iwana Groźnego” nie stworzyliśmy nigdy.
Inni potrafią? My nie? Czego nam brakuje
dla realizacji imponującego serialu histo
rycznego? Twórców, środków? Mamy twór
ców, uciekających w płyciznę, mamy środ
ki, inwestowane w dzieła nie najwyższych
lotów. Więc marzy mi się, marzy... A na

razie — uczmy się historii Francji. I uczmy
się od Francuzów, jak historię szanować
i wykładać należy.

WIESŁAW DUTKOWSKI
Tarnów

GDY ZA LADĄ HULA WIATR

ORGAN MŁODYCH CZYTELNIKÓW „GP” NR 81

Po krótkim okresie świątecznego
rozleniwienia, po sylwestrowych tań
cach i noworocznych szopkach, znów

zabieramy się ostro do roboty. Choć

prawdę powiedziawszy i o zabawie

nie można do końca zapomnieć, boć

to przecież karnawał — pora tańców,
kuligów i zimowych szaleństw. Zresz
tą spora grupa naszych Czytelników
- uczniów, studentów — ma jeszcze w

perspektywie zimowe wakacje, więc
wszystko się dobrze składa i o no
wym roku można powiedzieć śmiało,
że rozpoczął się pomyślnie. Zapewne
tak też będzie dalej przez te kilkaset

dni do następnego Sylwestra.
Dzisiejsza „KO” składać się będzie głównie

z prezentacji debiutantów. Ma to być przed
smak zapowiadanej od pewnego czasu przez
nas kolumny „Młodzi piszą”. Już nieco ma
teriałów udało nam się pozbierać, ale wciąż
jeszcze czekamy na ciekawe wypowiedzi
(przypominam — różnorodne w formie, nie
tylko pisane „mową wiązaną” czyli wierszem)
młodych amatorów pióra.

storii, bardzo często chodzi do kina. Jego
wiersze sprawiają jeszcze wrażenie prób poe
tyckich, nie są one do końca przemyślane i.
dopracowane, ale zawierają duży ładunek

autentyczności, są dowodem poszukiwania
własnego spojrzenia na otaczający świat. To

zadecydowało, że postanowiłem go Wam kró
tko przedstawić.

biedny Guillaume Apollinaire
w porównaniu z tobą
jakże jestem szczęśliwy
jest pokój
paw
aja
nie muszę rozpaczliwych
listów pisać z frontu
do dziewczyny
często myślę sobie jak
to było wtedy gdy
ty żyłeś
i czasem w marzeniach
przybywam do Paryża i wchodzę
do waszej Bateau — Lavoir
żeby zobaczyć się z Picassem
Maxem i tobą
puk puk
to ja
bon jour
chcecie
to przeczytam wam mój
nowy wiersz

POEZJA

W tej rubryce debiutuje dziś MAREK PU-
TOWSKI z Krakowa. Marek pracuje w wal
cowni zimnej HiL jako I operator walcarki
pięcioklatkowej. Jak sam pisze w liście do
nas dużo czyta, stara się uzupełnić swoje
wiadomości z zakresu literatury, sztuki, hi-

MINIREPORTAŻ

W tej rubryce debiutuje ALEKSANDRA
DYMANUS, uczennica III klasy VI LO w

Krakowie, prezentując swoją pierwszą pró
bę dziennikarską pt. „Czy to tak powinno się
pracować?”.

Sytuacja jest autentyczna, Grupka uczniów

wraz z opiekunem znajduje się „na pracy
społecznej” w jednym z zakładów.

— Mamy przed sobą trzy dni pracy po o-

siem godzin dziennie, pokażcie więc co potra
ficie — powiedział do nas opiekun.

Nauki w szkole jest dużo toteż zapowiedź
pracy fizycznej, innej niż ta codzienna, przy
jęliśmy z ochotą. Robota szła. „Wiara” stara

się jak najlepiej wykonywać wyznaczone za
dania, wszyscy są radośni, nauczyciel zado
wolony. Robotnicy patrzą na nas z przychyl
nym uśmiechem, i z aprobatą dla naszej pra
cy. Ale jak to młodzież — ciekawa i wścibska
zawsze coś musi wypatrzyć. Naszą uwagę
przyciągnęła pewna pracownica, przy sąsied
nim stanowisku pracy. Zachowywała się „nie
konwencjonalnie”. Przed nią leżał stos mate
riałów, a ona przez pierwsze pół godziny spo
żywała śniadanie. Myślimy — no, dobrze,
każdy jest człowiekiem, pewnie nie zdążyła
zjeść w domu. Jednakże w kilkanaście minut

po owym śniadaniu nasz „obiekt obserwacyj
ny” wyszedł... na herbatę. Co chwilę ktoś po
dawał nowe wiadomości: „teraz znów je ka
napkę”, „a teraz pogawędka z koleżankami”,
„teraz je jabłko”, „teraz obserwuje pejzaż za
oknem”. Potem zabrzmial dzwonek na przer
wę i oczywiście nasz „obiekt” wraz ze wszy
stkimi podążył do stołówki. Po przerwie śnia
daniowej niewiele się zmieniło. W rezultacie
przez cały dzień pracy nie zrobiła nawet po
łowy tego co każdy z nas. Był to nieicątpliwie
„szczególny wypadek”, którego nie należy
uogólniać. Ale my przychodząc po raz pierw
szy do zakładu produkcyjnego, potraktowali
śmy nasz obowiązek
sieliśiny zadać sobie
można pracować?”.

Od „KO”: No cóż,

nym
także

„obiektem obserwacji”. To obowiązuje
w nauce.

BOGACTWO
NASZYCH REGIONÓW

Nie jestem krakowianinem, ale miasto
wasze darzę szczerym sentymentem. Tak
się złożyło, że z końcem grudnia, odwie
dziłem po kilku latach przerwy Kraków
i swe pierwsze kroki skierowałem do Su
kiennic, o których remoncie, a następnie
otwarciu głośno było w całym kraju.
Zajrzałem do środka, między gustowne
kramy Cepelii — i bodaj pierwszą rzeczą,
która mnie uderzyła, była... rewia mody
zimowej w wydaniu pań sprzedawczyń.
Wszelkiej maści i kroju kurtki, palta, ko
żuszki bardziej pasują do targowego pla
cu, niż do reprezentacyjnego wnętrza.,
Czemu tak jest? — zapytałem. — Czy
Cepelii nie stać na estetyczną, jednolitą
służbową odzież dla swych pracowników
zza lady?

Jak poinformowano mnie na pierwszym
z brzegu stoisku, podczas remontu za
pomniano zupełnie o starej instalacji
elektrycznej. W efekcie, wraz z pierwszym
podmuchem zimy, gdy w kramach uru
chomiono ogrzewanie przy pomocy pie
cyków elektrycznych — instalacja „wy
siadła”. Po prostu nie wytrzymała obcią
żenia, koniecznego dla ogrzania kramów;
personel miast w gustowne stroje służbo
we musiał wskoczyć w kurtki i płaszcze.
Akcesoria służbowego stroju ubiera tyl
ko wówczas, gdy Sukiennice zwiedza np.
delegacja zagraniczna. A co będzie, gdy
przyjdą większe niż dotąd mrozy?

Ja przepraszam, że zawracam głowę
błahą na pozór sprawą, ale to co nas naj
częściej irytuje, zazwyczaj bywa dro
biazgiem.. Tyle, że tych drobiazgów za du
żo w każdym mieście, w całym kraju...

ANDRZEJ JANKOWSKI
Poznań

DLACZEGO „NA ŻĄDANIE”?

Kolejny debiut
EWY, studentki II roku Akademii Medycz
nej, którą sfotografował jedyny nie debiu
tant Wacek Klag.

WIESŁAW KOLARZ

Przy ul. 29 Listopada, na wprost bramy
cmentarza Rakowickiego krakowskie MPK
ustawiło swego czasu przystanek dla prze
biegających tędy kilku linii autobusowych.
Miejsce jak najbardziej właściwe, przysta
nek był tu konieczny, ale dlaczego tylko
„na żądanie”? Fakt ten wykorzystuje spo
ra grupa kierowców, nie zatrzymując się
w tym miejscu w ogóle, mimo rozpaczli
wych gestów ludzi oczekujących tym sposo
bem po kilkadziesiąt minut na autobusy.
Więc może skończyć z fikcją i przystanek
zlikwidować, albo lepiej: przemianować go
na zwykły, zobowiązujący każdego kierow
cę do zatrzymania się?

IZABELLA D.
Kraków, ul. Komandosów 3



W ubiegłym tygodniu przedrukowaliśmy fragmenty
artykułu „Sterna”, mówiące o sytuacji w amerykańskim
footballu — poniżej część artykułu, zamieszczonego w

szwajcarskim tygodniku „DIE WELTWOCHE”, dorzucają
cego wiele interesujących informacji na temat sportu
w USA.

Sławni „Jets” mają obecnie zły
sezon — nie wygrali ani jednego z

ośmiu rozegranych dotychczas me
czów. Drużyna jest zdenerwowana,
menadżer denerwuje się jeszcze bar
dziej. Menadżer, 49-letni szpakowa
ty Al Ward mówi jdnak zawsze spo
kojnym, miękkim głosem i tym sa
mym głosem oznajmia drużynie po
treningu: „Piętnastu z was zostanie
po sezonie sprzedanych. Potrzebuje
my nowych, świeżych graczy". Nie
pokój ogarnia wszystkich, każdy boi
się utracić miejsce pracy i każdy bę
dzie teraz o nie walczył.

Również menadżer musi stale bać
się o swe zajęcie. Zatrudniają go
czterej właściciele klubu i oni też
zwolnią go> z pracy, jeśli drużyna nie
poszczyci się sukcesem.

Przedsiębiorstwo „New York Jets”
wraz z żywym i martwym inwenta
rzem należy do czterech osób. Każ
da z nich ma 25 proc, udziałów war
tych ok. 5 min dolarów. Przedsię
biorcy są rzeczywistymi panami w

amerykańskim footballowym intere
sie sportowym. Kiedy „Houston
Oilers" występują przeciwko „Miami
Dolpfins” oznacza to, '. kilku teksas-
kich milionerów naftowych walczy
przeciwko kilku koncernom hotelo
wym z Florydy. Jeśli „Detroit Lions”
walczą z „New York Tets” — idzie
o to. kto kupił 'epsze przedsiębior
stwo footballowe — fabrykanci sa
mochodów z Detroit, czy wytwórcy
tekstyliów i maklerzy giełdowi z

Manhattanu.
Właściciele klubów i drużyn mogą

sprzedawać członków tych drużyn
wbrew ich woli do innych klubów.
Właściciele współczesnych, dzisiej
szych gladiatorów siedzą na stadio
nach w lożach i ściskają kciuki, pod
czas gdy na placu boju ich poddani
toczą zaciekłą walkę.

Organizacją nadrzędną dla wszyst
kich zawodowych klubów footballo-

starszy zawodnik, ogromny Murzyn
z numerem 32, stanął na krześle.
Zrobiło się cicho. Zawodnicy uklękli,
a Murzyn rozpoczął modlitwę: „Boże,
dziękujemy Ci, że pozostawiłeś nas

przy życiu...".
Amerykański football jest nie tyl

ko zorganizowany na wzór przemy
słu,. po prostu sam jest przemysłem.
Związki sportowe i kluby są bądź
firmami prywatnymi, bądź towarzy
stwami akcyjnymi, z dyrekcją i
przewodniczącym, który często gro
madzi w swych rękach większość
akcji. Każdy związek zatrudnia dzie
siątki a nawet setki pracowników:
urzędników, graczy, trenerów, leka
rzy, pielęgniarki, reporterów praso
wych i poszukiwaczy talentów.

