
Inwazja najemników na Benin

Oddziały niezidentyfikowanych najemników zaata
kowały w niedzielą o świcie stolicą Ludowej Repu
bliki Beninu — Kotonu. Oddziały, które przybyły
z nieznanego do tej chwili kierunku, po wylądo
waniu na lotnisku w Kotonu otworzyły ogień do
posterunku ochrony lotniska i starały sią przedo
stać do miasta z zamiarem obalenia istnieja.cego
rządu. .Jednakże wojska Beninu zdołały otoczyć re
jon lotniska, w którym następnie przez cały dzień
■toczyły się walki. Prezydent Beninu — pułkownik
Mathieu Kerekou — stwierdził w niedzielnym apelu
radiowym, że „inwazję zorganizowały siły mię
dzynarodowego imperializmu”. Prezydent nie podał
narodowości najemników. Kerekou wezwał ludność,
aby budowała barykady na drogach wylotowych ze

stolicy i uniemożliwiła najemnikom przedarcie się
w głąb kraju. W niedziele wieczorem walki trwały
dalej, jednakże wojska rządowe kontrolowały sy
tuację.

*■
(m) Ludowa Republika Beninu (112.622 fcm*, 3 min

mieszkańców) leży nad Atlantykiem, w Afryce za
chodniej, graniczy z Togo, Nigerią, Górną Woltąi Ni
grem. Niepodległość uzyskała 1 sierpnia 1960. Obecny
szef państwa, płk Matliieu Kerekou, który objął
władzą 26 października 1972, wybrał dla swego kraju
drogą socjalizmu naukowego i doktryną marksizmu-
leninizmu.

Uroczystości ku czci zmarłego premiera ChRL, Czou En-laja,
zapoczątkowane w rocznicę jego śmierci — 8 stycznia — prze
kształciły się w kampanię „gazetek wielkich hieroglifów”
(„tadżypao”), w czasie której pojawiły się żądania: © ukarania

„czteroosobowej bandy”, wdowy po Mac Tse-tungu, Ciang Cing,
i jej sprzymierzeńców z frakcji nazywanej radykalną, a nawet wy
mierzenia jej kary śmierci; © zrehabilitowania Teng Siao-pinga,
byłego wicepremiera i wiceprzewodniczącego KC KPCh, pozba
wionego tych stanowisk po ubiegłorocznych kwietniowych incy-

Brak jedności w kierownictwie chińskim?

„Tadżypao" nawołują
do rehabilitacji Tenga

dentach na placu Tien An Men, do których doszło po usunięciu
wieńców złożonych pod pomnikiem bohaterów w hołdzie dla
Czou En-laja; © ukarania osób odpowiedzialnych za sprowoko
wanie incydentów w kwietniu ub. r.

„Tadżypao”, pojawiające się od tygodnia w wielkich ilościach
na głównych ulicach i placach Pekinu, krytykują różne osobisto
ści, związane z „czteroosobową bandą”.

Komentatorzy zagraniczni zwracają uwagę, że nowe kierownic
two ChRL, jak dotychczas, nie ustosunkowało się do żadnego
z postulatów, wysuwanych przez „Tadżypao”. Zdaniem AFP, nie
ma jedności w dwóch kluczowych sprawach wysuwanych w toku
obecnej kampanii — a mianowicie, jak potraktować aresztowa
nych członków „czteroosobowej bandy” i jej zwolenników w ca
łym kraju i jak rozwiązać „problem Teng Siao-pinga”.

Abu Daud odda się
w ręce władz RFN?

BONN (PAP)

W wywiadzie dla rozgłośni ka
nadyjskiej, którego fragmenty
podała rozgłośnia BBC w Lon
dynie, Daud zapewnił, że nie
ponosi winy za zamach terro
rystyczny dokonany w czasie o-

limpiady w Monachium Powie
dział też, że rozprawa sądowa
niewątpliwie by to potwierdziła.
Jeżeli władze zachodnioniemiec-
kie wezwą go, gotów jest sta
nąć przed sądem RFN.

Nawiązując do wypowiedzi
Abu Dauda sekretarz stanu w

bawarskim ministerstwie spra
wiedliwości Alfred Seidl powie
dział, że „nadal jest w mocy”
nakaz aresztowania Dauda wy
dany przez prokuraturę w Mo
nachium. Gdyby Daud pojawił
się w Republice Federalnej Nie
miec, zostałby aresztowany. Do
chodzenia przeciwko niemu s.ą
nadal prowadzone.

Mały Hindus z uwagą przypatruje się popiersiu swojego wiel
kiego rodaka Mahatmy Gandhiego. CAF — UPI

Zakończenie

wizyty Husajna
w Egipcie

KAIR (PAP)
W sobotę (15 bm.) zakończyły

się w Asuanie rozmowy prezy
denta Egiptu Anwara Sadata i
króla Jordanii Husajna. Opu
blikowano wspólny egipsko-jor-
dański komunikat, który wzy
wa do szybkiego wznowienia

genewskiej konferencji pokojo
wej d/s Bliskiego Wschodu. Ko
munikat akcentuje, iż Organi
zacja Wyzwolenia Palestyny
powinna być reprezentowana na

konferencji jako strona nieza
leżna, na tych samych prawach
jak inni uczestnicy konferencji.

Król Husajn — wskazuje ko
munikat — zgodził się z pro
pozycją Sadata, aby istniał for
malny związek między Jordanią
a przyszłym państwem pales
tyńskim, jednak decyzja ta po
winna zostać podjęta niezależnie

przez Palestyńczyków i Jordań
czyków.
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PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE SIĘ!

Południowa
DZIENNIKTOŁSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ

KRAKÓW H ROWY SĄCZ ■ TARNÓW

Dziś I
„CYD” P. Corneille'a w Teatrze Telewizji. Grają m. (n.?
E. Karkoszka i J. Zelnik. Reżyserowała I. Wollen.

A w Magrazyrafe

© reportaż Stanisława M. Jankowskiego „NAFTA, LU-
DZiE i BRZOZY” — o Polakach budujących rurociąg
„Przyjaźń”.

Q na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
planuje .się umieszczenie na powierzchni Księżyca polskiej
aparatury naukowej — pisze o tym Lesław Peters na str.
5. - „Z GWIAZD ODCZYTANY... RUCH KSIĘŻYCA”.

© Jeśli dyskutuje sią w „Kuźnicy" — to dyskutuje sią
do końca. O wszystkim co cieszy i boli, co raduje i do
prowadza do pasji — pisze Henryk Cyganik w artykule:
„KUŹNICA CZYLI SALON POGLĄDÓW” — str. 5.

© „W DOMU UMARŁYCH” — Konrad Strzelewicz pisze
o amerykańskim obyczaju pogrzebowym — str. 4.

Uroczystości w 32 rocznicę wyzwolenia

W Warszawie:
♦ Odprawa wart przed Grobem Nieznanego
Żołnierza Odsłonięcie pomnika Bolesława

Prusa ❖ Wręczenie dorocznych nagród

WARSZAWA (PAP)
Dziś obchodzimy 32 rocznicę wyzwolenia stolicy kraju spod

okupacji hitlerowskiej. Już w sobotę i niedzielę odbywały
się w Warszawie liczne imprezy rocznicowa. W uroczystoś
ciach brał udział sekretarz KC, I sekretarz Komitetu War
szawskiego PZPR Alojzy Karkoszka.

Na placu Zwycięstwa w War- . W 32 rocznicę wyzwolenia
łzawię, mimo nie sprzyjającej miasta posterunki honorowe

pogody, w niedzielne południe przed grobem objęli żołnierze
zgromadziły się setki miesz- najstarszej jednostki Ludowego
kańców stolicy, aby obserwować Wojska Polskiego — I War-

uroczystą zmianę warty przed szawskiej Dywizji Zmechanizo-
Grobem Nieznanego Żołnierza. (CIĄG DALSZY NA STR. 2)

W Gorlicach:
Spotkanie H. Kosteckiego i I. Korczmy

z aktywem „Glinika”
W dniu dzisiejszym mijają

dokładnie 32 lata od momentu,
gdy na ulicach Gorlic pojawili
się żołnierze radzieccy. Gorli
ce były pierwszym wyzwolo
nym miastem woj. nowosądec
kiego. Pod pomnikiem Zwycię
stwa oraz na grobach poległych
żcłńierzy polskich i radzieckich,
gorliczanie. złożą dziś wieńce i

wiązanki kwiatów, a o godzinie
T6.30 w Domu Nauczyciela od
będzie się uroczysta akademia.

Z okazji tej rocznicy do Gor
lic przybył konsul generalny
ZSRR Iwan Korczma, który w

towarzystwie I sekretarza KW
PZPR Henryka Kosteckiego, m.

in zwiedził podstawowe wydzia
ły Fabryki Maszyn Wiertniczych
i Górniczych „Glinik”. Podczas

spotkania z aktywem partyjnym
i administracyjnym zakładu o-

raz działaczami ZZ TPPR dyr,
doc. dr inż. K. Kotwica i sekre
tarz KZ PZPR L. Kolarzyk za
poznali gościa z historią i roz
wojem zakładu oraz działalno
ścią zakładowej organizacji par
tyjnej, najliczniejszej w woj. no
wosądeckim. W czasie spotkania
(CIĄG DALSZY NA STR. !)

Instalacja uwodornienia benzenu w Zakładach Azotowych w Tarnowie. CAF
_

Kwiatkowski

Pierwsza połowd stycznia w gospodarce

Mn start = połowa sokceso
WARSZAWA (PAP)

Dobre na ogół wyniki pracy w pierwszych kilkunastu
dniach stycznia dowodzą, że przedsiębiorstwa starannie przy
gotowały się do nowych zadań, że w ostatnich, z reguły go
rączkowych dniach poprzedniego roku myślano już także o te
gorocznych planach, gromadząc w porę zapasy materiałów do
produkcji i awansując odpowiednio tzw. roboty w toku.