Drużyny są zorganizowane według
ścisłej hierarchii, liczą po 48 zawod
ników, z których każdy po lalach
treningu staje się wyspecjalizowa
nym napastnikiem, obrońcą itp. Dy
scyplina na boisku i poza nim, to

pierwsze przykazanie. Nieograniczo
nym władcą na dworze króla foot
ballu jest head-coach czyli główny
trener. Nikt nie uosabiał lepiej tego
typu absolutystycznego despoty, co

zmarły w 1970 r. na raka 57-letni
Vince Lombardi, syn włoskiego rzeź-
nika. Henry Jordan, jeden z graczy
trenowanej przez Lombardiego dru
żyny mówi: „On był o.k. Traktował
nas wszystkich jednakowo i bez wy
jątku — jak psr”. Inny gracz dorzu
ca: „Gdy Vince kazał siadać, nawet
nie odwracałem się za siebie, aby
sprawdzić, czy stoi za mną krzesło".
Lombardi bywał często — bądź serio
bądź z ironią — porównywany z

generałem Pattonem, z Mussolinim,
a nawet z Panem Bogiem.

Ideologia Lombardiego. głosząca
konieczność osiągnięcia zwycięstwa
za każdą cenę, podporządkowanie
jednostki grupie, grupy autoryteto
wi i autorytetu celowi nadrzędne-

Fot. Archiwum

wych jest „Narodowa Liga Footbal-
lowa”,. której biura mieszczą się na

12 piętrze drapacza chmur przy Park
Avenue v. Nowym Jorku. Tu steru
je się pracą klubów, sprzedaje bile
ty hurtowniko i. przyjmuje z telewi
zji pieniądze za prawo transmisji, tu

zarządza się sprzedażą pamiątek itd.
Zawodowy football znajduje się
wprawdzie dopiero na 400 miej
scu listy największych amerykań
skich przedsiębiorstw gospodar
czych, za to na pierwszym, jeśli
chodzi o popularność. Gdy rozgrywa
ne są wielkie mecze, 70 proc. Ame
rykanów — prawie 150 min ludzi --

siedzi przed telewizorami. Każda
przerwa w grze wykorzystywana
jest przez agencje reklamowe. Każ
da minuta reklamy w czasie meczu

footballowego kosztuje około ćwierć
miliona dolarów.

W czasie ostatniego meczu „Jet-
sów” z „New England Patriots” z

Bostonu, czterech zawodników zo
stało rannych, z tym źe jednego trze
ba było wynieść ze stadionu na no
szach. Pozostali byli tylko posinia
czeni i podrapani. Z ulgą pozdejmo
wali z głów ochronne hełmy. Naj

mu — już dawno przekroczyła gra
nice boisk footballowych i zadomo
wiła się w polityce i gospodarce.
Wietnam, afera Watergate, afery
CIA, łapówki koncernów — oto przy
kłady.

Dave Meggyesy, który w 1969 roku
zrezygnował z uwieńczonej sukcesa
mi kariery footballowej i został ra
dykalnym działaczem politycznym,
tak pisał w roku 1970 o stosunku
między footballem a władzą: „Men
talność Mitchella—Agnew—Nixona
jest istotą tego, o co idzie w footbal
lu. Polityka i zawodowy football, to

najbardziej groteskowe ekstrema u>

spektaklu, jakim jest schyłek cesar
stwa. Nie jest przypadkiem, że naj
bardziej represywny system w histo
rii naszego kraju administrowany
jest przez wielbicieli footballu... Ta

gra jest próbą ogłupienia podbitego
narodu, próbą pokazania temu naro
dowi, który walczy z inflacją, z wy
zyskiem własnej pracy, z wyzyskiem
Wietnamczyków i amerykańskich
Indian, że nasz system jest z punktu
widzenia społecznego, gospodarczego
i politycznego ciągle jeszcze w po
rządku”.

— Jesteśmy jedyną władzą w południowym Libanie — oświadczył niedawno pewien
izraelski oficer w rozmowie z korespondentem UPI. Izraelska interwencja w wojnę
domową, która zniszczyła kraj, poza szeroko reklamowaną pomocą dla ludności chrze
ścijańskiej, była również - ukrywaną starannie przez długi czas — interwencją zbrojną.
Nienawiść do Palestyńczyków powoduje, że Izrael popiera każdego, kto z nimi walczy.

„Polityka izraelska przebyła drugą drogę od chwili
wybuchu kryzysu libańskiego. Na początku wojny do
mowej, a także później, rząd Izraela nieustannie o-

strzegał Syrię, że wszelkie próby przekroczenia przez
nią tzw. „czerwonej linii’ pociągną za sobą natych
miastowy odwet ze strony Tel-Awiwu. Na początku
1976 roku minister obrony Szymon Peres oświadczył,
że -wszelka interwencja syryjska, niezależnie od jej
motywacji, nie pozostawi Izraela obojętnym-” — pi
sał „LE MONDE DIPLOMATIQUE”, dodając, że po
szczególni deputowani, a także część prasy izraelskiej
wręcz żądała wysłania wojsk izraelskich do Libanu.

Stanowisko Izraela uległo zmianie wiosną ub. roku,
gdy nastąpił zwrot w polityce t Syrii. Od tego czasu

I

II

ścijańską prawicę W póloficjalnym dzienniku izrael
skim „DAVAR” .czytamy na pierwszej stronie: „Izrael
dostarczył chrześcijanom broni automatycznej, moź
dzierzy i czołgów'’.

Sprzęt dostarczany prawicy libańskiej przez połud
niową granicę był bardzo różnorodny. Znajdowały
się tam zarówno mundury wojsk izraelskich i grana
ty z hebrajskimi napisami, jak i amerykańskie wozy
pancerne AM-113, czołgi typu Sherman M-50 i pięć
kanonierek typu Dabbour. W sumie więc Izrael stał
się jednym z głównych dostawców broni dla chrze
ścijańskiej falangi libańskiej i nie jest to dla nikogo
tajemnicą.

Jednym z głównych celów planu wojskowego było

Szkolenie falangistów odbywa się także w Izraelu.

Korespondenci prasy zagranicznej uważają, że Izrael
czycy goszczą u siebie wiele jednostek piechoty, jed
nostek pancernych a nawet marynarzy libańskich.

Na początku września prasa izraelska zaczęła szcze
gółowo informować o działalności armii na teryto
rium Libanu. I tak np. „MAAR.IV” donosił, że „armia
izraelska zastosowała środki prewencyjne w okoli
cach muzułmańskiej wioski Bent Dżebeil położonej o

5 km od granicy”. Potem okazało się, że patrole izrael
skie krążą swobodnie po całym południowym Libanie.
W rozmowie z korespondentem amerykańskiej agen
cji UPI, izraelski oficer Stewart Kellerman stwier
dził: „Jesteśmy jedyną władzą w południowym Li
banie". Pewien obserwator z ramienia ONZ powie
dział temu samemu korespondentowi: „W gruncie rze
czy dla Izraelczyków ten rejon nie jest już częścią
Libanu”. Linie telefoniczne łączą bezpośrednio nie
które wioski libańskie ze stanowiskami wojskowymi
wewnątrz Izraela, ą samochody wojskowe przewożą
zarówno żołnierzy izraelskich, jak i libańskich falan
gistów. Jak pisał tygodnik amerykański „TIME” —

„śmigłowce -izraelskie zaopatrywały w amunicję pra
wicowe oddziały libańskiej milicji w czasie ataku na

UNIA PODCZERWONA”
rząd w Damaszku zaczął popierać prawicę chrześci
jańską przeciwko siłom postępowym i Palestyńczy
kom. Odpowiadając prawicy izraelskiej premier Ischak
Rabin oświadczył: „Nie krytykuję Syryjczyków, jeśli
chcą nadal niszczyć Palestyńczyków. Jeśli chodzi o nas,
to mogę to sobie robić spokojnie dalej”. W odpowiedzi
na pytanie: „Co się stało z „czerwoną linią«?” — mi
nister obrony Peres odrzekł, że „linia ta stała się pod
czerwona”.

Na zmianę stanowiska Izraela złożyła się przede
wszystkim nienawiść do Organizacji Wyzwolenia Pa
lestyny, która sprawia, że popiera się każdego, kto z nią
walczy.

„Gdy tylko Syryjczycy zaczynają zabijać Palestyń
czyków, atmosfera stosunków izraelsko-syryjskich po
lepsza się jak za dotknięciem różdżki czarnoksięskiej”
— pisał dziennik „HAARETZ”. Istotnie, spokój pa
nuje na granicy, mandat sił ONZ na Wzgórzach Golan
został przedłużony bez problemów.

Syria dokonała w Libanie interwencji zbrojnej, wy
syłając tam swoje wojska. Interwencja izraelska prze
prowadzona była dwoma torami: z jednej strony mia
ła ona charakter — bardzo szeroko reklamowanej —

pomocy dla chrześcijańskiej części ludności południo
wego Libanu, z drugiej zaś strony — była to interwen
cja zbrojna, przez długi zresztą czas utrzymywana
w tajemnicy.

Ukuty przez prasę termin „otwarta granica”, suge
rujący pojednawczość Izraela wobec części chłopów
południowolibańskich. przez dłuższy czas przesłaniał
fakt, że była to także granica otwarta dla zbrojnej
interwencji izraelskiej w Libanie.

„Co się tyczy dostaw broni i sprzętu wojskowego,
nikt nie zaprzeczył wiadomościom podanym przez pra
sę zagraniczną, według których Izrael uzbraja chrze-

stworzenie faktów dokonanych w południowym Li
banie, tak aby ten sąsiadujący z granicą izraelską re
jon pozostał pod dominacją sił chrześcijańskiej pra
wicy, zdecydowanej nie dopuścić do powrotu Pale
styńczyków. Silny nacisk położono na utworzenie i
przeszkolenie oddziałów milicji, rekrutujących się
spośród miejscowych chłopów i falangistów. Izraelscy
oficerowie zaczęli oficjalnie tworzyć oddziały woj
skowe, rzekomo „na prośbę chrześcijańskich wieśnia
ków”. Organ generała Dajana „HAYÓN HAZE” pisał:
..Izrael uzbraja i szkoli chłopów południowolibańskich,
aby przepędzić Palestyńczyków z rejonów' przygranicz
nych. Celem tego jest stworzenie strefy buforowej
między Izraelem a Palestyńczykami w Libanie”.

miasto Mardżajun, a spadochroniarze izraelscy zajęli
stanowiska w punktach strategicznych wokół miasta,
aby zagrodzić drogę posiłkom palestyńskim, podczas
gdy artyleria izraelska wspomagała atak sił prawi
cowych”.

Izraelska flota wojskowa zatrzymała z kolei wiele
statków u wybrzeży Libanu, m. in. okręty wiozące
żywność dla ludności rejonów kontrolowanych przez
siły postępowe. Niektóre z nich zostały zatopione.

Wojna domowa w Libanie przyniosła ogrom cierpień
ludności, Izraelczycy natomiast powitali tę wojnę *

zadowoleniem, wykorzystując dla siebie m. in. wy
znaniowy aspekt konfliktu.

Fot. CAF — UPI

„Don Bolles,.reporter „Arizona
Republic” odebrał telefon w re
dakcji: w hotelu „Clarendon-
House” w Phoenix oczekiwać
miał go niejaki John Anderson,
pragnący mu przekazać jakieś
bardzo ważne informacje. Nie
wiadomo, kto dzwonił i o czym
była mowa. Dziennikarz wrócił
następnie do swego samochodu.
Gdy tylko ruszył, w wozie eks
plodowała bomba.

Zamach i ciągle jeszcze nieza-
kończpnę dochodzenie spotkały
się z wielkim zainteresowaniem
—- pisał szwajcarski tygodnik
„DIE WELTWOCHE” — zamor
dowano przecież dziennikarza
podczas pełnienia obowiązków
zawodowych. To zainteresowa
nie opinii publicznej odsłania
wydarzenia, na razie niejasne i
zamaskowane, które — na przy
kładzie Arizony — ukazują
współczesność amerykańską.

Do II wojny światowej Arizo
na była pustym i nudnym skraw
kiem świata. 90 proc, tego o-

gromnego stanu zajmuje pusty
nia. Jeszcze w 1941 r. Arizona
liczyła ok. pół min mieszkańców.
Nagle w rezultacie boomu gos
podarczego, sytuacja się zmieni
ła, a wraz z gwałtownym rozwo
jem miast Arizona poznała dru
gą połowę XX wieku — zanie
czyszczenie atmosfery, spekula
cję, nienawiść rasową, przestęp
czość.

Ponad połowa ludności stanu

żyje w mieście Phoenix. Przez
długi czas było ono siedliskiem
postaci z Dzikiego Zachodu, jak
by żywcem wyjętych z kiepskie
go westernu. Powojenny boom
zniweczył jednak tę „idyllę”.
Drobni złodzieje i spekulanci
musieli ustąpić miejsca wiel
kim: koncernowi elektroniczne
mu Motorola, firmie Hughes Air-
craft Industries, kompleksowi
militarnemu Bombing and Gun-
nary Rangę, dziesięciu wielkim
zakładom przemysłu kosmiczne
go. Nowi spekulanci gruntami
sprzedawali nie tylko nowe, po

wstające szybko tereny miejskie
lecz i prastarą pustynię wszyst
kim, którzy wierzyli w szybkie
wzbogacenie się na spekulacji.

Miasto potrzebowało nowego
kierownictwa. Tak więc od 1950
r. rządzi w nim twardo Charter-
Gouverment, koalicja przemy
słowców, bankierów, przedsię
biorców budowlanych i makle
rów handlujących gruntami.
Radni, burmistrzowie i szefowie
policji wybierani są przez lud
ność, jednakże w ciągu 26 lat nie
zdarzyło się, by wybrano kogoś
innego, niż zaproponowanego
kandydata. Komisja wyborcza
koalicji obraduje przy drzwiach
zamkniętych, wyznacza kandyda
tów, asygnuje pieniądze, kupuje
ludzi potrzebnych do prowadze
nia kampanii wyborczych.

Legenda o uczciwych wła
dzach miejskich utrzymywała się
przez długie lata i nie została
zachwiana nawet wtedy, gdy —

jeszcze przed niewielu miesią
cami — nazwano Phoenix
„światową stolicą spekulacji
gruntami”, gdy policję zaczęło
zasypywać lawiną skarg ze

wszystkich rejonów USA i z in
nych krajów. Ludzie skarżyli się,
że sprzedano im w Arizonie zie
mię po 8 tysięcy dolarów za

hektar w pobliżu idyllicznych
jezior, ruchliwych szos, kwitną
cych osiedli, ale po bliższym
przyjrzeniu się wyszło na jaw,
że kupili kawałek kamienistej
lub piaszczystej pustyni leżącej
w środku ziemi niczyjej.

Policja zaczęła dochodzenia,
co jest jej obowiązkiem nawet

jeśli służy najuczciwszej admini
stracji, nagle jednak utknęły one

w miejscu. Pewien urzędnik apa
ratu wymiaru sprawiedliwości
napisał w poufnym memoran
dum, które teraz opublikował
„NEW YORK TIMES”: „Nie
mogliśmy wnosić żadnych skarg,
ponieważ koalicja rządząca blo
kowała wszelkie dochodzenia.
Nie można tutaj pracować. Jeś
li wyjątkowo uda się przygoto-

Arizona, do niedawna jeszcze pustynny i nie
ciekawy stan Ameryki, po II wojnie światowej
stała się wymarzonym terenem działania speku
lantów gruntami. Potrafią oni sprzedawać nawet

kawałki... pustyni, gdy jednak ujawnia się afera,
policja staje bezsilna. Ludzie, którzy mieliby coś

do powiedzenia, giną wskutek eksplozji bomb

w swoich samochodach. Rekiny wielkiego biznesu
nie przebierają w środkach...

wa.ć wreszcie jakąś sprawę, zo-

staje ona skreślana z akt sądo
wych. Nikt nie wie, dlaczego i
w jaki sposób. Zapada kurtyna.
Sprawa przestaje być sprawą”.

Oszustwa mnożyły się nadal.
Sprzedawano pustynię, wmawia
ją,c kupującym, że robią atrak
cyjną inwestycję. Często ten sam

teren sprzedawano dwu i trzy
krotnie — ciągle po wyższych ce
nach. Do kieszeni maklerów pły
nęły coraz większe pożyczki
bankowe. Pogłoski o spekulacyj
nych interesach, na których

dosłownie z niczego można

było robić miliony szybko
przedostały się na wschód, wy
wołując zainteresowanie mafii.
Już wkrótce w Phoenix i w Tuc-
son pojawili się jej pierwsi człon
kowie, stając się partnerami
koalicji rządzącej miastem.
Gangsterzy wzbogacili metody
bogacenia się przez rozwój swych
tradycyjnych dziedzin: hazardu i

prostytucji.
Po sprowadzeniu się mafii, po

licja w Arizonie miała na karku
Federalne Biuro Śledcze, coś

więc trzeba było wreszcie robić.
Koalicja wprawdzie nadal pozo
stawała tabu, ale obiektem do
chodzeń mógł być przecież Ned
Warren, przyjaciel elity polity
cznej w Phoenix, przewodniczą
cy ok. dziesięciu towarzystw ak
cyjnych. Dochodzenie przeciw
niemu było już niemal zakoń
czone, brakowało tylko jeszcze
zeznań Edwarda Lazara, współ
pracownika Warrena i koronnego
świadka zeznań. W przeddzień
przesłuchania Lazar został za
mordowany. Sprawca pozostał
nieznany do dziś W ten sposób
został udaremniony proces prze
ciwko spekulantom gruntów.

Warrena aresztowano, ale
wkrótce zwolniono go za kaucją
i nadal energicznie zajmuje się
spekulacją gruntami.

Policja muslała jednak czymś
się wykazać. Zwrócono się więc
do mafii. Udało się „przekręcić”
niejakiego Louisa Bomzacino i
wykorzystać go jako szpicla.
Akta znów zaczęły pęcznieć, kie
dy nagle...

Gdy w październiku ub. r.

Bombacino chciał ruszyć swym
nowym „Lincolnem Continenta-
lem”, eksplodowoła bomba: tak
zniknął drugi świadek oskarże
nia.

Oszustwa kwitły nadal. Obli
czono, że kupujący grunty zosta
li oszukani na przeszło pół mi
liarda dolarów.

Kiedy policja i władze sądo
we wydawały się bezsilne, re»'
porter „Arizona Republic” spró
bował w pojedynkę podjąć kam
panię przeciwko koalicji speku
lantów. Dlatego zginął.

J. Anderson, który zwabił dzien
nikarza został aresztowany. Z
dochodzeń wynika, że nie nale
ży on do ludzi wpływowych, ale
jest powiązany z „licznymi,
znanymi i wpływowymi osobis
tościami, mającymi ważne po
wiązania polityczne, których ro
lę trzeba jeszcze wyjaśnić”...

Grunt to
PSYCHIATRA

a

doktorze, źe będzie mi łat-

pan na chwilę zapomni, że

zdrowie

— To ja stawiam diagnozy, jeśli pani po
zwoli, Proszę tylko powiedzieć, co pani dolega.

— Umarł na wrzód żołądka martwiąc się, ze

tyje i umrze na atak serca.

— Ile razy pani mówiłem, żeby nie naciskać

t.-go pedału w czasie operacji?! Rys. „Dikobraz", „lei Paris

— Budzi mnie pan o trzeciej nad ranem,
czy pan zwariował?

— Sądzę, panie
wiej mówić, jeśli

The New Yorker” jestem kobietą.
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Koleżance LUCYNIE KOSTELI

nauczycielce Szkoły Podstawowej Nr 5 w No
wym Targu — składamy wyrazy najgłębszego
współczucia i żalu z powodu śmierci OJCA.

Dyrekcja,
Rada Pedagogiczna, Komitet Rodzicielski
1 młodzież Szkoły Podstawowej Nr 5

w Nowym Targu

Wszystkim, którzy w ciężkich dla nas chwilach

związanych ze śmiercią mego Męża

KAZIMIERZA AUERBACHA
okazali narn wiele serca, współczucia i pomocy
oraz Wszystkim, którzy wzięli udział w uroczy
stościach pogrzebowych — składam tą drogą naj
serdeczniejsze podziękowanie.

STANISŁAWA AUEBBACHOWA
z RODZINĄ

Urząd Celny w Nowym Targu podaje do pu
blicznej wiadomości, poraź drugi, że w dniu
21 stycznia 1977 roku, o godzinie 11, w Od
dziale Urzędu Celnego w Łysej Polanie prze
prowadzi licytacyjną sprzedaż:

— samochodu osobowego marki Mercedes
250 S, o przebiegu 67.520 km, po wypadku.

Cena wywoławcza wyrtosi 53.750 zł.
Samochód można oglądać od dnia 17 do 19

stycznia 1977 roku, od godziny 8 do 15, w Od
dziale Urzędu Celnego w Łysej Polanie.

K-155

SPRZEDAM — kompletne
oprzyrządowanie do wyro
bu karniszy niklowanych
z natychmiastowym prze
jęciem produkcji 1 rynku
zbytu. Andrzej Dubiel —

Bielsko - Biała, ul. Pod
górze 17/99.

TBYBUCH Maria — zam.

Janczowa 46, ogłasza za
gubienie legitymacji szkol
nej Nr 42/72 — wydanej
przez Technikum Chemi
czne w Starym Sączu.

S-23037

g-200

RENAULT 8 sprzedam. —

Oferty 47 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2, — lub telefon
331-62. g-47

Km 275/73

LICYTACJE

OBWIESZCZENIE
O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądu Rejonowego w Tarnowie, re
wiru I, na podstawie art. 952 i następnych
kpc podaje do publicznej wiadomości, że

dnia 18 lutego 1977 r., o godz. 9,
w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, w sali nr

212, II p. w drugim terminie odbędzie się
SPRZEDAŻ w drodze PUBLICZNEGO PRZE
TARGU nieruchomości:

1) obj. Kw-18.732, położonej w Mesznie Opac
kiej, o łącznej powierzchni 3 ha 12 a 14

m kw., łącznie z budynkami mieszkalno-

gospodarczymi,
2) obj. Kw-18.733, położonej w Lichwinie,

stanowiącej las o powierzchni 61 * 88
m kw.,
należących do dłużnika: Władysławy Ci
szek, zam. Meszna Opacka.

Nieruchomość powyższa oszacowana została
na kwotę 331.064 zł.

Cena wywołania wynosi 220.710 zł,
a rękojmia 33.106 zł.

Przy licytacji będą zachowane ustawowe wa
runki licytacji, o ile dodatkowym publicznym
obwieszczeniem nie będą podane do publicznej
wiadomości warunki odmienne.

K-22 Komornik

PRZETARGI

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dą
browie Tarnowskiej — ogłasza, że W DRODZE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO zleci
wykonanie uszczelniania okien taśmą metalo
wą, w czterech budynkach Zespołu.

Informacje szczegółowe w powyższej spra
wie można uzyskać w dziale technicznym co
dziennie w godzinach 8—10.

Do udziału w przetargu zaprasza się przed-,
siębiorstwa państwowe, spółdzielcze i prywat
ne.

Oferty należy składać w zalakowanych ko
pertach, z napisem „przetarg”, w Dyrekcji ZOZ
w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna nr 1,
w terminie do 25 stycznia 1977 roku.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w tym sa
mym dniu o godzinie 10, w biurze Dyrekcji
ZOZ.

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

K-175

Zakłady Produkcji Elementów Budowlanych,
Skawina, ul. Energetyków — ogłaszają, że
W DRODZE I PRZETARGU NIEOGRANICZO
NEGO sprzedadzą:

— samochód terenowo-osobowy marki Mus-

cel, nr rej. KK 3420, nr silnika 114852, nr

podwozia 59854.

Samochód można oglądać w garażach przed
siębiorstwa, codziennie w godzinach 7—15.

Cena wywoławcza wynosi 36.132 zł.

Wadium, w wysokości 10 proc, ceny wywo
ławczej, należy wpłacić w kasie przedsiębior
stwa, najpóźniej w przeddzień przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 25 stycznia 1977
roku, o godzinie 10.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetar
gu, bez obowiązku podania przyczyn.

K-192

Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych
Nr 1 w Dębicy, ul. Rzeszowska 78 — SPRZE
DADZĄ W DRODZE PRZETARGU OGRANI
CZONEGO:

— samochód marki Żuk A 03, rok produkcji
1968, nr silnika 288232, nr podwozia 73734,
stopień zużycia 75 proc.