Od pierwszych dni nowego
roku dobrze pracują załogi
przemysłu maszynowego. Każ
dego dnia stycznia wytwarzają
produkcję o 96 min zł większą
niżwgrudniuubr„awpo
równaniu z pierwszą połową
stycznia 1976 r. produkcja wzro
sła o 10,3 proc. Jeszcze szybciej
rośnie produkcja i dostawy wy
robów rynkowych tego przemy

słu. W pierwszej połowie mie
siąca wykonano m. in 20 tys.
chłodziarek, 35 tys. odkurzaczy,
10 tys. maszyn, do szycia, 63 tys.
radioodbiorników, 31 tys. tele
wizorów i 41 tys. magnetofo
nów, 24 tys. żyrandoli i lamp
wiszących oraz prawie 10 tys.
samochodów osobowych, w tym
po. 4,2 tys. „fiatów 125 p” i
„fiatów 126 p”.

Przemysł lekki, którego wyro
by — obok artykułów żywnoś
ciowych — są najczęściej kupo
wane, dąży w br. do tego, aby
lepiej dostosować strukturę swej
produkcji do potrzeb nabyw
ców. W pierwszej połowie sty
cznia rytmicznie realizował on

swe zadania, dostarczając termi
nowo do handlu takie m. in.
wyroby, jak: ubiory z tkanin i
dzianin, dywany i chodniki, fi
ranki, tkaniny jedwabne i
lniane. Zwiększa się zwłaszcza

produkcję artykułów dla dzieci
i służących do wyposażenia
wnętrz mieszkalnych.

Dobre wyniki pracy uzyskują
w styczniu także górnicy i ener-

(CIĄG DALSZY NA STR. 2)

Zakończenie obrad Światowego Forum Sił Pokoju

Apel o międzynarodowe odprężenie
♦ Utworzenie Międzynarodowego Forum Łączności Sił Pokoju

♦ Przyjęcie wspólnego komunikatu

MOSKWA (PAP)
W niedzielę zakończyło trzydniowe obrady w

Moskwie Światowe Forum Sił Pokoju. Braio w

nim udział 500 delegatów z ponad 110 krajów
wszystkich kontynentów, w tym również dele
gacja polska, która zgłosiła wiele interesujących
wniosków, uczestnicząc konstruktywnie w pra
cach komisji dyskusyjnych. Na końcowej sesji
plenarnej zebrani wysłuchali sprawozdań z o-

brad tych 13 komisji. Powołali tez nowy organ —

Międzynarodowe Forum Łączności Sił Pokoju —

na miejsce dotychczasowej międzynarodowej
rady "'fi/s kontynuacji działania i kontaktów

Światowego Kongresu Sił Pokoju. W porówna
niu z poprzednim skład tego nowego organu zo
stał rozszerzony o przedstawicieli partii politycz
nych różnych orientacji oraz przedstawicieli or
ganizacji międzynarodowych. Przewodniczącym
Międzynarodowego Forum Łączności Sił Pokoju
został Romesh Chandra, zaś jednym z 16 wice
przewodniczących — przewodniczący Ogólnopol
skiego Komitetu Pokoju, Józef Cyrankiewicz.

Na zakończenie obrad ich uczestnicy; przyjęli ko
munikat.

Stwierdza on na wstępie, że delegaci zgroma
dzeni na Światowym Forum Sił Pokoju przedy
skutowali wnikliwie żywotne ważne i pilne
problemy związane z umocnieniem i pogłębie
niem procesu międzynarodowego odprężenia i

przezwyciężaniem przeszkód na drodze do tego
celu w skali światowej i regionalnej.

Komunikat informuje, iż podczas dyskusji w

13 komisjach, podkreślano, że światowa opinia
publiczna stała się czynnikiem wywierającym
coraz większy wpływ na rozwiązywanie proble
mów międzynarodowych, na posuwanie naprzód
sprawy pokoju i niepodległości narodowej, na

utrwalanie pokoju. Uczestnicy forum uważają,
że odprężenie stanowi jedyną drogę do trwałego
i sprawiedliwego pokoju na świecie. Ludzkość
nie ma innego wyboru. Pokojowe współistnienie
jest jedyną rozsądną i możliwą do przyjęcia pod-

(CIĄG DALSZY NA STR. 2)

Na osiedlach Prokocimia Nowego

Przybywa mieszkań,
choć pogoda nie sprzyja

Gdy w ubiegłą sobotę odwie
dziliśmy największy obecnie w

Krakowie plac budowy — zes
pół osiedli mieszkaniowych Pro-
kocim Nowy, kolejna zmiana
robotników kończyła swoją pra
cę. W siedzibie Kierownictwa

Zespołu nr 1 spotkaliśmy za
stępcę kierownika inż. Tadeusza
Russka. Czasu nie miał zbyt
wiele, ale znalazł kilkadziesiąt
minut, aby oprowadzić nas po
rozległym placu budowy.

„Kombinat Budownictwa
Mieszkaniowego, który repre
zentuję — mówi inż. Russek —

(DOKOŃCZENIE NA STR 2) Fot.: Wacław Klag

Nasz krajowy monopolista — Fabryka Nart „P81«
sport” w Szaflarach — nie tylko że z każdym ro
kiem zwiększa swoją produkcję, lecz również uno
wocześnia i zwiększa jej asortyment.

Podczas sobotniej Konferencji Samorządu Robot
niczego w szaflarskiej wytwórni, w której uczest
niczył m. in. wicewojewoda nowosądecki Edward

Szaflary zwiększą
produkcję nart

Ligęza i przewodnicząca WRZZ Janina Kruczek —

dyrektor mgr inż. Tadeusz Bryś podsumował ubie
głoroczne wyniki. Sama tylko wartość dodatkowych
zobowiązań przekroczyła 22 min zł. Do bieżących
planów już w tej chwili pracownicy fabryki wpro
wadzili pierwszą korektę, przyjmując propozycję
zwiększenia produkcji o 2 min zł. W ten sposób
zatwierdzony podczas konferencji plan wartości

sprzedaży wynosi 240 min zł, co się równa wypro
dukowaniu 172 tys par nart.

Podczas konferencji, której przewodniczył I se
kretarz KZ PZPR Tadeusz Wojtowicz, wiele uwa
gi poświęcono też sprawom socjalno-bytowym za
łogi, (AK)
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W kolejce do... filmu
W ubiegną sobotę wrocławscy realizatorzy filmu fabularnego

pt. „Wodzirej" reżyserowanego przez Feliksa Falka, w którym
główną rolę grał będzie Jerzy Stuhr, przeprowadzili angaż sta
tystów do scen balowych filmu. Sceny te realizowane będą w

nocy z 27/28 i z 28/29 stycznia br. w hotelu „Cracovia”.
Już godzinę przed otwarciem biura angażowania statystów

ustawiła się prawie 60-osobowa kolejka, dyskusje 'w niej doty
czyły głównie tematyki filmu i... zapłaty za statystowanie.

Do scen balowych realizatorzy zatrudnią 400 statystów (200
kobiet i 200 mężczyzn) — chętnych zaś jest wiele więcej. Tylko
przez 2 godziny przewinęło się przez' biuro ponad 300 osób. Te
z nich które zostaną zaangażowane otrzymają telefoniczne lub
listowne zawiadomienie, [Kud)

Kradzież obrazów
Z kościoła ewangelickiego

w Świdnicy skradziono 5 cen
nych obrazów pochodzących
z XVIII wieku. Sprawcy
przez zakrystię dostali się do

kaplicy, rozbili 18-wieczną
bogato inkrustowaną skarbo
nę, i rozsypali jej zawartość.
Z kaplicy zabrali 4 portrety
dostojników duchownych i

jeden portret kobiety.’ Skra
dzione obrazy przedstawiają
dużą wartość muzealną,

„Pod Jaszczurami”

Studenci i samochody
(Inf. wł.) Chociaż liczba posiadaczy samochodów

jest w środowisku studenckim znikoma, niemniej
zainteresowanie słuchaczy szkół wyższych proble
mami motoryzacji — ogromne. Nic wiąc dziwnego,
że dwudniowy blok imprez w Studenckim Centrum

Kulturalnym „Pod Jaszczurami’’, poświąconym
sportowi samochodowemu i bezpieczeństwu ruchu

(DOKOŃCZENIE NA STR, 2)*
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Zimowe wieści
♦ Drogi przejezdne ♦ Tłok w górach i w... Koło
brzegu Rybacy nie narzekają na pogodę ♦

Przygotowania do ferii szkolnych
Nowe opady śniegu znacznie utrudniły 16 bm. komunikację

samochodową. W wielu rejonach kraju nawierzchnie jezdni by
ły bardzo śliskie, toteż pojazdy poruszały się z ograniczoną szyb
kością. Nie wszystkie autobusy PKS wyjechały na trasę, zaś
część z nich miała opóźnienia Centralny Zarząd Dróg Publicz
nych, informuje, że w południe 16 bm. prawie wszystkie drogi,
oprócz dwóch odcinków w woj. kieleckim oczyszczanych w trze
ciej kolejności, były przejezdne.

(DOKOŃCZENIE NA STR. 2)

Wisła lepsza od Cracovii dopiero
w karnych!

© Fibak w finale debla

9 „Wawelskie Smoki” w pogoni za Śląskiem
$ „Szarotki” zmienne są...
• Klammer znowu wygrał bieg zjazdowy

I
Min. Adamkiewicz

powrócił z Indii

W dniach 8—15 bm. mini
ster przemysłu maszyn cięż
kich i rolniczych Franciszek
Adamkiewicz przeprowadził
w Indiach rozmowy z mini
strami: przemysłu — Ton-
sem A. Pai, energetyki —

Krishana C. Pantem, handlu

zagranicznego — Debim P.

Chattopadhyaya, i z mini
strem stanu w ministerstwie

żeglugi i transportu — H. M.
Trivedim,

Przedyskutowano kierunki
rozszerzenia współpracy dwu
stronnej w przemyśle okręto
wym, energetyce i przemyśle
budowy maszyn rolniczych.
Omówiono możliwości dostaw

wyrobów gotowych i dostaw
kooperacyjnych.

Wicekonsul USA

w Tarnowskiem
W województwie tarnow

skim gościł z wizytą wice
konsul konsulatu USA w

Krakowie Leslie Alexander.
W czasie spotkania z I sek
retarzem KW PZPR Stani
sławem Gębalą i wojewodą
tarnowskim Janem Sokołow
skim wicekonsul L. Alexan-
der zapoznał się z głównymi
problemami gospodarczymi
i społecznymi województwa.

Rymanów Zdrój
pod patronatem

Centrum ZdrowiaDziecka
Dziecięcemu uzdrowisku w

Rymanowie Zdroju (woj.
krośnieńskie) patronować bę-

idzie Centrum Zdrowia Dziec
ka. Specjaliści polikliniki
CZD udzielą pomocy konsul
tacyjnej dzieciom skierowa
nym na leczenie do Ryma
nowa, a uzdrowisko udostęp
ni swą bazę sanatoryjną pa
cjentom Centrum Zdrowia
Dziecka.

Dziś na str. 6 tabela
Iwylosowanych bonów
! PKO
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Ocena wyników
gospodarczych woj.

tarnowskiego
Ns odbywającej się w sobo

tę w Tarnowie, naradzie se
kretarzy. komitetów gmln-
jiych, miejsko-gminnych,
miejskich i zakładowych
PZPR dokonano , oceny wyni
ków gospodarczych woje
wództwa w ub. roku oraz za
stanawiano się nad sposoba
mi wykonania zadań tego
rocznych. Poruszone zostały
również aktualne problemy
pracy ideowo-wychowawczej
w tarnowskiej organizacji
partyjnej. Zebrani zostali za
poznani też z działalnością
ZSMP. W naradzie uczestni
czyli członkowie Sekretariatu
KW PZPR z I sekretarzem
KW PZPR Stanisławem Gę
ba lą. (sad)

Obradowali

krakowscy kolejarze
Na Wczorajszej konferencji

ekonomicznej Dyrekcji Rejo
nowej Kolei Państwowych w

Krakowie-podsumowano wy
konanie planu w roku 1976
oraz zatwierdzono plan Tia
rok 1977. Plan roku bieżącego
będzie o 9 proc, większy, có
m.in.wiążesięztym,żew
1976 r. zmieniono granice
DRKP, dołączono bowiem re
jon Trzebini oraz niektóre je
dnostki woj. bielskiego.; Plan

jest otwarty i będzie stopnio-.
wo korygowany. Na konfe
rencji omawiano również pro
gram poprawy warunków so- ~

cjalno-bytowych załogi. Prze-
“

widziane są remonty miesz- ~

kań 'pracowników, budowa 22

nowych, remonty stołówek
hoteli robotniczych. (Ar)

i

Nowosądeccy
inżynierowie
laureatami

(luf. wł.) W tych dniach'w
Warszawie odbyła się uroczy
stość wręczenia dorocznych
nagród ministra administra
cji, gospodarki terenowej i

ochrony środowiska. W gro
nie laureatów , za rok 1976
znaleźli się dwaj inżyniero
wie z regionu nowosądeckie
go: główny architekt woje
wództwa — mgr inż. arch.
Zenon Trzupek oraz mgr inż.
Stanisław Sopiarz — dyrek
tor naczelny Wojewódzkiego
Zjednoczenia Przedsiębiorstw
Gospodarki Komunalnej 1

Mieszkaniowej.
'

(sś)

Konkurs

młodego sprzedawcy
W sobotę w Zakopanem

nastąpiło zakończenie woje
wódzkiego konkursu młode
go sprzedawcy. Przed 5-oso-

bowym jury, prezentowało
swe umiejętności 12 finalis
tów, wyłonionych drogą eli
minacji spośród uczniów za
sadniczych szkół handlowych
Woj. nowosądeckiego.

Najlepszymi sprzedawcami
są jednak kobiety. Pierwsze

Miejsce w konkursie zajęła
Elżbieta Salomon Z Gorlic,
drugie Barbara Grudek z N.
Sącza, a trzecie reprezentan
tka Zakopanego — Zofia Pa
wlikowska.

RPA klucz do południowego Atlantyku
~ Jak stwierdza w swoim ostatnim numerze

5 „New African Development” — „Południowa
£2 Afryka stanowi w tej chwili najsłabsze ogniwo
~ w zachodnim systemie dominacji”.
S „Jednocześnie — pisze „NAD” — Afryka Po-

łudniowa odgrywa szczególnie ważną rolę w za-
~ chodnim systemie ekonomicznym”. Tu wydoby-
~ wa się 75 proc, złota świata kapitalistycznego,
222 23 proc, chromu, 18 proc, wanadu, 27 proc, pla-
2- tyny, 21 próc. antymonu, 50 proc, diamentów,
~ 10 proc, magnezu.
222 Położenie geopolityczne Południowej Afryki,
S czyni ją jednym z najważniejszych obszarów w

S zachodnim systemie strategicznym. Z Południo-
= wej Afryki można kontrolować szlaki morskie,
— którymi transportuje się ropę naftową z Bliskie-
Ę go Wschodu i surowce z południowo-wschodniej
~ Azji. RPA stara się wykorzystywać to strate-
”

gicznie doniosłe położenie swojego kraju, oferu-
= jąc np. krajom zachodnim prawo do korzystania
S z południowoafrykańskich baz morskich. W tej
— chwili działają już systemy wykrywania elek-
E; Ironicznego Silvermine i Advokaat, które kontro-
= lują cały ruch w powietrzu i ńa oceanach od
“

Bangladeszu do Południowej Afryki oraz na
~ Atlantyku. Oczywiście dla rządu USA jest Zbyt
“

kłopotliwe zawrzeć oficjalny układ morski z re-

22 żimem apartheidu (tj. wojskowy układ morski).
~ Ale już na początku kwietnia ub. r. po upad-
X ku skorumpowanego reżimu pani Peron w Ar-

gentynie, Amerykanie zorganizowali w Buenos
“ Aireś serię narad. Natychmiast po ich zakończe-
~ niu w prasie argentyńskiej, brazylijskiej i ame-
TM rykańskiej rozpoczęła się kampania nt. zagro-
22 żenią, jakie w rejonie południowego Atlantyku
— stwarzają rzekomo rządy Angoli i) Mozambiku.
22 Rysuje się możliwość utworzenia w przyszłości

południowo-atlantyckiego paktu obronnego na

wzór .NATO.

Bezpośrednim następstwem projektowanego
wojennego sojuszu morskiego południowego At
lantyku będzie wzmocnienie potencjału militar
nego RPA. Piętą achilleSową sił zbrojnych RPA

jest ich marynarka wojenna. Według danych
„The Military Balance 1975—1976" marynarka
wojenna RPA posiada tylko trzy łodzie podwod
ne, dwa niszczyciele, 6 fregat, 15 innych uzbro
jonych łodzi o małej wartości strategicznej. Jed
nak Argentyna i Brazylia posiadają silną mary
narkę wojenną, w której skład wchodzą lotnis
kowce, mogące udzielić nieocenionej pomocy,
dokonując ataków lotniczych przeciw siłom wy
zwoleńczym w rejonie Południowej Afryki.
Ewentualna integracja marynarki wojennej
RPA, Brazylii i Argentyny stworzy flotę wo
jenną o niespotykanej sile w rejonie Południo
wej Afryki.

Należy także pamiętać, że RPA, Argentyna i

Brazylia są finansowo i przemysłowo zdolne
produkować broń nuklearną. Argentyna i Bra
zylia posiadają już zakłady produkujące energie
nuklearną, a RPA zamówiła dwa takie zakła
dy we Francji. RPA posiada jedne Z najwięk
szych rezerw uranu na świecie.

Politycy Argentyny i Brazylii, mówiąc o swojej
militarnej ekspansji w rejonie południowego
Atlantyku i Południowej Afryki podają jako u-

zasadnienie pomoc kubańską udzielaną MPLA
w - czasie wojny angolskiej. W oczach wojsko
wych kół rządzących Argentyny i Brazylii, pro
jektowany sojusz militarny z RPA — pisze
„NAD” — jest przedłużeniem ich frontu walki
z rewolucyjnymi i postępowymi siłami Amery
ki Południowej, których symbolem jest Kuba.

Przybywa mieszkań,
choć pogoda nie sprzyja
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
wykonuje na osiedlu Parko
wym 13 budynków. Każdy z

nich ma 11 kondygnacji i 4
klatki — ponad 130 rodzin za
mieszka w jednym takim do
mu... Zaczęliśmy osiedle Parko
we w grudniu 1975 r. Na rok

bieżący zostają nam jeszcze trzy
domy, będą oddane w pierw
szym kwartale”.

Ciężki sprzęt, dźwigi, wielkie
betonowe płyty — ludzi pra
wie nie widać,'a przecież Jest

gdzieś tutaj 450 pracowników
KBM, KPiSiE, KPiB, KZRI,
KPRI i innych.

Zespół Nr 1 realizuje też o-

siedle Zastawie. Tutaj powsta-
je tylko 5 bloków mieszkal-

nych, za tó nieco
Będą gotowe na koniec
go roku.