Cena wywoławcza wynosi 39.100 zL

Przetarg odbędzie się w Warsztatach Szkol
nych ZSZ Nr 1 w Dębicy, ul. Rzeszowska 78,
w dniu 27 stycznia 1977 roku, o godzinie 10.

Do przetargu mogą przystąpić osoby, które

wpłacą do kasy Warsztatów Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1 w Dębicy, wadium w wyso
kości 10 proc, ceny wywoławczej, najpóźniej
w przeddzień przetargu.

Samochód można oglądać 26 stycznia 1977 r.,
w godz. od 10 do 14, w siedzibie Warsztatów.

W wypadku niedojścia do skutku pierwsze
go przetargu, drugi przetarg odbędzie się w

dniu 27 stycznia 1977 roku, o godzinie 11, w

miejscu j.w., z obniżeniem ceny wywoław
czej o 50 proc.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetar
gu, bez obowiązku podania przyczyn.

Przedsiębiorstwom gospodarki uspołecznio
nej zastrzega się pierwszeństwo kupna.

K-157

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Bu-
dostal” — w Krakowie, ul. Mrozowa 20 a —

SPRZEDA W DRODZE PRZETARGU NIE
OGRANICZONEGO baraki murowane, o wy
miarach 32x12x6 m = 1.152 m8 — cena wywo
ławcza 20.489 zł — 12x6x3 m = 216 m8 — cena

wywoławcza 3.192 zł.

Przetarg odbędzie się w Dyrekcji Przedsię
biorstwa dnia 28. stycznia 1977 roku, o godzi
nie 10, w pokoju nr 4.

Termin składania ofert i wpłaty wadium
w wysokości 10 proc, ceny wywoławczej do
kasy Przedsiębiorstwa, upływa w dniu 28
stycznia 1977 roku, do godziny 8.

Informacje dotyczące przetargu można uzy
skać w Dyrekcji Przedsiębiorstwa, pokój nr 4,
lub telefonicznie pod nr 401-20 wewn. 58-13.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetar
gu, bez podania przyczyn.

K-138

wiklinowe — 165.000 szt.

FIAT 132, 1600, rok 1974,
przebieg 60.000 km, gra
natowy — sprzedam. Kra
ków, Olsza II, blok 24/34.

g-142

SILNIK elektryczny —

220X380 7,5 kW, 10 KM, 1445
obrotów. Oferty 81 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

sadzonek, oraz suk-

w przypadku innych

środkami transportu

Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne —

w Krakowie, ul. Garbarska 18 — ogłasza, że

W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZO
NEGO zleci dostawę w roku 1977 następują
cych materiałów:

— faszyna wiklinowa wycięta 1 na pniu —

11.000 mp.
— faszyna leśna — 15.000 mp.
— paliki dł. 0,8 m — 200.000 szt.
— paliki dł. 1,0 m — 200.000 szt.
— sadzonki jesionu — 830 szt.
— sadzonki
— pałki do bicia pali — 500 szt.
— żerdzie — 100 m8
— tarcica — 50 m8.

Dostawa materiałów w dwóch okresach: —

zimowo-wiosennym do 30 VI 1977 roku, oraz

jesienno-zimowym od 1 IX — 31 XII 1977 r.,

w przypadku faszyny i

cesywnie przez cały rok
materiałów.

Dostawa materiałów

dostawcy lub odbiorcy.
W przetargu mogą brać udział jednostki

państwowe, spółdzielcze i osoby prywatne.

Oferty, w zalakowanych kopertach, z napi
sem „przetarg”, należy składać w sekretaria
cie Przedsiębiorstwa przy ul. Garbarskiej 18,
pokój nr 36, do dnia 25 stycznia 1977 roku.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26

stycznia 1977 roku, o godzinie 9.

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

PRASĘ MIMOŚRODOWĄ
do tłoczenia blachy, nową

używaną, o nacisku 30—40

ZGRZEWARKĘ PUNKTOWĄ
typ ZPb-12 lub zbliżoną w

kresie regulacji wysięgu
mion 300—500 mm, nową

używaną

K-97

lub

ton

za-

ra-

lub

WALCARKO—ZAGIKARKĘ
do walcowania i zaginania bla
chy o grubości 1,0—1,5 mm,

o szerokości zaginania 1.100—■
1.700 mm, nową lub używaną

kupi natychmiast
ZAKŁAD GOSPODARKI

i NAPRAWY KONTENERÓW

Kraków, ul. Cystersów 26
tel. 181-05 K-52

Nauka

KURSY

Praca

NOWY żeliwny piec do

centralnego ogrzewania —

typ KZ-5, o pow. grzew-
nej 14 ml — sprzedam. —

Tarnów, tel. 33 -91, po godz.
15. T-24786

CASSETTE Car Stereo —

„Sanyo" — sprzedam. Te
lefon 198-93, po godz. 19.

g-26877

Lokale

MIESZKANIE spółdzielcze
M-2, II p. ,w Dębicy, cen
trum miasta, zamienię na

podobne lub większe w

Tarnowie. — Warunki do

uzgodnienia. Oferty kiero
wać: Tarnów, ul. Stalin-

gradzka 3/2 A. P-4

MIESZKANIE w Krako
wie zamienię na Szczawni
cę — Krościenko. Oferty
19 „Prasa” Kraków, Wiśl-
na 2.

PILNIE zamienię miesz
kanie spółdzielcze M-4 —

I piętro, w Tarnowie —

na podobne w wojewódz
twie krakowskim lub tar
nowskim. — Oferty 24790
„Prasa" Tarnów, Krakow
ska 12.

PANI, magister — pilnie
poszukuje mieszkania w

Tarnowie. — Oferty 24786
„Prasa" Tarnów, Krakow
ska 12.

MIESZKANIE M-4 spół
dzielcze w Przemyślu, za
mienię na podobne w Dę
bicy. Zgłoszenia: Dębica,
telefon 26-59.

Wczasy

P-366

WCZASY lingwistyczne —

14-dniowe, z językiem an
gielskim — organizuje w

Szczawnicy od 21. II . do
20. IV. 1977 r. — „Lingwi
sta — oświata”, Kraków,
ul. Mazowiecka 8, telefon
301-75. K-9568

Nieruchomości

GOBLICE! Dom piętrowy
sprzedam. Mieszkanie wol
ne. Zgłoszenia: Gorlice,
ul. Narutowicza 3, telefon
200-94, P-369

ŁUKANSKA Wanda, Wola
Radiowsk* 218, gm. Rad
łów, zgubiła legitymację
szkolną Nr 38/76, wydaną
przez ZSZ CZSP Tarnów
oraz bilet miesięczno-ro-
czny PKS Nr 25945. rela
cji Wal Ruda — Tarnów.

T-24784

PECKA Tadeusz, Tarnów,
Ostrogskich 28, zgubił
przepustkę stalą nr 2273/
1532, wydaną przez FSE
„Tamel" w Tarnowie, z

ważnością do dnia 31 gru
dnia 1975.

T-24783

RAJCA Kazimiera, Szarów
73, woj. krakowskie —

zgubiła bilet roczny nr

31027, wydany przez PKS
Tarnów. T-24791

SPISAK Janina, Sobolów
58, woj. tarnowskie, zgu
biła bilet roczny nr 28857,
wydany przez PKS Tar
nów. T-24792

Różne

PASY przepuklinowe —

(sprężynowe) — pasy brzu
szne lecznicze, poopera
cyjne, wykonuje (wysyła)
ortopeda Zieliński, ul.
Stradom 11, 31-068 Kraków.

g-374

U PP POLMOZBYT Hf
w Krakowie, al. 29 Listopada nr 90

ogłasza konkurs
na stanowiska:

• kierownika Działu Zatrudnie
nia i Plac

• Kierownika Działu Osobowego.

Wymagane wykształcenie wyższe ekono
miczne lub prawnicze oraz 5 lat pracy
w danej specjalności, w tym 2 lata na

stanowisku samodzielnym.
Podania, ze szczegółowym życiorysem,

opiniami i świadectwami pracy, należy
Składać u Głównego Specjalisty d. s. Pra
cowniczych PP Polmozbyt w Krakowie,
al. 29 Listopada 90, pokój nr 9, parter.

K-9760

WYPOŻYCZAM piękne —

nowe suknie ślubne, bia
łe i kolorowe, wieczorowe,
oraz kapelusze 1 welony.
K. Niepsuj, Tarnów, Gar
barska 15A/64 (żółty Wie
żowiec). T-24793

OPEACOWANIE redak
cyjne i graficzne folde
rów, prospektów i dru
ków Informacyjnych —

wykona zespól, do reali
zacji w roku 1977. Oferty
26465 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

ATRAKCYJNA okazja dla
gospodyń, działkowców!
Nowe, plenne i odporne
na choroby, amerykań
skie odmiany pomidorów
„Lincoln" i Ponderosa” —

ogórków „Green Prince”
i papryki słodkiej „Sweet
Dwarf” — porcje po 20 zl
— wysyła za pobraniem
pocztowym Helena Mular
czyk. 35-223 Rzeszów. Za
wadzkiego 11/11. K-9756

SUKNIE ślubne — białe
i kolorowe wypożyczam
we wtorki, środy, czwartki
1 piątki. Marian Bielak,
Nowy Sącz, Jagiellońska
17 a. S-23038

8
Losowanie premii
PIENIĘŻNYCH

na książeczki oszczędnościowe PKO

NARODOWY BANK POLSKI, ODDZIAŁ WOJE
WÓDZKI w KRAKOWIE podaje do wiadomości, źe

zgodnie z punktem 16 „Postanowień dla właścicieli

premiowych obiegowych książeczek oszczędnościo
wych PKO, wystawionych przed dniem 15 stycznia
1974 roku” - kolejne LOSOWANIE PREMII PIE

NIĘŻNYCH przeznaczonych dla tego rodzaju ksią
żeczek, wystawionych na terenie województwa kra

kowskiego, w granicach administracyjnych sprzed 1

czerwca 1975 roku, odbędzie się 17 stycznia 1977

roku, o godzinie 9, w sali konferencyjnej Oddziału

Wojewódzkiego Narodowego Banku Polskiego w

Krakowie przy ul. Basztowej 20.

K-126

I
I

I
I
1I
I
I

WYNIKI LOSOWANIA
jubileuszowych zakładów Totalizatora Sportowego

z dnia 31 grudnia

Uprzejmie informujemy uczestników specjalnych zakładów jubileu
szowych Totalizatora Sportowego, źe z terenu Oddziału PPTS w Kra
kowie WPŁYWY WYNIOSŁY 8.009.280 zł.

Między grajgcych wylosowano:

@ 25 „piątek” po 62.686 zł - razem 1.316.406 zł

0 506 „czwórek” po 2.266 zł - razem 1.146.596 zl

@ 11.621 „trójek” po 181 zł — razem 2.103.401 zł.

Ponadto wylosowano nagrody rzeczowe i premie pieniężne:

jeden samochód Fiat 125 p, za 167.000 zl

167.000 zł

(w kolekturze nr 2/274)
dwa samochody Fiat 126 p, po 87.000 zł - i

174.000 zł

(w kolekturach: 2/72, 2/213)
trzy nagrody pieniężne po 50.000 z! — razem

(w kolekturach: 2/206, 2/213, 2/28)
7 nagród pieniężnych po 25.000 zł - razem

(w kolekturach: 2/27, 2/59, 2/213, 2/248, 2/296, 2/289, 2/307)
20 nagród pieniężnych po 10.000 zł — razem 200.000 zł

(w kolekturach nr nr: 2/28, 2/39, 2/52. 2/56, 2/S2, 2/76, 2/77, 2/91, 2/114,
2/117, 2/148, 2/224, 2/225, 2/230, 2/254, 2/256, 2/256, 2/298, 2/300, 2/312)

Ogółem Oddział Krakowski wypłaci 5.432.403 zł - co stanowi

67,8 proc, wpływów.
Dochód netto z tych zakładów - przeznaczony na lodowiska,

sprzęt i urządzenia sportowe dla młodzieży szkolnej, Totalizator Spor
towy przekaże Wydziałom Kultury Fizycznej i Turystyki w II połowie
stycznia br.