„Pracujemy na trzy
— mówi inż. Russek,
ciąż obowiązuje nas

wszystkim szybkość,
większą wagę przywiązujemy
też do jakości wykonawstwa.
Mamy sporo dobrych, ofiarnych
pracowników. Brygady Fran
ciszka Skwarka, Józefa Kapus
ty, Ignacego Wańtucha należą
do najlepszych...”

Zima to dla budowlanych
ciężki okres. W miesiącach let
nich przy odpowiedniej orga
nizacji pracy szybkość montażu

wynos; jedną klatkokondygna-

większych,
bieżące-

zmiany
a cho-

przede
coraz

tu umywalnie,
gorzej z ciepłą
sporego hartu

cję na dobę, w zimie trwa to
dwa razy wolniej. „Robimy
wszystko aby ludzie wytrzyma
li w tych trudnych warunkach.
Dowozimy kawę, posiłki rege
neracyjne, są
ale niestety
wodą. Trzeba
ducha, by wytrwać — konty
nuuje swą wypowiedź inż.
Russek. A niespodzianki zda
rzają się niemal codziennie. Ot,
w ubiegły piątek była jakaś a-

waria wodociągowa w Piaskach
Wielkich, woda podeszła aż do

naszych wykopów. Patrzcie,
głęboka prawie na metr. Trze
ba będzie pompować, a prze
cież każde takie opóźnienie
musimy nadrabiać... Jak? Lepiej
organizować robotę, umiejęt
niej gospodarować łudżmi, li
kwidować zdarzające się prze
stoje. Wszyscy rozumiemy, że
mieszkań trzeba więcej.- Eę-
dzie więcej...”

(mik)

Apel o międzynarodowe odprężenie
(CIĄG DALSZY ZE STR. 1)

stawą stosunków między państwami, zwłaszcza
w epoce broni nuklearnej.

Wyścig zbrojeń nie tylko stanowi przeszkodę
na drodze do: szybszego postępu odprężenia-, lecz

grozi jego osłabieniem, a nawet zniszczeniem.
Trzeba kategorycznie przeciwstawiać się wszyst-

22, kim teoriom -głoszącym, że wyścig zbrojeń jest
- nieunikniony i że rozbrojenie jest niemożliwe,
- koncepcji „prosperity dzięki zbrojeniom”, jak
~ również niebezpiecznej koncepcji życia na becz-
22 ce prochu,
S Dalej komunikat głosi, że w celu poprawy kli-
~ matu należy przede wszystkim usuwać istnie-
Z jące źródła konfliktów i napięć stosując pokojo-
5 we i sprawiedliwe rozwiązania oraz zapobiegać
3 powstawaniu nowych źródeł konfliktów.

Proces rozwoju i utrwalania międzynarodowe
go odprężenia stwarza nowe warunki sprzyja
jące rozwiązaniu najważniejszych dziś proble
mów — żywności, surowców, energii, ochrony
środowiska, wzajemnie korzystnej współpracy
gospodarczej, naukowej i kulturalnej oraz re
wolucji naukowo-technicznej dla dobra cywili
zacji i dla dobra ludzkości.

Proces rozwoju i utrwalania międzynarodowe
go odprężenia stwarza nowe warunki sprzyja
jące postępowi społecznemu i pełnej realizacji
gospodarczych, społecznych, obywatelskich, poli
tycznych i kulturalnych swobód i praw czło
wieka oraz wyeliminowaniu wszelkich form dy
skryminacji rasowej, narodowościowej, języko
wej, religijnej itp. Zarazem każdy postęp w tych
dziedzinach umacnia międzynarodowe odprężenie.

Dziś, w poniedziałek radca
prawny „Gazety" udziela po
rad telefonicznie nr 209-65 w

godz. 12—13 i osobiście w

godz, 13—14 w lokalu Działu
Łączności z Czytelnikami
przy ul. Bohaterów Stalin
gradu 21, II p. (nad Teatrem
Kameralnym).

Przeszczepianie
szpiku kostnego
W sobotę w jednym ze szpi

tali londyńskich dokonano nie
zwykle rzadkiej operacji prze
szczepienia szpiku kostnego
11-letniemu Nowozelandczyko
wi. Około pół litra szpiku, po
branego od brata, wprowadzono
dożylnie do organizmu chorego,
cierpiącego na niedokrwistość a-

plastyczną.
Lekarze uważają, te szanse

powodzenia tej operacji wyno
szą 50 proc., a na jej rezultaty
trzeba poczekać 2—4 tygodnie.
Bez transfuzji szpiku chłopiec
miał najwyżej 6 miesięcy ży
cia.

Uroczystości w 32 rocznicę wyzwolenia

B W Warszawie

(DOKONCZENIE ZE STR. I)
wanej im. Tadeusza Kościuszki.

„Kościuszkowcy” przed 32 la
ty brali udział w wyzwalaniu

PRiTV
br. o godzinie
Radio w pro-
Tclewizja Pol-

POGODA
E2

BIURO
1NF0R-

jest pod

KRAKOWSKIE
PROGNOZ IMGW
MUJE: Polska
wpływem wypełniającego się
^PROGNOZA DLA POLSKI

POŁUDNIOWEJ: W woje
wództwach sądeckim i tar
nowskim zachmurzenie duże
z opadami śniegu, stopnio
wo zanikającymi. Na pozo
stałym obszarze zachmurze
nie duże z większymi prze
jaśnieniami, lokalnie możli
we słabe opady śniegu.
Zamglenia, miejscami mgły.
Temperatura dniem od —5
do —3, miejscami —1. Nocą
od —i do —10 miejscami w

rejonach górskich. Wiatry
słabe z kierunków południo
wych w części wschodniej u-

miarkowane powodować bę
dą lokalne zawieje i zamie-
eie śnieżne. W Tatrach za
chmurzenie duże z zanikają
cymi opadami śniegu. W cią
gu dnia możliwe większe

przejaśnienia. Temperatura
dniem ok. —10, nocą do —13.
Wiatry słabe i umiarkowane

z kierunków południowych.
ORIENTACYJNA PROG

NOZĄ NA NASTĘPNĄ DO
BĘ: Zachmurzenie duże
przejściowo większe przejaś
nienia. Nieco chłodniej.

WCZORAJ NA TERMO
METRZE O GODZ. 13: Tar
nów 0, Kasprowy —8, Kra
ków 1, Zakopane —2,

BIOMET INFORMUJE: Wi
dzialność lokalnie ograniczo
na. Warunki drogowe trud
ne. Objawy pogorszonego sa
mopoczucia i obniżonej spra
wności działania.

s

Z Portugalii
Decyzją szefa sztabu mary

narki portugalskiej b. członek
Rady Rewolucyjnej, wiceadmi
rał Alva Rosa Coutinho Został
czasowo odsunięty od pełnienia
służby wojskowej do chwili

wyjaśnienia zarzutów przeciw
ko niemu. Wiceadmirałowi Cou
tinho zarzuca się m. in., że wy
dawał polecenia o blokowaniu
rachunków bankowych kapita
listów,, związanych. Z obalonym
reżimem.

Przywódca komunistów portu
galskich, Alvaro Cunhal, posta
nowił przerwać czasowo swą
działalność jako deputowany
Zgromadzenia Republiki w

związku z nawałem pracy par
tyjnej. Jego wniosek o zwolnie
nie go na 6 miesięcy od obo
wiązków członka parlamentu
został rozpatrzony pozytywnie.
W tym czasie miejsce Cunhala
w parlamencie zajmie inny
przedstawiciel PPK z listy kan
dydatów lizbońskiego okręgu
wyborczego.

marlina o wa-

nowym

i1«ii

Taaaka ryba!
Po 20 latach „maczania kija

w wodzie” emerytowany nau
czyciel nowozelandzki, 65-letni
Phil Bryers z Auckland, złowił
wreszcie rybę swego życia —

prążkowanego
dze 189,37 kg i został
rekordzistą świata.

Bryers złowił rybę z tej sa
mej łodzi, z której 13 lat temu

jego konkurent D. C. Bain

schwytał również marlina o

wadze 188,24 kg i do niego do
tąd należał rekord świata w

tej dziedzinie.

Akademia z okazji 32 rocz
nicy wyzwolenia Warszawy
oraz inauguracji „Dni Mo
skwy” w Warszawie w pro

gramach
17 stycznia

17.55 Polskie

gramie 2 oraz

ska w programie I transmi
tować będą z Sali Kongre
sowej PK1N w Warszawie
przebieg akademii z okazji 32
rocznicy Wyzwolenia stolicy
1 inauguracji „Dni Moskwy”
w Warszawie.

Warszawy 1 pierwszej defila
dzie, która 19 stycznia 1945 r.

odbyła się na ulicach wolnego
miasta.

Po defiladzie, kończącej uro
czystość przed Grobem Niezna
nego Żołnierza, wielu warsza-

wiaków udało się na pobliskie
Krakowskie Przedmieście, gdzie
w sobotę odsłonięto pomnik
Bolesława Prusa. Lekko przy
garbionego człowieka, z twarzą
zwróconą ku Krakowskiemu
Przedmieściu, którędy chodzili
jego bohaterowie: Wokulski i
Rzecki.

W siedzibie Stołecznej Rady
Narodowej wręczono doroczne

nagrody m. st. Warszawy, przy
znawane za osiągnięcia w pracy
dla stolicy, za wkład do dorob
ku kraju.

17 bm. rozpoczynają się „Dni
Moskwy w Warszawie”, które
stanowić będą ważny fakt w

kontaktach obydwu miast. Mo
skwa przybywa do Warszawy z

wizytą, przysyła warszawiakom

znakomitych artystów, interesu
jące wystawy, piękne programy
kulturalne i artystyczne. M. in.
warszawiacy obejrzą wielką ek
spozycję pn. „Moskwa, stolica
ZSRR”, premierę filmu „Opo
wieść o komuniście” (poświęco
nego Leonidowi Breżniewowi),
oraz takich artystów, jak Ńa-
dieżda Pawłowa, Ludmiła Zy-
kina, Nina Awdoszina i Wiacze
sław Osipow.

® W Gorlicach
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
mgr inż. W. Pawlus i inż. J. Pod-
sadowski mówili m. in. o pra
cy zakładowej organizacji TPPR
i współpracy stowarzyszeń nau
kowo-technicznych „Glinika” z

instytutami naukowymi w Mos
kwie i Baku.

Warto tu przypomnieć, że już
w pierwszych dniach wolności

wydatnej pomocy dla gorlickie
go zakładu udzielił Związek Ra
dziecki. Wyrażała się ona w od
budowie przedsiębiorstwa i wy
posażeniu go w niezbędne ma
szyny i urządzenia. Nawiązane
wówczas kontakty utrwalały się
i rozwijały w formie coraz czę
stszej wymiany doświadczeń i

pomocy w zakresie dokumenta
cji dotyczącej nowoczesnych
rozwiązań konstrukcyjnych i te
chnologicznych. (ks-elm)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 stycznia
1977 r. zmarł w wieku 82 lat

dr STANISŁAW AMROGOWICZ
długoletni, zasłużony działacz ruchu spółdzielczego, były
członek Zarządu i Rady Gminsej Spółdzielni „Samopo-
moo Chłopska” w Rabce-Zdroju. Zmarły odznaczony był
m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współ
czucia.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 18 stycznia o godzinie
13.30 na cmentarzu w Rabce-Zdroju.

RADA, ZARZĄD I PRACOWNICY
GMINNEJ SPÓŁDZIELNI

„SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
W RABCE ZDROJU

• (m) PROTOK0Ł o

współpracy i rozwoju wy
miany turystycznej między
Polską a ZSRR został podpi
sany w Warszawie. W ub. r.

107 tys. Polaków odwiedziło
ZSRR, a 60 tys. obywateli
Kraju Rad przebywało w

Polsce.
0 CARTER zakończył

nominacje personelu Białego
Domu. Jego sztab będzie nie-

Z dalekopisu
wielki, by nie dublować ad
ministracji federalnej. Po raz

pierwszy swe własne
będzie posiadał
dent USA.

® KOMISJA
zentantów USA
wała zwiększenie
marynarki wojennej o

mld dolarów. Nieznana jest
opinia Cartera w tej spra
wie. W toku kampanii wy
borczej opowiadał on się za

redukcją wydatków wojsko
wych.

@ BANDYCKICH napa
dów na lokale FPI< dokonali
prawicowi ekstremiści we

Francji. W Nimes ostrzelano
lokal partii z karabinu ma
szynowego, a w Nancy 1 w

Luneviłle wrzucono butelki
z płynem łatwopalnym.

O CZWARTY front par
tyzancki na terenie Rodezji
utworzyli patrioci Zimbabwe
atakując cele na północy
kraju, w pobliżu olbrzymiej
elektrowni > Kariba.

@ RADA Bezpieczeństwa
NZ potępiła agresywne ak
cje wojsk Rodezji przeciwko
Botswanie. Przewidziano u-

dzielenie pomocy temu kra
jowi. Podczas głosowania
Wstrzymali się przedstawi
ciele USA i W. Brytanii.

@ ROŚNIE popularność
prezydenta 1 premiera Fran
cji. W grudniu tylko 39 pro
cent Francuzów było zado
wolonych z prezydenta, o-

becnie — 41 procent. Deza
probatę prezydentowi wyra
ziło Jednak JS nroc. ankie
towanych. Wzrosła
popularność premiera
re’a.

(S NA ATAK serca

w Hollywood Peter
60-letni aktor
australijskiego.

biuro
wiceprezy-

Izby Repre-
zapropono-

budżetu
1,1

również
Bar-

zmarł
Finch,

pochodzenia

Występ E. Demarczyk
we francuskiej TV

W niedzielę 16 stycznia tele
wizja francuska nadała w dru
gim programie blisko godzinny
recital Ewy Demarczyk nagrany
w. sali paryskiej „Olimpii”. Re
cital nadany został wieczorem w

godzinach najlepszego odbioru te
lewizyjnego.

Ewa Demarczyk Zaprezento
wała kilku milionom telewidzów
blisko dwadzieścia piosenek w 4

językach — polskim, francuskim,
niemieckim i włoskim.

Studenci

i samochody
(CIĄG DALSZY ZE STR.
drogowego, zgromadził wielu
zainteresowanych. Mieli oni m.

in. możliwość oglądnięcia filmu
wypożyczonego przez firmę
„Marlboro”, a pośioięconego dro
dze Emersona Fittipaldiego do
tytułu mistrza świata formuły I.

Nie mniejszym powodzeniem
cieszyło się spotkanie ze zna
nym rajdowcem i konstrukto
rem Jerzym Dobrzańskim oraz z

mistrzami krajów socjalistycz
nych w rajdach samochodowych
— Błażejem Krupą i Piotrem
Mystkowskim.

w

Czechosłowacja

Kampania potępienia
z

autorów tzw. Karty-77
W Czechosłowacji trwa szeroka kampania potępienia autorów

antysocjalistycznego i antynarodowego paszkwilu, opublikowa
nego przez prasę zachodnią, który otrzymał nazwę „Karta 77”.
Opublikowanie tego paszkwilu, zawierającego obraźliwe oszczer
stwa przeciwko Czechosłowacji, nastąpiło w ramach kolejnej
kampanii na Zachodzie, skierowanej przeciwko krajowi naszych
południowych sąsiadów.

Jak pisze „Rude Pravo”, „Karta 77” została przygotowana na

zamówienie ośrodków antykomunistycznych i syjonistycznych
przez grupę osób rekrutujących się z szeregów czechosłowackiej
reakcyjnej burżuazji i organizatorów kontrrewolucji w Czecho
słowacji w roku 1968, którzy ponieśli porażkę. Szkalują oni Cze
chosłowację i rewolucyjne zdobycze narodu, nie mogąc pogodzić
się z tym, że życie w CSRS nie odpowiada ich burżuazyjnym,
elitarnym wyobrażeniom.

Organ KC KPCz pisze, że ludzie, którzy usiłują wprowadzić
do Czechosłowacji kontrrewolucję, już kiedyś otrzymali nauczkę.
Powinni oni zrozumieć, że wszelkie nowe próby są skazane na

niepowodzenie. Rok 1968 nie powtórzy się.
Jak podaje agencja CTK, ze wszystkich zakątków Czechosło

wacji do praskiego Komitetu Miejskiego KPCz i innych instan
cji partyjnych oraz do redakcji dzienników napływają tysiące
listów i rezolucji, w których robotnicy i rolnicy, przedstawiciele
nauki i czołowi sportowcy potępiają autorów antynarodowego
paszkwilu. W tych rezolucjach i na zebraniach ludzie pracy
podkreślają jednocześnie swą wierność polityce partii komu
nistycznej.

Pisarze zagraniczni

Kogo najchętniej czytamy?
Ponad 400 tytułów przekładów dawnej i współczesnej literatu

ry obcej w nakładzie ok. 86 min egzemplarzy znalazło się w te
gorocznych planach wydawniczych. Ogółem w latach 1944—1975
na naszych półkach księgarskich ukazało się 12.170 książek au
torów z różnych krajów w nakładzie ok. 285 min egzemplarzy.
Jak wynika z danych Zakładu Statystyki Biblioteki Narodowej,
najpoczytniejszymi pisarzami w latach 1944—1973 byli: London,
którego utwory wydawano 104 razy w nakładzie 3.894 tys. egzem
plarzy, Gorki (118 tytułów — 3.079 tys. egz.), Verne (68 tyt. —

2.802 tys. egz.), Balzac (119 tyt. — 2.756 tys. egz.), Andersen (73
tyt. — 2.451 tys. egz.), Conrad (81 tyt. — 2.306 tys. egz.), Gajdar
(58 tyt. — 2.298 tys. egz.), Twain (59 tyt. — 2.261 tys. egz.) i He
mingway (47 tyt. — 2.166 tys. egz.).

Nakład w granicach 1—2 min egzemplarzy osiągnęły książki 13
pisarzy, a wśród nich: Lwa Tołstoja (73 tyt. — 1.867 tys. egz.),
Katajewa (45 tyt. — 1.731 tys. egz.), Czechowa (69 tyt. — 1.681
tys. egz.), Dickensa (66 tyt. — 1.668 tys. egz.), Hugo (54 tyt. —

1.631 tys. egz.), Coopera (41 tyt. — 1.567 tys. egz.), Szołochowa
(40 tyt. — 1.546 tys. egz.), Stendhala (42 tyt. — 1.370 tys. egz.).

W grupie twórców wydanych W nakładzie wysokości 300 tys. —

1 min egzemplarzy znaleźć można m. in. nazwiska Molnara (16
tyt. — 952 tys. egz.), Erenbąrga (39 tyt. — 789 tys. egz.), Saint
Exupery’ego (21 tyt. — 742 tys. egz.), Caldwella (16 tyt. — 599
tys. egz.), Haszka (16 tyt. — 562 tys. egz.), Camusa (18 tyt. — 444

tys. egz.), Mauriaca (36 tyt. — 391 tys. egz.), Irvinga Stone’a (16
tyt. — 356 tys. egzemplarzy).