ZAPRASZAMY do dalszego uczestniczenia w naszych grach Totka,
Dużeąo Lotka, Małego Lotka i Express Lotka i ŻYCZYMY WYSOKICH

WYGRANYCH. - TYLKO STALE GRAJĄCYM SZCZĘŚCIE SPRZYJA!

0

♦

♦

♦

0

razem

razem

150.000 zł

175.000 zł

PP TOTALIZATOR SPORTOWY

ODDZIAŁ MIĘDZYWOJEWÓDZKI
w Krakowie

K-195

I

I
I

i

BADIO-TELEWIZYJNE

I stopnia — oraz

KINOOPERATORÓW

wąskiej taśmy (16 mm)

organizuje zakład Do
skonalenia Zawodowego.

Wpisy:
Kraków, ul. DIETLA 38,

telefon nr 639-41.

K-9612

KURSY
zaoczne

(nauka w niedziele)

przygotowawcze do egza
minów CZELADNICZYCH

1 MISTRZOWSKICH

w grupach: ♦ metalowej
♦ spożywczej * galwani-
zersklej < tworzyw sztu
cznych * urządzeń chłod
niczych ♦ teleradiome-

chanicznej ♦ fryzjerskiej,
organizuje Zakład Dosko

nalenia Zawodowego.

Wpisy:
Kraków, ul. DIETLA 38,

telefon 639-41 .

K-9631

KURSY
zaoczne

(nauka w niedziele)

przygotowawcze do egza
minów CZELADNICZYCH

1 MISTRZOWSKICH

w grupach: ❖ mechanicz
nej elektrycznej < bu
dowlanej ♦ odzieżowej ♦

i skórzanej —

organizuje Zakład Dosko
nalenia Zawodowego.

Wpisy:
Kraków, ul. DIETLA 38,

telefon 639-41.

K-9628

KURSY

♦ OBSŁUGI SUWNIC,
< WÓZKÓW

AKUMULATOROWYCH

< DŹWIGÓW towarowo-

osobowych, autokla
wów oraz konserwacji
suwnic

organUule
Zakład Doskonalenia Za

wodowego w Krakowie

WPISY: Kraków, ul Die
tla 38 - tel. 639-4)

K-8398

PANIĄ (rencistkę) — do

drobnej pomocy starszej
pani — przyjmę na stałe
(blisko Krakowa). Ciepłe
mieszkanie i wyżywienie
zapewnione. — Oferty 107
,.Prasa” Kraków, Wiśi-
na 2.

Kupno
T

KUPIĘ — książki Karola
Maya pod tytułem: „Ród
Rodriganda” — tomów 16
— drukowane w języku
polskim lub niemieckim. —

Wiktor Dubański, Stary
Sącz, Mickiewicza 25, tel.
369. S-23039

Sprzedaż

SYRENA 105. rok pro
dukcji 1975 — przeoieg
14.000 km — sprzedam..
Józef Przybyło, Domini-
kowice 259. gm. Gorlice,
zakład blacharski.

P-361

SPRZEDAM lub zamienię
SkodęS100L1975—na
Fiata 125 p — fabrycznie
nowego. — Marek Czerny,
Krosno, Gwardii Ludowej
62. g-27034

STEREOFONICZNY — ze
staw samochodowy 2X7,5
W radio-magnetofon, głoś
niki oraz złoty łańcuszek
10-gramo\vy, 18-karat.owy
— sprzedam. — Oferty 244
. .Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

ZEGAREK kwarcowy —

sprzedam. Telefon 754-25,
w godz. 10—18.

g-549

Zguby

W DNIU 28 grudnia 1976
r. na trasie Tarnów —

Dworzec — Skrzyszów lub

Skrzyszów — ul.- Tuchow-
ąka, zgubiono kopiał ra
chunkowy za rok 1976. —

Uczciwego znalazcę proszę
uprzejmie o zwrot za na
grodą, pod adresem: Fry
deryk Olszewski, Nowy
Sącz, ul. Kilińskiego 48.

F-364

ZNALEZIONO większą su-

mę pieniędzy oraz legity
mację rencisty nr 24302125
na nazwisko Piotr Golon
ka. Poszkodowany winien,
zgłosić się do Liceum Me
dycznego w Nowym Są
czu, klasa IV c.

A-214

ZAGINĄŁ wyże! brązowy,
nakrapiany. — Wiadomość
za wynagrodzeniem: Kra
ków, ul. Waryńskiego 14/3
lub telefon 260-53.

JASICA Ludwik, zam. Li
manowa, Wiejska 19, zgu
bił asygnatę na wyrąb
drzewa o masie 7,60 m",
Nr 7/44/75. seria B-09643,
wydaną przez Nadleśnic
two Limanową z dnia 15.
XII. 1975 r.

S-23040

ZACZYK Anna. zam. Za-,
wada 233, ogłasza zagu
bienie indeksu Nr 2088 —

wydanego przez Techni
kum Rachunkowości Rol
nej — Wydział Zaoczny w

Marcinkowicach, z dnia
21. XI. 1975 r.

S-23036

•• •••.

KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

GOSPODARKI MASZYNAMI BUDOWNICTWA

przyjmie zaraz do pracy:
♦ ELEKTRYKÓW SAMOCHODOWYCH

z uprawnieniami
SPAWACZY (gazowych i elektrycznych)
KIEROWCÓW z I i II kategorią prawa jazdy
ŚLUSARZY REMONTOWYCH

TOKARZA, FREZERA

OPERATORA SPRĘŻAREK
MASZYNISTÓW ŻURAWI WIEŻOWYCH,
KOPAREK, SPYCHAREK,
ŻURAWI SAMOCHODOWYCH

❖ ROBOTNIKÓW NIEKWALIFIKOWANYCH:

ŁADOWACZY, PLACOWEGO, PORTIERA

❖
♦
♦
♦
❖
♦

oraz pracowników na stanowiska:

❖ KIEROWNIKA MAGAZYNU

0 ST. INSPEKTORA d. s. gospodarki materiałowej
❖ INSPEKTORA BRANŻYSTĘ d. s. zaopatrzenia

Warunki pracy i płacy do omówienia na miejscu w Dziale Oso
bowym i Szkolenia KPGMB Kraków-Łęg, ul. Sołtysowska.

K-48

KHMOWA
WIESIA PIENIE2HA

j de wygrana

SW KNtMH
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miasto
nasze

Przed 32 rocznicą
wyzwolenia Krakowa

Dzisiaj mija 32 rocznica początku wielkiej ofensywy
styczniowej Armii Radzieckiej, która uderzeniami z przy
czółków nadwiślańskich doprowadziła do wyzwolenia
Krakowa. Czcimy więc co roku pamięć żołnierzy bo
haterów, którzy na każdym stanowisku od szefów
sztabów, przez pracę w dowództwach armii i frontu do

liniowych stanowisk bojowych okazali umiłowanie wol
ności i chęć gorąca czynu wyzwoleńczego.

W 32 rocznicę oswobodzenia Krakowa dnia 18 stycz
nia o godz. 12 delegacje organizacji politycznych i spo
łecznych, przedstawiciele wład2, wojska, młodzieży złożą
kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, na grobach
żołnierzy radzieckich koło Barbakanu, przed pomnikiem
Włodzimierza Lenina, przed Pomnikiem Wdzięczności
oraz na kwaterach żołnierzy polskich i radzieckich na

cmentarzu Rakowickim, na cmentarzach w Borku Fa-
łęckim i w Skotnikach. Tego samego dnia o godz. 14 w sa
lach Urzędu miasta Krakowa przy ul. Basztowej 22 od
będzie się uroczyste spotkanie aktywu Frontu Jedności
Narodu z władzami nolitycznymi i państwowymi woje
wództwa miejskiego krakowskiego.

Kulminacyjnym punktem obchodów 32. rocznicy wy
zwolenia Krakowa będzie uroczysty koncert w Teatrze
im. Słowackiego dnia 18 stycznia o godz. 16.00, w którym
„Balladę-o czterech pancernych” przedstawi Centralny
Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Dnia 19 stycznia
br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krakowie na
stąpi uroczyste otwarcie wystawy książkowej, poświęco
nej radzieckiej prozie i poezji wojennej. 26 stycznia br
zostanie otwarta o godz 12.00 wystawa w Muzeum Le
nina pt. ..Lenin w grafice P Wasilewa”.

We wszystkich miejscach upamiętnionych -walką wy
zwoleńcza żołnierzy radzieckich zostana złożone wieńce
i kwiaty. Myślenice — poza uroczystą akademią, spotka
niami i odczytami — poświęcą rocznicy broszurę Mieczy
sława Szancera. (J)

200-tu szczęśliwców
z ponad 15 tys. dojeżdżających uczniów

Przez krakowskie dworce
PKP i PKS przewija się co
dziennie około 15.600 uczniów
dojeżdżających do różnego ty
pu szkół. Przechodzą tędy od

wczesnych godzin rannych z

teczkamij pełnymi książek.
Jedni się spieszą, inni mają
jeszcze trochę czasu do rozpo
częcia nauki. A po południu i
wieczorem znów wracają zmę
czeni. Niektórzy muszą jesz
cze czekać godzinę, dwie, lub
nawet dłużej na odjazd pocią
gu czy autobusu „Moja, kole
żanka jeśli nie zdąży na po
ciąg o 16-tej czeka tu na na
stępny do 18-tej — opowiada
JADWIGA ŁAGIEWSKA z

Technikum Gastronomicznego

w Nowej Hucie — a ja prze
bywam na dworcu zwykle co
dziennie godzinę lub dwie,
czekając na dojazd do Boch
ni”.

Młodzieżowa Świetlica
Dworcowa przy ul. Worcella
12. mieści się w obskurnym
baraku, trudno nawet trafić do
jej drzwi, ale wnętrze urzą
dzono bardzo miło. Szatnia,
ogłoszenie proponujące usługi
tym. którzy chcieliby przyszyć
tarcze, guzik, czy oczyścić bu
ty, .w sali: telewizor, duży ze
staw czasopism, jest także
wielotomowa biblioteka, ency
klopedie.

Zarejestrowano tu 200 sta
łych bywalców, w tym wielu

uczniów z Zespołu Szkół Ga
stronomicznych i Zespołu
Szkól Mechanicznych, które —

jak twierdzi prowadzący tę
placówkę JERZY KUGLIN —

najlepiej z krakowskich szkół
współpracują z dworcową
świetlicą. Tylko 200 uczniów
— na 15 tys. dojeżdżających —

ma karty wstępu do tej świe •

tlicy. To stanowczo za mało!
Na pewno istotną tego przyczy
ną jest zbyt krótki czas otwar
cia świetlicy — w godz. 7—14.

Kiedyś, gdy była ona czynna
do 21, frekwencja była trzy
krotnie większa. Szkoda, że
skraca się czas pracy placówki,
która spełnia tak ważną rolę.

(km)

ŚRODA

12
STYCZNIA

s.

SŁOWACKIEGO (pl. Ducha 1):
J. Słowacki: Lilia Weneda — 19.15,
MINIATURA (pl. Ducha 2): Calde
ron: Życie jest snem — 19.15,
STARY (Jagiellońska 1): S. Wy
spiański; Warszawianka - 19.15,
Publiczna próba Idioty — 18.30,
KAMERALNY (Boh. Stalingradu
21): S. 1. Witkiewicz: Matka —

— 19.15. BAGATELA (Karmelicka
6): Z. Krasiński: Irydion - 19.30,
LUDOWY (os. Teatralne 34): W.
Krzemiński: Romans z wodewilu
— 17 (przedst. zamkn.. abonamenty
nieważne). GROTESKA (Skarbowa
2): Z. Mikulska. Przyszliśmy tu

po kolędzie — 10. M. Poliwanowa:
Wesołe niedźwiadki — 17 (wid.
zamkn.), FILHARMONIA — Sala
Hołdu Pruskiego: Koncert zespołu
Capella Cracoviensis pod dyr. S.

Galońskiego — 19.S0 .

Benedykta
jutro

Bogumiły

APOLLO (Solskiego 11): China
town (USA 18 lat) ***/®°°® — 10,
L2.30, Werdykt (fr. 18 lat) ***/°°°
— 16, 18, 20. DOM ŻOŁNIERZA
(Lubicz 48): Przepraszam, czy tu

biją? (poi. 18 lat) ***/°°°o — 16. KI
JÓW (al. Krasińskiego 34): Oddział
(USA 15 lat (***/o«> — 15.45, 18, 20.15.
KULTURA (Rynek Gł. 27): Char-
ley Varrick (USA 18 lat) ****/<x>oo
— 10, 12, 15.45, 18, 20. MIKRO (Dzier
żyńskiego 5): Dwaj ludzie z mia
sta (fr. 15 lat) **/00°
MŁODA GWARDIA (Lubicz
Od siedmiu wzwyż (USA 18 lat)
*/°°® — 14.45, 17,
KOTKA (Dzierżyńskiego
Czterdzieści karatów
lat) */°® — 11,
Premia (ZSRR 12 lat)
15.30, 17.30, PASAŻ

15.45, 18, 20.15.
15):

Co nowego
a krakowskteh konserwatorów...

Pierwsza, „historyczna” pró
ba odbyła się w roku 1962, w

mieszkaniu Jana Kudyka .przy
ul. Pawiej. Tara właśnie Jan

Boba wraz z kilkoma kolegami
z Państwowej Średniej Szko
ły Muzycznej zaczęli bawić się
uprawianiem jazzu. Zabawa
zmieniła się wkrótce w życiową
pasję, a skutki tego nie dały
■długo na. siebie czekać. Po kil
ku miesiącach Jazz Band Bali

zwyciężył w Konkursie Zespo
łów Jazzowych Polski Połud
niowej, a w 1964 r. zajął I

miejsce w Jazzie nad Odrą i

nagrał pierwsze dwie płyty.
Różne koleje przechodził JBB

w czasie lat 15. Zmieniał się
skład (z założycieli grają w

zespole dziś tylko Kudyk i Bo
ba). ewolucji ulegał styl gry.
W 1968 większość członków zes
połu ukończyła studia i pojawił
się dylemat: rozstać się— czy
zaryzykować - „zawodowstwo”?
Inaczej mówiąc — pojawiło się
pytanie: czy z uprawiania jazzu
można- się utrzymać? Okazało

się, że — pod warunkiem sys

tematycznej pracy i „cygań
skiego” trybu życia — można,
i to nawet nieźle. Zespól prze
szedł spod patronatu ZSP pod
firmę ówczesnej Polskiej Fe
deracji — dziś Polskiego Sto
warzyszenia Jazzowego. Roz
począł się okres intensywnych
nagrań płytowych i koncertów
w kraju i za granicą (głównie
w Belgii, Holandii. RFN).
Zmianie uległa nazwa zespołu

— Jazz Band Bali Orchestrę.
(Jazz- Band Bali tłumaczono ja
ko „Bal Jazzowy”, co wywoły
wało szereg nieporozumień pod
czas występów zagranicznych).

. JBB wykształciła własny
styl gry jazzu tradycyjnego.
Od 2 lat zespół gra w składzie:
Jan Kudyk (trąbka), Andrzej
Czechowski (puzon), Roman

Zydroń (klarnet), Teofil Lisiecki

(kontrabas), Jan Boba (forte
pian) i Zdzisław Gogulski (per
kusja).

... i tak oto — z młodych
chłopców, grających, stary, do
bry jazz — zrobili się... „czci
godni jubilaci”, (mh)

Wczoraj @ tabor Krako- X

wskiego Zakładu Taksówek X

podlegający MPK liczył 44 x

taksówki osobowe, 86 baga- X

żowych i 30 mikrobusów $ ~

jeden z herbów Króla Ja- X

giełły od strony baru „Ja- —

gienka” przymocowany był X
na przysłowiowe słowo ho- "

noru Ś rozbito gablotę z X

fotosami przy ul. Bohate- —

rów Stalingradu, czynu do- X
konano butelką, która była —

tak twarda, iż nawet się nie X

rozbiła, łupem zaś rabusiów —

padł fotos roznegliżowanej X

piękności © posiadaczom —

czterech kółek, zwłasgeza X

„malucha”, polecamy stois- x

ko „Akcesoria” mieszczące x

się w' sklepie „Polmozbytu” —

przy ul. Manifestu Lipco- X

wego. Można tu kupić
“

wszystko i to nie tylko X

płyn do odmrażania, smary
itp. ale nawet łożyska do X
kół przednich. Zadziwiają- —

cv_ jest fakt, iż obok firmo- X
we stoisko małego fiata ~

nie dysponuje tymi artyku- x

lami ~

(Kr, Kud)

„Wieczór przy świecach"

w KTF
Dzisiaj odbędzie się spotka

nie z Ryszardem Rodzińskim,
kierownikiem pierwszej pol
skiej wyprawy w góry Patago
nii w 1973—1974 r. Na spotka
niu zaprezentuje on 200 barw
nych przeźroczy z tej wypra
wy. Zestaw obejmuje przeźro
cza z południowych regionów
Argentyny i zmagań wyprawy

...z tym pytaniem zwrócili
śmy się do z-cy kierownika
Pracowni Konserwacji Dzieł
Sztuki, pani DANUTY SKO
WRON — „W tej chwili w

trakcie konserwacji znajduje
się 15 obiektów. Do najcie
kawszych z nich zaliczyć mo
żna barokowy Ołtarz z kościoła
św. Katarzyny, ikony z Łańcu
ta, stalle z Biecza, 5 obrazów,
które przyjechały do nas z

Muzeum Świętokrzyskiego,

Wypadki

Wczorajsza odwilżowa aura

„oczyściła”' ze śniegu i lodu

prawie wszystkie ulice miasta,
a że piesi i kierowcy zachowy
wali wzmożoną ostrożność, nic

przeto dziwnego, Ź3 tym razem

obyło się na szczęście bez ofiar

na jezdniach. Jedynie Ambula
torium Chirurgiczne Pogotowia
Ratunkowego udzieliło doraźnej
pomocy 135 pacjentom, zaś Służ
ba Ruchu MO zonotowala 11 nie
groźnych w skutkach „stłuczek”.

(k)

o górę Fitz Roy, Boliwię — ja
ko kraj i jej mieszkańców o-

raz wyprawę Polaków na naj
wyższe szczyty boliwijskich
Andów, na Illimani (6.502 m

npm) i Sajama (6.548 m npm).
Pokaz jest kontynuacją im

prez organizowanych przez
KTF w roku 1975 z uczestni
kami tej wyprawy, nad którą
Krakowskie Towarzystwo Fo
tograficzne sprawowało patro
nat artystyczny przez cały
czas pobytu alpinistów w Bo
liwii, Argentynie itd.

prócz tego wystrój kościoła św.
Piotra i Pawła”:

Jednocześnie konserwatorzy
Pracowni Konserwacji Dzieł
Sztuki wykonują prace w czte
rech budynkach naszego mia
sta. W „Wierzynku” dokonuje
się konserwacji stropów a w

dwóch kaplicach kościoła św.
Piotra i Pawła konserwuje się
stiuki i polichromię. Prace

trwają także w budynkach
przy ulicy Kanoniczej 5 i Flo
riańskiej 11. (Ar)

19.15. MAS-
55):

(USA 15
13, 19.30,
****/oo --

BIELAKA:

Przygody Bolka i Lolka (poi. b .o .)
— 10, 11, 15, 16, 17, W królestwie
ducha gór (jug. b.o .) */°® — 12 .

PODWAWELSKIE (Komandosów
21): Przeciw Ringowi (jug. b .o .) */°
— 16, lz8. SFINKS (os. Górali 5) : Je-

remy (USA 12 lat) ***/°®o — 16, 18,
20. SZTUKA (Jana 4): Byliśmy
tacy zakochani (wł. 15 lat) ***/□□
— 10, 12.30, 15.30, 18, 20.30 . ŚWIT
D. SALA (os. Teatralne 10): Trę
dowata (poi, 12 lat) */oao® — 16, 13,
20. ŚWIT M. SALA (os. Teatral
ne 10): Potop cz. I (poi. b .o.) */*/
•ooa

_

19t ŚWIATOWID D.
SALA (os. Na Skarpie 7): Hostes
sa (NRD 15 lat) — 16, 18, 20.15.
ŚWIATOWID M. SALA (os. Na

Skarpie 7): Niech bestia zdycha
(fr. 18 lat) ***/o® - 15, 17.15, 19.30 .

UCIECHA (Boh. Stalingradu 16);
Trędowata (poi, 12 lat) —

10, 12, 16, 18. 20. UGOREK (os. U-

gorek): Akcja Bororo (ZSRR b.o .)
*/°®,— 17, Hazardziści .(poi. 15 lat)
**/oao

__

i9t WANDA (Waryńskie
go 5): Czterej muszkieterowie

(pan. b.o .) ***/°eo® — 10, 12.15,
Szczęki (USA 15 lat) ***/®ooo

_

15.30, 13, 20.30, WARSZAWA (Stra-
dom 15): Klatka (fr. 15 lat) **/°
— 15.45, 18, 20. WOLNOŚĆ (18 Sty
cznia 1): Nashville (USA 13 lat)

— jo, 12.30. Godziny grozy
(ang. 15 lat) **/o°°o — 15.45, 18,

20.15. WRZOS (Zamojskiego 50) :

Ocalić miasto (poi. 12 lat) **/>=00
— 15.30, 18. 20.30 . WISŁA (Gazowa
25): Taśmy prawdy (USA 15 lat)
*.-ł«*/ooo

_

ut £3t 16, Kazimierz
Wielki (poi. 15 lat) */=o — is.
ZWIĄZKOWIEC (Grzegórzecka 71)
Iluminacja (poi. 15 lat) ****/® —

16, 18, 20.

KlEJ-WASYLEWSKIEJ, połączo
na z wystawą rysunków dzieci.
GALERIA DESA (Jana 3). Wysta
wa biżuterii złotej i srebrnej PIKO

(wystawa sprzedażna)
GALERIA PRYZMAT

4): Wystawa
PLAKACIE:
TPSP (Nowa Huta, al Róż 3): Wy
stawa grupy
ników-twórców
GALERIA DESA (os. Kościuszko
wskie 5): (11—18). MIEJ-

BIBLIOTEKA PUBLICZ-
(Franciszkańska 1): Wysta-

T. HOLUJ poeta, prozaik,
dramaturg, publicysta, działacz.
(10—15), BIBLIOTEKA WOJ. (Mi
chałowskiego 10): Wystawa —

SIENKIEWICZ DAWNIEJ 1 DZI
SIAJ: (8.30—18) GALERIA KRAMY
DOMINIKAŃSKIE (Stolarska 8—
10): Wystawa Enzo APICELLA —

akwarele, rysunki, grafika. GALE
RIA STU (al. Krasińskiego 18):
Wystawa grafiki i rysunku —

KOCHAM PIEKŁO: (15—21).
SALON ROZRYWKI (Pstrowskie

go 12): (11-21)
LAS WOLSKI - ZOO: (9-16).
MYŚLENICE - BWA (3 Maja):

Wystawa Stanisława BATRUCHA
- malarstwo IZY DELEKTY-WI-
CINSKIEJ - akwarele (9—14).

DOM GRECKI (Sobieskiego 8):
Wystawa poplenerowa „Zarabie
76” (9—14).

TELEFON ZAUFANIA: 371-37
(16—22).

MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAU
FANIA: 611-42 (czynny od 14 do
18). x

TELEFON ZAUFANIA — MILI
CJA RADZI: 216-41 (czynny cala
dobę).

INFORMACJA KULTURALNA:
Rynek Gł. 27 pok. 144, tel. 244-02
(11—18).

PORADNIA PRZEDMAŁŻEŃSKA
I RODZINNA TOW. PLANOWA
NIA RODZINY (pl. Wiosny Ludów

6)—czynnaod16do19.

(11-19),
(Łobzowska

AUTOPORTRET W
(9—19). SALON

artystycznej robot-
„GART” (11—18),

INFORMACJA O USŁUGACH:
565-88, 200-44 (czynna od 7 do 18).

CENTRUM INFORMACJI TURY
STYCZNEJ WAWEL-TOURIST, ul.
Pawia 8, tel. 260-91 (czynne 8—13).

PUNKT INFORMACJI APTECZ
NEJ: 107-65 (czynny 8—15).