Tarnowski

szlagier roku
Opracowana przez zespół

specjalistów z tarnowskich
Zakładów Azotowych i nau
kowców z Instytutu Chemii

Przemysłowej w Warszawie,
technologia otrzymywania
cykloheksanonu z benzenu u-

zyskała piątą lokatą na liście
najciekawszych dziesięciu
Wydarzeń i osiągnięć polskiej .

myśli naukowej i technicznej
w roku 1976. Przypomnijmy,
że cyk.loheksanon jest półpro
duktem służącym do wytwa
rzania kaprolaktamu, z któ
rego wytwarza się włókna
stylonowe.

Dzieło grupy tarnowskich

specjalistów, którą kieruje
dyrektor „Azotów” Zbigniew
Szczypiński wzbudziło duże
zainteresowanie. Wprawdzie
kilka zachodnich firm opano
wało technologię wytwarza
nia cykloheksanonu z benze
nu, lecz tarnowska metoda
jest bardziej bezpieczna, daje
mniej ścieków — przy para
metrach takich samych, a w

niektórych wskaźnikach lep
szych niż w najbardziej zna
nych wytwórniach na świę
cie. Istotne są też oszczędno
ści uzyskane przez wprowa
dzenie nowej technologii. Wy
korzystywana obecnie w za
kładach azotowych w Puła
wach i Tarnowie pozwala na

obniżenie o 10 tys. zł kosztów
wytwarzania jednej tony cy
kloheksanonu.

Zimowe wieści

SPD

Zarząd RFN-owskiej partii so
cjaldemokratycznej (SPD) po
wziął w sobotę uchwałę stwier
dzającą, że równoczesne człon
kostwo w SPD oraz w zakłada
nej nowej partii, która ma no
sić nazwę „Społeczna Unia De
mokratyczna” (SDU) jest nie do
pogodzenia i pociągnie za sobą
wykluczenie z SPD.

SDU jest partią, założoną przez
prawicowych socjaldemokratów,
którzy wystąpili z SPD.

Katastrofa

w Meksyku
W niedzielę rano na przedmie

ściach stolicy Meksyku wydarzy
ła się tragiczna katastrofa, gdy
zatłoczony autobus wpadł pod
nadjeżdżające lokomotywy ma
newrowe. Według niepełnego
bilansu 25 osób zginęło, a 60 od
niosło ciężkie rany. Ekipy ra
tunkowe wciąż nie mogą wydo
być z wraku autobusu pozosta
łych ofiar katastrofy.

Kol. ZBIGNIEWOWI
PIECIULOWI
i jego Rodzinie

serdeczne wyrazy współ
czucia z powodu śmierci

Ojca
KOLEDZY Z REDAKCJI

RADIOWEGO
MAGAZYNU

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Inż. ALFREDOWI
KOCHANOWI

składamy wyrazy głębo
kiego współczucia z po
wodu śmierci Matki.

Dyrekcja, POP PZPR
i Rada Zakładowa

Przedsiębiorstwa Bu
downictwa Elektro
energetycznego EL-

BUD w Krakowie

francuska
Józei Radwan, drugi dyry

gent Filharmonii Krakow
skiej, dyrygował koncertem
z cyklu „Szkody narodowe",
poświęconym muzyce fran
cuskiej. Na program
koncertu złożyły się 2 kom
pozycje Ravela (orkiestrowa
wersja „Grobowca Couperi-
na” i poemat choreograficz
ny „La Valse”), przedzielone
I koncertem wiolonczelo
wym a-moll Saint-Saensa.
Jako solista wystąpił najwy
bitniejszy polski wiolonczeli
sta Roman Jabłoński.

Ten typ repertuaru w wi
doczny sposób odpowiada in
dywidualności artystycznej
Józefa Radwana. Barwność,
wdzięk, estetyczne wyrafi
nowanie muzyki francuskiej
natrafiają w jego stylu dy
rygenckim na znakomity re
zonans. Jest to styl pełen
spokoju, elegancji, wysubli
mowanego smaku. Brzmie
nie Zespołu w „Lę Tombeau
de Couperin”, pomijając so
lowe partie oboju, satysfak
cjonowało swoją miękkością,
subtelną nastrojowością, wie-
lobarwnością. Zwłaszcza w

żywym i efektownym Rigau-
don, gdzie znakomitą, precy
zyjnie artykułowaną grą po
pisali się fleciści.

Trafiła mi też do przeko
nania koncepcja interpreta
cyjna poematu „La Valse”.
Dyrygent nie poszedł tutaj
łatwą drogą operetkowego
banału. Ravelowska „apoteo
za wiedeńskiego walca” roz
wijała się stopniowo, by o-

siągnąć w kulminacyjnym
momencie swój dramatyczny
czy wręcz fatalistyczny wy
raz. Odniosłem wrażenie, iż
Józef Radwan dopatrzył się
w tym utworze nuty demo-
nizmu i tragicznej determi
nacji. Tak właśnie odczuwam
tę muzykę. Myślę jednak, iż
w słusznym zamiarze po
wściągania orkiestry, aż do
finałowego wybuchu dyrygent
zbytnio hamował tempo, nie
pozwalając orkiestrze rozkrę
cić się w „szaleńczym” wi
rze walca.

Roman Jabłoński zagrał
koncert Saint-Saensa z kapi
talną wirtuozerią, pięknie u-

wypuklając zarazem najisto
tniejszy walor tej’muzyki:
inwencję melodyczną. Partie
kantylenowe koncertu za
chwycały śpiewnością i ro
mantyczną wzniosłością. A-

kpmpaniament orkiestralny
był zferty, punktualny, so
czysty w brzmieniu. Reasu
mując: więcej takich koncer
tów!

LESZEK POLONY

(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
Przy odśnieżaniu pracowało 4355 drogowców. Użyto 16 pługów

wirnikowych, 787 pługów lemieszowych, 40 spycharek oraz 2,5
tys. piaskarek.

Ostatnie opady spr’awiły natomiast radość narciarzom. Kilka
naście tysięcy osób przyjechało na narty do Zakopanego. Od
wczesnych godzin rannych amatorzy narciarstwa oblegali ko
lejki na Kasprowy Wierch i Gubałówkę oraz wyciągi narciar
skie. Pokrywa śniegu wynosiła w Zakopanem 23 cm, na Kaspro
wym Wierchu 88 cm, zaś w Kotłach Gąsienicowym i Goryczko
wym dochodziła do 1 m. Nadal padał śnieg.

Ponad 80 tys osób przybyło do miejscowości wypoczynkowych
w Beskidach, gdzie w nocy spadło kilka centymetrów świeżego
puchu. Wielkim powodzeniem cieszyła się śnieżna niedziela zor
ganizowana w Zawoi. W konkurencjach takich, jak zjazd na

plastykowej rynience, rzeźba w śniegu oraz w biegach z prze
szkodami brały udział setki wczasowiczów.

*

Nie wszyscy po wypoczynek udają się w góry. W Kołobrzegu
trwa w pełni sezon wypoczynkowo-leczniczy. W zakładowych
ośrodkach oraz w sanatoriach przebywa ponad 5 tys. osób z kra
ju. i z zagranicy. Dużym powodzeniem cieszą się zalecane przez
lekarzy spacery po kołobrzeskim molo, a także po szerokiej pla
ży. Czyste morskie, powietrze leczniczo, działa ną układ odde
chowy;

Natomiast korzystając ze sprzyjającej pogody, pierwszy raz w

tym roku wypłynęła na połowy cala flota rybacka wybrzeża ko
szalińskiego. Na wodach przybrzeżnych znalazło się ponad 100
kutrów i łodzi. Najlepsze wyniki uzyskują jednostki należące
do przedsiębiorstwa „Barka" w Kołobrzegu. Dostarczyły one

do portu macierzystego blisko 1000 ton ryby.
Już wkrótce — 24 stycznia — rozpoczynają się 2-tygodniowe,

zimowe wakacje uczniów szkół podstawowych. Część wyjedzie w

góry, na obozy i zimowiska, większość jednak wypoczywać bę
dzie w miejscu zamieszkania. Przygotowuje się dla nich wiele
atrakcji i rozrywek, które umilą czas wolny od nauki i pozwolą
dobrze wypocząć.

Z giełdy samochodowej
(INF. WŁ.). Wzmożony ruch panował na niedzielnej giełdzie

samochodowej w Krakowie, choć wysokie ceny używanych wo
zów odstręczały od kupna. Najtańszy „fiat 125p” — z 1972 r. —

miał cenę 82 tys. zł, lecz nabywca musiałby wydać dodatkowo
na naprawę skorodowanego nadwozia co najmniej 20 tys. zł.
Dlatego też więcej zainteresowania okazywano „fiatom 125p",
wprawdzie z 1970 r., lecz po generalnym remoncie silnika i nad
wozia. Ich ceny — 107—110—115 tys. zł. Zupełnie nowych „fia
tów 125p MR-76" nie było, natomiast wozy tego modelu po prze
biegu blisko 15 tys. km były w cenie 225 i 235 tys. zł (ten ostatni
z silnikiem fabrycznie przystosowanym do etyliny 78). Pomiędzy
tymi granicznymi cenami cała gama dużych „fiatów” w różnej
cenie. Model combi np. z 1974 r., po przebiegu ok. 50 tys. km,
miał kosztować 187 tys. zł.

Wysokich cen żądano za wozy importowane, po znacznym nie
raz przebiegu — „wartburg 353” z 1971 r. — 152 tys. zł, „traban
ty 601": z 1966 r. — 55 tys. zł, z 1967 r. — 65 tys. zł, z 1974 r. —

115 tys. zł, „skody”: z 1971 r. (eksploatowana jako taksówka) —

95 tys. zł, z 1972 r. — 130 i 155 tys. zł, „wołga-gaz-21” —110 i 115

tys. zł, „wołga gaz-24" z 1974 r. — 205 i 230 tys. zł.
Wyroby Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku:

„fiaty 126p” z 1975 r. — 102i105tys.zł,z1976r. — 115 tys. zł,
„syrena 105L” z 1976 — 120 tys. zł, „syreny 105” z 1975 r. — 100
i107tys.zł,z1974r. — 95 tys. zł, z 1973 r., po przebiegu ok. 55
tys. km — 77 tys. zł.