SPÓŁDZIELCZY PUNKT PEDIA
TRYCZNY — zamawianie wizyt
domowych od 16 do 23.30, tel. 568-
86, 583-44.

POMOC bROGOWA

(czynna od 7 do
(czynnna od 7 do

TOWARZYSTWO
MACIERZYŃSTWA

tel. 417-60
22), tel. 263-27

15).
ŚWIADOMEGO

(Boh- . Stalin
gradu 13) tel. 578-08 (czynne od 8
do 18),

~ £| Klub Literatów (Krup-
ZZ nicza 22): J. Harasymowicz-
X Broniuszyc — Polowanie z

X sokołem — prowadzi T,- No-

X wak — 19 j|! Pawilon Wy-
X stawowy BWA (pl. Szczepań-
X ski 3a): Odczyt mgr W. Szta-

X by — Malarstwo informel,
— postkonstruktywizm, wi-

X zualizm — 17 gj Zw. Espc-
X rantystów Polskich (Strasze-
X wskiego 2/9) zaprasza na wie-

X czór kolęd — 18.30 fi SCK

X Pod Jaszczurami (Rynek Gł.

~ 7): Doc. doc. W. Maciąg i Zb.

■— Siatkowski mówić będą. nt.

X — Literatura w świecie

X współczesnym — 19 0 KDK

X Pod Baranami (Rynek Gł.

X 27): W ramach Studium o

~ Sztuce Polskiej XIX w., prof.
X W. Hodys mówić będzie —

X Koło artystów polskich w

X Paryżu — 18.30 (s. Marmuro-

X wa).

DOBCZYCE — Raba: Kochankowie
roku I (CSRS 15 lat) ***/□<> — 20,
GDÓW — Promyk: Krótkie ży
cie (poi. 12 lat) */°° ~ 18, KRZE
SZOWICE — Nowości: Pojedynek
na szosie (USA 15 lat) ***/°oo

_

MYŚLENICE — Wisła: Brunet

wieczorową porą (poi. 12 lat) —

15.30, 17.45, 20, NIEPOŁOMICE

Bajka: Płonąca tajga (ZSRR b.o .)
**/30

_ 13, SŁOMNIKI — Czar:
Zeznanie komisarza policji przed
■prokuratorem republiki (wł. 15 lat)
***/ooo

_

l6i30i J9i SKALA — Gro
ta: Czerwone i białe (poi. 15 lat)
*/°® — 18, SKAWINA — Junak:
Skazańcy (bułg. 15 lat) **/o° —

16.30, 19. Hutnik: Wódz Indian Te-
ćumseh (NRD b.o .) */o°° — 18..
WIELICZKA - Górnik: Straszna
teściowa (ZSRR b.o.) */° — 17, 19.
Pozostałe — nieczynne.

WYSTAWY !

i,

Początek nowego roku jest
zwykle okazją do podsumowa
nia minionych 12 miesięcy. Ja
kie były one dla Wojewódzkie
go Urzędu Poczty w Krakowie?

O dokonanie takiego bilansu

poprosiliśmy dyrektora tej jed
nostki mgr Władysława Aksa-

ka...
— Dla nas pocztowców był to

rok pomyślny, zadania plano
we w wysokości 149 300 tys. zło
tych nie tylko luykonaliśmy, ale

przekroczone zostały one o 8
min zł. Trzeba wiedzieć że był
to właściwie pierwszy pełny rok

działalności WUP w nowej
strukturze organizacyjnej...

...sądzę, że lepiej dopasowanej
do potrzeb ludzi korzystających
z Waszych usług?

— Był to rok zbierania do
świadczeń i potwierdził on, że

dotychczasowa działalność wy
maga usprawnień. Większość
spośród działających na terenie

województwa miejskiego kra
kowskiego 165 placówek zaj
muje się niemal wszystkimi ro
dzajami usług pocztowych. Roz
proszenie nielicznej służby do
ręczycielskiej nie ułatwia nam

zadania.
Potem jest zdenerwowanie

By listy wędrowały szybciej
mówi (iyr. WUP Władysław AKSAK
odbiorców, telefony do redak
cji...

— Właśnie, by temu zaradzić
postanowiliśmy skoncentrować

doręczycieli z UP nr 2, 20, 42 i
22 na ul. Pilotów. Obsługiwali
by rejon Śródmieścia i częściowo
Krowodrzy. Podobny zabieg
przeprowadzamy dzięki — pod
kreślam to szczególnie — wy
jątkowej życzliwości naczelni
ków poszczególnych dzielnic

udostępniających pomieszczenia
Noioej Hucie, Podgórzu, a tak
że Krowodrzy.

Czy korzyść z tej zmiany od
czuwają krakowianie?

Mieszkańcy miasta przede
wszystkim, ale też i doręczycie
le. Tytułem próby zainstalowa
liśmy kilka tzw. skrzynek kon
taktowych. Nazwa wprawdzie
brzydka, ale idzie raczej o ideę.
Po prostu doręczyciel, aby nie

nosić ze sobą wszystkich nieraz

ciężkich przesyłek, zostawi ich

część w specjalnym pomieszcze
niu...

Jakie nowe inicjatywy pod
jął krakowski WUP? Czy
sprawdzają się w praktyce?

— Owszem, w większości
przypadków tak. Wystarczy
przypomnieć tzw. żółte skrzyn
ki, do których można wrzucać
odpowiednio opłacone przesyłki
ekspresowe. Kwit jeśli ktoś

chce, odebrać może w okienku

nawet, po upływie trzech mie
sięcy od daty nadania przesył
ki... Krakowianie do tej pory
wysłali w ten sposób 929 listów

ekspresowych, zaś odebrali za
ledwie 237 kwitów. Świadczy to

rosnącym zaufaniem do nas.

Nie było ani jednej reklama
cji... W br. zainstalujemy więk
szą ilość takich skrzynek.

Czego życzyłby Pan kierowa
nej przez siebie jednostce?

— Przede wszystkim pomyśl
nego rozwiązania kłopotów ka
drowych i lokalowych — obec

nie warunki pracy są bardzo
trudne. Także większej ilości

nowocześniejszego sprzętu i...

obiektywizmu w prasowych pu
blikacjach. Ostatnio przypisany
nam fakt niedoręczenia w ter
minie przesyłek dla redakcji
„Gazety Południowej” spowo
dowany został... przez samą

redakcję. Po prostu nie odebra
liście w terminie koresponden
cji...

Dziękujemy za rozmowę.

Krytykowani wyjaśniają

W Literackiej bez zmian

W’ odpowiedzi na notatkę z

dnia 5. XI. ub. roku „Fron
tem do klienta — tyłem do

zaplecza” WSS „Społem” Od
dział Gastronomii poinformo
wał nas, że „sprawa tak za
plecza produkcyjnego jak i

pomieszczeń sanitarnych ka-
wiarni „Literacka” jest od

lat problemem trudnym do

rozwiązania z uwagi na o-

graniczońe możliwości prze
budowy funkcjonalnej zakła
du. Z tych też względów do
tychczasowe rozwiązanie za
plecza uważamy za najbar
dziej prawidłowe... Nadmie
niamy, że władze sanitarne

znając nasze trudności wyra
ziły warunkowo zgodę na ta
kie właśnie rozwiązanie, gdyż
w przeciwnym wypadku by
libyśmy zmuszeni na cele

zaplecza przeznaczyć część
sali konsumpcyjnej...”

WAWEL — KOMNATY: (12-18),
| SKARBIEC I ZBROJOWNIA: (10—
f! 15.30), MUZEUM NARODOWEISUKIENNICE: (10—16), CZARTO

RYSKICH (Pijarska 8): (niecz.),
SZOŁAYSKICH (pl Szczepański 9)
(niecz.), DOM JANA MATEJKI
Floriańska 41): (10—16), NOWY

GMACH, (3 Maja 1): (12—18), HI
STORYCZNE (Szpitalna 21) : Wy
stawa - DZIEJE TEATRU KRA
KOWSKIEGO oraz wystawa cza
sowa

_

KRAKOWSKA SZKOŁA
TEATRALNA 1946—1976: (9—15), Ja
na 12: Wyst. MILITARIA: (10—18),
Franciszkańska 4): Wystawa po
konkursowa — SZOPKI KRAKO
WSKIE: (11—18), ARCHEOLOGI
CZNE (Poselska 3): Wystawa -

Starożytność i średniowiecze Ma
łopolski,
cheologii
EGIPT:

_______

CZE (Sławkowska
stawa FAUNA EPOKI
COWEJ — zwierzęta f

ptaki i owady
wolny), MUZEUM

połowa 5): Stała
NIN W POLSCE

a Z8UM ETNOGRAFICZNE

g nica 1): Wystawa THE
| KERS. Kultura pionierskiej spo-
| leczności Ameryki XVIII—XIX: (10
,! -15). MUZ. ML. POLSKI - Ryd-
£ lówka (Tetmajera 26): (11—14),

MUZEUM W PIESKOYVEJ SKA-
S LE: (10—17), KOPALNIA SOLI
8 W WIELICZCE: (8—12). MUZEUM
■ZUP KRAKOWSKICH W WIEL1CZ-

&CE: (7—14 .30). GALERIA KTF
R (Bohaterów Stalingradu 13): Wy-
8 stawa VENUS (9—21). PAŁAC
$ SZTUKI (pl. Szczepański 4) : DO-

R ROCZNY SALON MALARSTWA
| KRAKOWSKIEGO: (10—17),
p LERIA BWA (Szczepańska
H (11-18),
iny 3):
a— PRZY
H— A.

CHIRURGICZNY: Wrocławska
CHIRURGII DZIEC.: Prokocim,
NEUROLOGICZNY: Prądnick, 35,
UROLOGICZNY: Wrocławska 1,
OKULISTYCZNY: Kopernika 38,
LARYNGOLOGICZNY: Wrocław
ska 1.

MYŚLENICE (Szpitalna 2) —201-
44 (całą dobę), PROSZOWICE (Ko
pernika 2) — tel. 251 (całą dobę),

INFORMACJA SŁUŻBY ZDRO
WIA:

KRAKÓW: tel. 378-80 (8—22), tel.
240-93 (22—8)

DYŻURNE PRZYCHODNIE:
PRZYCHODNIA REJ. nr 5 (al.

Pokoju 4) — tel. 181-30, 183-96 (13—
22).

PRZYCHODNIA REJ. nr

Huta, os. Jagiellońskie bl.
tel. 469-15 (13—22).

PRZYCHODNIA REJ. nr 1
ta 24) - tel. 721-33 (18—22).

PRZYCHODNIA REJ. nr 2

sicklego Boczna 3) — tel.
„(18—22)„

PRZYCHODNIA PRZYSZPITAL
NA W MYŚLENICACH (15-20).

PRZYCHODNIA PRZYSZPITAL
NA i REJONOWA W PROSZOWI
CACH (Kościuszki 30) (15—20).

Wszystkie placówki udzielają
porad ambulatoryjnych oraz

przyjmują wizyty domowe w za
kresie ogólnym, pediatrycznym,
stomatologicznym i zabiegowym.
(Inne oddziały szpitali wg rejoni
zacji).

(Gal-

(Kra-
613-35

POGOTOWIE©

Kolekcje zabytków ar-

śródziemnomorskiej —

(niecz.), PRZYRODNI -

17): Wy-
[ LODOW-
egzotyczne,

(10—13 wstęp
LENINA (To-
wystawa LE-

(9-17),

Siemiradzkiego 1, wypadki tel.
09, zachorowania i przewozy 389-
55, Rynek Podgórski 2, 625-50. 657-
57, al. Pokoju 7,. 109-01, 105-73, Lot
nisko Balice 745-69, N. Huta 422-

22, 417-70, Proszowice 9, Myślenice
09. Skawina 09, Wieliczka 9, 557-60,
Krzeszowice 9, 88, Jerzmanowice
384 tel. 48.

POGOTOWIE RATUNKOWE: Sie
miradzkiego 1: Ambulatorium o-

kulistyczne — tel. 377-77 — czynne
całą dobę.

MU-

(Wol-
SHA-

!APTEKI ••

Rynek Gł. 42, pl. Wolności 7,
Pstrowskiego 94, Nowa Huta —

Centrum A.
MYŚLENICE (Rynek 10)

202-77
SKAWINA (Ogrody 101)

430

tel.

tel.

GA-

3a):
(An-ZPAF

fotograficzna
OBIEKTYWU

(10—13),

"WIELICZKA (os. Sienkiewicza bl.
24) — tel. 664

SKODA

PROGRAM I

6.00 TV TR — Chemia

6.30 TV TR — Uprawa ro
ślin

9.00 Dla szkół: Fizyka, kl.
VI

10.00 Dla szkół: Fizyka, kl.
VII

11.05 Dla szkół: Historia, kl.
VII

12.05 Dla szkół: Chemia, kl.
VIII

12.45 Rad.-Telew. Szk. Sred.
— Chemia

13.25 TV TR — Uprawa ro
ślin

14.00 W drodze do nowego
15.50 NURT — Matematyka
16.25 Program dnia
16.30 Dziennik (kol.)
16.40 Obiektyw — program

woj.: gdańskiego, bydgoskiego,
elbląskiego, olsztyńskiego, to
ruńskiego

17.00 Dla dzieci: Co to jest?
17.45 Japonia w okienku te

lewizyjnym — film dokum.

prod. jap. (kol.)

WA PROGRAM
TELEWIZJI

19.00 Dobranoc dla najmłod
szych i program dla młodzieży

19.30 Wieczór z dziennikiem

(kol.)
20.30 „Muriel” — film fab.

prod. fr. dramat psychol. (kol.)
2225Sam ze sobą — rec.

Zb. Wodeckiego
22.50 Dziennik (kol.)

PROGRAM II

15.40 Język francuski — 1. 37
Spotkajmy się raz jeszcze
16.05 Program dnia
16.10 Piosenki na życzenie —

śpiewa A. Rosiewicz
16.15 W bieszczadzkim na

stroju rep. film
16.40 Parada blagierów —

progr rozrywk.
17.30 „Damy i huzary” —

film dokum (kol.)
17.45 „Dawid Copperfield” —

film ser. prod. ang. (kol.)
18.40 KRONIKA Kr)

19.00 Dobranoc dla najmłod
szych i program dla młodzie
ży

19.30 Wieczór z dziennikiem
(kol.)

20.35 Tele-retro — Wiek
XIX

21.30 W stylu epoki — rep.
(kol.)

22.20 Z cyklu: Twarze tea
tru — Krzesislawa Dubie-
lówna

22.50 Być kobietą — impre
sja filmowa (kol.)

23.00 Jęzvk ang., lek. 12
23.30 NURT — Pedagogika

GALERIA

Wystawa
POMOCY

Strumiłło:
KLUB MPiK pl. Centralny: (10—
21), GALERIA DESA (ul. Bracka 2)
Wystawa DANUTY BARANIEC-

PROGRAM I
na fali 1322 m

DZIENNIKI: 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.05,
19.00 . 20,00. 21.00 .

9.05Dlakl.IiII
czne) „Posłuchaj 1

15.00. 16.00,
22.00. 23.60 .

(wych. muzy-
rózpóżnaj” —

aud. B. Kolago. 9.25 Mazowiecki

zesp. reg. z Czermna. 9 .30 Moskwa
z mel. i pios. 9.43 Muz. lud. z Por
tugalii. 10.08 Dedykacje muz. dzie
ciom. 10.30 „Lalka” - frag. pow.
B. Prusa. 10.40 Z nagr. ork. B .

Goodmana. 11.00 Refleksy. 11 .05
Mozaika pols. mel. 11.30 Wrocław
na muz. ant. 11 .55 Kom. o stanie
wód. 12 .25 Wrocław na muz. ant.
12.45 Roln. kwadrans. 13.00 Kwa
drans z zesp. M . Vitousa. 13.13 O
zdrowiu dla zdrowia. 13.30 Kata
log wydawniczy. 13.35 Pols. tańce
lud. 14.00 Ed. Grieg — Suita „Z
czasów Holberga”. 14.20 Sport to
zd rowie.14.25 Rytmy młodych.
15.05 List z Polski. 15.10 Z pols.
fonoteki. 15.35 Operetka, jej twór
cy t wykonawcy. 16.05 Inform. dla
kierowców. 16.06 U przyjaciół. 16.11
Propoz. do Listy Przeb. 16.30 Ak
tualności kulturalne. 16.35 Muz.
nowości z Hawany. 17.00 Radioku-
rier. 17.20 Parada pols. pios. 17.40

Słynne ork. taneczne. 18.00 Muz. i
Aktualności. 18.25 Nie tylko dla
kierowców. 18.30 Przeb. non stop.
19.15 Studio Jazzowe PR. 19.40 Ze
spół wokalny „Les Compagnons
de la Chanson”, 20.05 Nauk, rolni
kom. 20.20 Konc. z gwiazdą — F.
Sinatra. 21.05 Kron. sport, i Kom.
Tot. Sport. 21 .20 Konc. Chopino
wski — Gra J. Flier. 22.20 Mel. na

buzuki. 22 .30 Ludzie — epoki —

obyczaje. 22 .45 Minirec. A . Majew
skiej. 3 .10 Koresp. z zagr. 23.15
Znasz-li ten głos? — aud. S . Że
lechowskiego. 0.31—5 .00 PROGR.
NOCNY Z LODZI.

PROGRAM II

na fali 249 m oraz 67,67 MHz

DZIENNIKI: 4-30, 5.30, 6.30,
7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 16.40,
21.30, 23.30 .

12.05 Aud. dla wsi (Kr). 12.20 Zesp.
Koła Gospodyń Wiejskich w Po
rąbce koło Limanowej (Kr). 12 .25
Śladami Kolberga. 12 .45 Muz. kla
wesynowa kompozytorów portu
galskich XVIII w. 13.00 Dla kl. I i
II (jęz, polski) „Styczeń dla go
ści lodem Wisłę mości” — aud. Z .

Holskiej-Albekier. 13.25 Reg. zesp.
„Gronie” z Żywca. 13.35 Ze wsi i
o wsi. 13.50 W rytmie walca. 14.10

Więcej, lepiej, nowocześniej. 14 .20

Przezorny zawsze ubezpieczony.
14.25 Muzyka filmowa. 15.00 Za
wsze o 15 — progr. dla dziewcząt
i chłopców. 15.40 Polscy śpiewacy
— soliści wielkich scen opero
wych. 16.10 Moda i piosenka. 16.25
Pięć minut o wychowaniu. 16.30
Mel. z musicali. 16.00 Muz. lud.
pozaeuropejska. 17.20 „Szkoła” —

rep. lit. J . Rybczyńskiego. 17.40
Rad.-Telew. Szk. Sred. dla Pracu
jących — Historia - Jak należy
utrwalać wiedzę o przeszłości.
17.55 Polacy na międzynarod. kon-'
kursach muzycz. 18.30 Echa dnia. .

18.40 Świat i my — mag. handlu

zagr. 19.00 Repertuar muz. czło
wieka kulturalnego — aud. W. Ru
dzińskiego. 19.30 Teatr PR - Wy
bieramy Premierę Roku 76 — „La
wina” — słuch. W. Toczyskiej.
20.30 Konc. z nagr. Wielkiej Ork.
Symf. Pols. Radia. 21 .40 Wiad.

sport. 21 .50 Z najcenniejszych kart
muz. pols. 22.30 Mag. studencki.
23.35 Co słychać w świecie. 23.40
Tańce renesansowe.

PROGRAM III

na UKF 67,94 i 66,47 Mflz

5, C STAN POGODY I WIAD.
10.35 Kiermasz płyt wytw. Jugo-
ton. 11 .00 Życie rodzinne — mag.
11.30 Powracający temat „Noc w

Tunezji”. 12.05 Połud. wyd. mag.
Z kraju i ze świata. 12 .25 Za kie
rownicą. 13.00 Powtórka z rozryw
ki. 13.50 „Pantaleon i wizytantki”
— Mario Vargasa Llosy. 14.00 Muz.
z hiszpańskim rodowodem. 15.05
Program dnia. 15.10 Sylwetki jaz
zowe — Rex Stewart (opr. H. Cho-
liński), 15.30 Herbatka przy samo
warze. 15.50 Sezam pod Trójką —

aud. reki. 16.00 Rozszyfr. pios.
(opr B. Kłosek). 16.20 II Pomor
ska Jesień Jazzowa. 17.05 Muzycz
na poczta UKF — prow. P. Kacz
kowski. 17.40 Vademecum nr 64 —

aud. J . Waglewskiego. 18.00 . Muzy-
kobranie. 18.30 Polityka dla wszy
stkich. 18.45 Pocztówka dźwiękowa
z Paryża (opr. M, Szamotulska).
19.00 Co wieczór pow. w wyd.
dźwięk. — O. Czajkowska „Prosto
w serce”. 19.35 Opera tygod. — G.
Puccini „Turandot” (opr. W . Al.
Bregy). 19.50 „Upiorny spadek” —

pow. j . Chmielewskiej. 20.00 Gra
nice muzyki — aud. J. Patkow
skiego. 20.40 Na poboczu wielkiej
polityki — fel. J . Krystka. 20.50
„Vivaldi” — gra zespół Curved
Air. 21.00 ,,Divertimento” — J.

Przybory, 22.00 Fakty dnia. 22.03
Gwiazda siedmiu wieczorów — R.
Flack. 22.15 Trzy kwadranse jaz
zu — problemy — mag. J. Ptaszy
na Wróblewskiego. 23.00 „Pięć mi
nut z bajką” recytuje M. Koto
wską. 23.05 Czas relaksu — opr. R.
Waschko). 23.50 Na dobranoc śpie
wa B. Krafftówna.

PROGRAM IV

z Krakowa na UKF 68,75 MHz

PZIENNIKI:'8 00. 9 .00, 10.00,
12.00. 16.00 . 16-40.

6.00 Rad. -Telew. Szk. Sred. dla

Pracujących — Metodyka, 6.15 Dla
nauczycieli — „Radio — Szkole”.
6.30 Zesp. Instr. E. Spyrki. 6.45
Pogoda (Kr). 6 .46 Co słychać (Kr).
6.58 Omów, pr. dnia (Kr). 7.00
Muz. dzień dobry (Kr). 7 .29 10 mi
nut o zdrowiu — aud. w opr. I.
Thune (Kr). 7.39 Pogoda (Kr). 7.40
W lud. rytmach. 11.00 Dla szkół
śred. (jęz. polski) „Ma swój styl”
— aud, H. Balickiej. 11 .30 Tosca-
nini. 12.05 Aud. dla wsi (Kr). 12.20

Zesp. Koła Gospodyń Wiejskich w

Porąbce koło Limanowej (Kr).
12.52 Studio Wawel (Kr). 13.90
Nauk, rolnikom. 13.15 Z rad. fo
noteki muz. 13.50 Dla szk. śred.
(jęz. polski) „Że Polacy nie gęsi”
— aud. M . Woś. 14 .20 Omów. pr.
literac. 14 .25 Rad. Tygod. Kultu
ralny. 15.05 Książki, które na was

czekają. 15.35 Areopag. 16.05 Dzie
ła organowe J. S . Bacha. 16.50 Pols.
zesp. instr. (Kr). 17.00 Powieść a

filozofia — z W. Maciągiem roz
mawia St. Stanuch (Kr). 17.15 W
1200 sek. dookoła świata (Kr).
17.35 W obronie kraju (Kr). 17.50
Beethoven: Konc. fortep. c-moll
— Gra Aron Fleischer — aud. z

cyklu — arcydzieła muz. w mis
trzowskim wykonaniu (Kr). 18.24
Pogoda (Kr). 18.25 O zdrowie czło
wieka. 18.40 Polityka 1 społeczeń
stwo. 19.00 Ekonomia na co dzień.
19.15 15 lek. jęz. hiszpańs. - 19.30
Studio Stereo Zaprasza (STEREO
— Kr). 22 .15 Patent na papierze —

aud. A. Wojciechowskiego. 22.30
Panorama muz. eksperymentalnej.

Za zmiany wprowadzone w o-

statniej chwili w repertuarze tea
trów, kin, radia i TV — Redakcja
nie bierze odpowiedzialności.
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