Ewenementem niedzielnej giełdy był „fiat 600 multipla” wy
produkowany w 1957 r. (przed 20 laty!) z dumnym napisem:
„silnik po remoncie kapitalnym, cena 75 tys, zł"t (wam)

który ocalił Krakm
Z okazji 32 rocznicy wyzwo

lenia Krakowa, w dniu 18 bm.
o godz. 17.00 w Klubie Między
narodowej Prasy i Książki w

Nowej Hucie odbędzie się spot
kanie z Ryszardem Sławeckim,
autorem książki „Manewr, który
ocalił Kraków”. W książce, wie
lokrotnie wznawianej i cieszącej
się wielką popularnością wśród
krakowian, zawarł autor pod
stawowe wiadomości na temat

wyzwolenia Krakowa przez woj
ska radzieckie w czasie wielkiej
styczniowej ofensywy, (ks)

Wfl start =

Bis staa
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
getycy. Górnicy wydobyli do 15
bm. łącznie 7,2 min ton węgla,
tj. o tysiąc ton więcej niż zakła
dał plan. Każdego dnia stycz
nia wydobycie węgla jest o 15
tys. ton. większe niż w grudniu
ub. r.

Energetycy w ciągu 14 dni
stycznia dostarczyli ponad 4,5
mld, kwh tak potrzebnej ener
gii (o 165 min kwh więcej w

porównaniu z planem). Jak
twierdzą energetycy — klienci

oszczędniej korzystają obecnie
z energii.

Nie ma jeszcze pełnych da
nych o wynikach pracy w dwóch

pierwszych tygodniach stycznia
w przemyśle chemicznym. W,
pierwszej jednak dekadzie bm.

zakłady tego przemysłu uzyska
ły spore sukcesy, pomniejszone
niestety przez awarię Zakładów

Azotowych we Włocławku. W

ciągu 10 dni stycznia w resor
cie chemii wykonano 2,2 proc,
planu rocznego, zamiast plano
wanych 2,7 proc.

Nie osiągnięto w chemii zało
żonych planem wielkości pro
dukcji nawozów azotowych 1

fosforowych. Zakłady w Poli
cach w produkcji nawozów fos
forowych wykonały zaledwie 83
proc, planu dekady.

Trudna była pierwsza połową
stycznia także dla kolejarzy,
którzy dotkliwie odczuli skutki

śniegu i mrozów. Mimo wysił
ku i ofiarności załóg kolejar
skich, zaległości w przewozach
koleją wyniosły w ciągu 14 dni

stycznia ok. miliona ton. Nie
wykonano np. w pełni planu
przewozu węgla (zaległpści wy
noszą 3 proc.), kruszywa, ce
mentu, metali, kamieni, drew
na, zbóż i nawozów sztucznych.

0
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W archiwum w Almietjewsku znaleźć mo
żna notatkę sprzed trzydziestu pięciu lat.
„Komitet partii wyraża zgodę na przydziele
nie geologicznej ekspedycji trzech koni w ce
lu przewiezienia sprzętu z Bogulmy do Al-
mietjewska...”

W tym samym czasie na froncie trwały
walki, a niemieckie oddziały przymierzały
się do ataku na Kaukaz Nafta, zwana „bru
natnym złotem” urastała do rozmiarów sym
bolicznych Jej brak lub nadmiar też mógł
decydować o zwycięstwie lub przegranej.
Dlatego na Powołżu pojawili się geolodzy.

Stanęły pierwsze wieże i w kilka miesię
cy później pojawiła się pierwsza nafta, świ
dry pr acowały niezmordowanie, ale na głów
ne zło :a nie mogły natrafić.

Najwięcej szczęścia miał Siergiej Kuźmin.
Przyjechał w styczniu 1947, z kolejną bry
gadą poszukiwaczy Postawili swoją wieżę w

pobliżu wsi Romaszkino I tutaj świder do
szedł do "nafty Do wielkiej nafty.

O Tatarii radzieckiej mówi się dzisiaj —

naftowa Wśród lasów, stepów, pól upraw
nych stoją wiertnicze wieże. Jest ich prze
szło dwadzieścia tysięcy. Cały przemysł pod

tami nie straszą. Czasem któryś ręką pogro
zi, jak za szybko pędzisz...

Pan Jurek jest tutaj, na Białorusi już po
nad rok. Stale za kierownicą, bywa, że po
kilkanaście godzin na dobę Połyka kilometry
jego „nyska”. Sześćset, osiemset dziennie to
nie są żadne rekordowe odległości. Nie
wszędzie można dolecieć samolotem Zostają
„uazy” i „nyski”. Osobowe samochody przez
błoto nie przechodzą, w śniegu grzęzną. Pan
Jurek potrafi dojechać niemal wszędzie.

— Zęby tylko do domu nie było tak da
leko...

Najtrudniej było w czasie poprzednich
świąt. Na bazie w Kobryniu zostało trzech
kierowców. Kilkudziesięciu Polaków poję
ci ało do kraju. Na wigilię poszli do miejsco
wej polskiej rodziny. Z opłatkiem, z ży
czeniami. A w święta na stację kolejową
przyszedł cement Kilka wagonów. Trzeba
było rozładowywać. Trzech Polaków i kilku
nastu miejscowych.

Rozładowali. Ręce popuchły od łopaty ale
rozładowali.

— Radzianie się nawet dziwili, że my w

trzech do tego cementu idziemy zamiast na

dy ma za sobą kilka, kilkanaście lat pracy
w „Instalu”, „Elektromontażu”, „Transbu-
dzie”, w rozmaitych firmach budowlanych
i, przemysłowych. Kieruje inżynier Wojciech
Jędrzejko z Krakowa. Sześć miesięcy w No-
wozybkowie, wcześniej pracował na ropocią
gu polockim.

— Zrzucę trochę nadwagi, bo nam ra
dzianie wypożyczyli salę gimnastyczną i
udajemy tam siatkarzy...

Objęli nasi patronat nad miejscową szko
łą. Chodzą tam na spotkania, opowiadają o

polskiej młodzieży, kulturze. Oglądają i o-

klaskują występy pionierów. Spotykają się
z kombatantami, których tutaj, w Nowozyb-
kowie wielu, a niejeden do Berlina szedł
kiedyś przez Polskę. Sprowadzili Polacy kil
kanaście atrakcyjnych filmów, zaprosili
miejscową władzę na „Ziemię obiecaną” i
„Dzieje grzechu”.

— A po projekcji — mówi Jędrzejko z du
mą — odbieraliśmy gratulacje zamiast na
szych filmowców. Oba filmy bardzo się po
dobały. Trochę tylko kręcili głowami, że na
gości za dużo, ale ogólnie wrażenie było po
zytywne...

Po dwóch dniach przychodzi do Kobrynia
wiadomość, że wszystko w porządku. Udało
się. Saperzy też przyjechali.

A w Kobryniu baza nie gorsza od 'tych,
które widziałem w ukraińskich stepach; w

Pierwomajsku czy
' Sawińcach. W czystych

butach można przejść z budynku do stołów
ki. Błoto zaczyna się dopiero kawałek dalej,
na budowie stacji pomp. Trwa prawie mon
taż aparatury sterowniczej. Fachowcy z

„Elektromontażu” kończą zakładać oświetle
nie. W rozdzielni włączono piecyki, żeby su
szyć tynki. Zaczęła się rozbudowa centralnej
kotłowni Zdążono postawić fundamenty bu
dynku dla radzieckiej załogi.

— Przyszły silniki do pomp — cieszy się
Bem. Na razie stoją pod plandekami, ale
przed zimą wprowadzimy je pod dach...

Do Kobrynia część dostaw przychodzi dro
gą wodną Na rzece Muchawiec zrobili Po
lacy betonowe nadbrzeże ze ściankami Lar-
sena. Dwie brygady pracowały po dwanaś
cie godzin na dobę. Zdążyli na 22 lipca,
wartość pracy wyliczyli na 7 milionów zło
tych.

— Niech wiedzą, że Polacy potrafią zrobić

NAFTA, LUDZIE i BRZOZY
ziemią: rury i urządzenia pomiarowe, pom
py, separatory i kompresory. Świdry docie
rają na trzy, cztery kilometry w głąb sko
rupy ziemskiej

Na jednym z parterowych budyneczków
napis „Stacja nr 1 rurociągu „Przyjaźń”, Ru
rociąg ten, długi na pięć tysięcy kilometrów,
budować zaczęto w styczniu 1962 W dwa la
ta później tatarska nafta popłynęła także do
Płocka I tak Tatarzy po raz kolejny wpi
sali się do historii Polski, a rurociąg „Przy
jaźń” — do historii nafty.

★
Białoruś, piętnaście lat później...
Drogi tutaj piękne, nieskończone, otoczo

ne z obu stron ścianami lasów Pustawe o

każdej porze roku, bo jak zapełnić samocho
dami setki, tysiące kilometrów asfaltu lub
kamiennej kostki. Kierowcy wciskają do o-

poru pedał gazu. Zwalniają tylko wtedy,
kiedy nagle pojawi się osiedlę, niewielkie
miasteczko lub posterunek wszędobylskiego
„gaju” — drogowej milicji. Wieczorem, a

głównie nocą jeżdżą przeważnie na długich
światłach Bo jak reflektorami nie dodawać
sobie odwagi, kiedy las zdaj.e się przytłaczać
swoim ogromem, odgradzać jadących od
świata, zachodzić na drogę gdzieś na hory
zoncie.

Sosny mieszają się ze świerkami. Czasem
brzozy, poprzetykane krzewami, tworzą wie
lokilometrowe biało-rdzawe mury. Te mury
posiekane leśnymi przecinkami, bagniskami,
łąkami jeszcze piękniej wyglądają w zimie.
Białe czapy śniegu, tygodniami nienaruszo
ne, zakrzepłe, przyklejone do gałęzi i kona
rów. Nawet wiatr dla nich nie jest groźny,
nawet huk myśliwskiej strzelby.

— Jedzie się pomiędzy takim murem i
człowiek usypia. Daje jadący z naprzeciwka
długie światła — śmieje się kierowca naszej
„nyski” i skórzany kapelusik wciska na o-

czy — więc człowiek się budzi z samej
ostrożności. Dogania cię „gruzowik” na dłu
gich światłach, widzisz nagle jasność w lu
sterku Zwalniasz i już jesteś całkiem roz
budzony. A drogi tutaj takie proste jakby
ktoś kiedyś ręką machnął przed siebie i tak
powiedział: budować przed siebie, w prawo
ani w lewo nie skręcać..

Pan Jurek przyjechał po nas do Mińska.
Z Nowozybkowa. bagatela, sześćset kilome
trów „przeskoczył" w niespełna siedem go
dzin. zwalniając tylko przed osiedlami i we

mgle.
— Z „gajowymi” mamy w porządku. Przy

zwyczaili się do nas, a my do nich. Manda-

chłopaków naszych poczekać, jak z kraju
wrócą. A myśmy robili, zęby nie tęsknić, nie
myśleć o tej choince w domu.

— Przecież jeździcie na „rozłąkę”. Raz na

trzy miesiące każdy może jechać i mało któ
ry z tego przywileju nie korzysta — przypo
minam.

Nasuwa znowu kapelusz na czoło i popra
wia' kołnierz ortalionowej kurtki. Odrywa
na chwilę wzrok od drogi i patrzy w moją
stronę. Z takim wyrzutem w oczach, że aż
mi wstyd.

— Ja jeżdżę nawet częściej ale nie o to
chodzi. Przyjechałem tutaj zarobić, to fakt.
Ale że się tęskni — też prawda Najbardziej
w sobotę wieczorem i w niedzielę przed po
łudniem No, byle do wiosny — kończy mo
nolog — a potem jakoś zleci. Jak się wszyst
ko zazieleni, jak Prypeć rybami ugości to

łatwiej będzie...
I tak pogadując dojeżdżamy do Nowozyb

kowa. Tutaj w hotelu mieszka grupa Pola
ków, zatrudnionych przy budowie przepom
powni. Jeszcze bazy nie zdążyli wykończyć,
ale pomalutku przenoszą się do jej segmen
towych pokoików. Stawiają tę bazę kilka
naście kilometrów za miastem Zaczynali w

kwietniu, a już w grudniu ich gospodarstwo
oglądano z zaskoczeniem Ściany i sufity seg
mentów dolep;ali do siebie w niezwykłym
tempie Kładli drogi dla samochodów. Prze
kopywali się przez błoto, z którego — bo i
tak bywało — trzeba było buty wyciągać,
stojąc w skarpetkach tuż obok Też zresztą
po kolana w kleistej mazi. Uzbrajali teren,
przeklinając wodę, stale obecną w każdym
wykopie, drwiącą z pomp i ludzkiego nieza
dowolenia

— Na wiosnę baza przyjmie trzystu ludzi.
Muszą mieć eleganckie pokoje Wodę, elek
trykę. T centralne, żeby na przymrozki nie
narzekali. Własna stołówka - na miejscu.
Klub z dyskoteką — wylicza inżyn5er Ja
nus. Prowadzi mnie nieco w bok od nowo

budowanego segmentu. Uskakuje spod kół
ciężarówki i każę włazić na niewielki pagó
rek, utworzony z zepchniętej tutaj przez
spychacz ziemi

— Jest baza czy nie? — chce wiedzieć.
— Jest — potwierdzam.
— A mówili, że do grudnia nie skończy

my. Tu, proszę ciebie, jeszcze w lecie żyto
wszędzie rosło i koniczyna Instalatorzy mu
sie1! najpierw kosami pracować...

Przyjechali tutaj ludzie z „Energopolu”,
polscy fachowcy z Rzeszowa. Bydgoszczy,
Krakowa, Gdańska, Łodzi i Warszawy. Każ-

Kiedyś przyjechał polski studencki zespół
muzyczny z Moskwy. Na koncercie tłum
był taki jak na najbardziej uroczystej akade
mii albo podczas wielkiego święta Muzy
cy z wrażenia omal gitar nie zapomnieli za
brać, nigdy jeszcze tylu słuchaczy na kon
cercie nie mieli. Nawet z Gomla ludzie cię
żarówkami przyjechali. A kiedy w parku w

lecie wieczorem,' trzy razy w tygodniu, gra
orkiestra — Polacy z bazy nie muszą się
martwić, czy zechcą miejscowe dziewczęta
dać się poprosić do tańca.

Kilkaset metrów od naszej bazy stoi bu
dynek dla załogi „Drużby”. Bo gdzieś tędy,
metr, może głębiej pod ziemią, biegnie wiel
ka rura, nazwana przed laty rurociągiem
„Przyjaźń”. Zdecydowano zwiększyć ilość
ropy, tłoczonej tym rurociągiem do Polski
i NRD. Mają stanąć cztery wielkie sta
cje pomp. W każdej z nich zainstaluje
się po cztery pompy produkcji radzieckiej
albo NRD-owskiej. Polacy podjęli się budo
wy tych stacji i całego dla nich zaplecza.
Postawią „przy okazji” budynki mieszkalne;
każdy dla 16 rodzin, po cztery na piętrze.
Będzie mieszkała w nich załoga przepompo
wni, fachowcy od sterowania ciśnieniem,
monterzy, elektrycy.

★
— Chodzi o to, żeby mogli zamieszkać mo

żliwie najwcześniej — tłumaczy mi Andrzej
Bem. Jest pełnomocnikiem Zarządu Główne
go ZSMP, bo organizacja patronuje budo
wie ropociągu połockiego. Stacje pomp też

„podciągnięto” pod kierownictwo tej inwe
stycji, chociaż do Nowopołocka jedzie się z

Kobrynia kilkanaście godzin.
Bem przemierza tę trasę co kilka, kilka

naście dni. Kiedy w Zaszczebiach otwierają
stołówkę — proszą, żeby przyjechał. To jest
dla polskiej bazy duże święto, nareszcie bę
dą jedli jak w domu Segmentowe budyne
czki w Zaszczebiach ukryte w lesie Do głów
nej drogi stąd kilkaset metrów. Pracę na kil
ka dni przerwano, spychacz natrafił na nie
wypały i trzeba czekać na saperów. Wiec
rzucili wszystkie siły do stołówki Czekaj? na

prąd, na jakiejś linii awarie. Jeżeli bedzie
światło i przyjedzie Bem — to inaugura
cyjny schabowy musi się udać.

miastu taki prezent. Wyjedziemy, a nasze be
tonowe nadbrzeże zostanie...

Zdanowski jest instruktorem OPIW-u.
Nie ma bazy, która — jego zdaniem — tyle
robi dla miasta Kierują wszystkim młodzie
żowcy z Ośrodka Pracy Ideowo-Wychowaw
czej. Oni są od sprowadzania filmu „Dzieje
grzechu", przyspieszenia dostaw telewizorów,
także i kolorowych, domagania się magneto
widów, od organizacji czynów społecznych,
wieczorków tanecznych 1 prowadzenia grupy
kulturystów.

Kulturystów jest kilkunastu. W lecie wy
ciskają sztangę w ogródku. Zrobili ścieżkę
zdrowia. Rzucają kulą. Kiedyś było trzech i
obserwowano ich z rozbawieniem. Później
dołączyło kilku, później znowu kilku.

W szkole dla głuchoniemych urządzają lo
dowisko, też w czynie społecznym. Zrobili
dla miasta strzelnicę.

— Radzianie nie chcieli być dłużni. Dali
nam prawo wstępu na basen pływacki i na

halę sportową. Nie było o to łatwo, bo w

nich każda godzina zajęta, tutaj obiekty
sportowe puste nie stoją...

Za strzelnicę — już zapadły w tej sprawie
decyzje — dostaną nasi instruktora i sprzęt.
Na kurs samochodowy nie zabraknie chęt
nych.

W stołówce trwają przygotowania do za
bawy. Chłopcy montują sprzęt mikserski.
Trzeba przywieźć stroboskopy. Niech migają,
niech będzie dyskoteka taka jak w kraju. O
szampany martwić się nie trzeba. Dziewczę
ta przyjadą z jednego z kobryńskich zakła
dów.

Na zmianę będą strzelały korki od szampa
nów. Raz z białych, raz z czerwonych.

„Spód boru zasłany mchem zadziwiają
cej puszystości, gdzie indziej zaś. na niewiel
kich wymosłościach .łysiny piachu”, które
wstydliwie stara się pokryć niziutki wrzo-.

Schylam się i zaczynam Plaskać mech, je-t
wilgotny i ciepły Brzozy wokół pstrokate,
wiotkie Takie te rosyjskie, trochę egzoty
czne. a przecież bliskie ”

— przepisuje frag
ment pracy Andrzeja Ziółkowskiego, nade
słanej na konkurs pamiętnikarski

Rzeczywiście, brzozy pod Kobryniem do
pol"k;ch bardzo podobne Płynie pod nimi

podziemna rzeka tatarskiej nafty.

< PROF. FRANCISZEK KOL
BUSZ z Akademii Rolniczej w Kra
kowie, wybitny znawca problemów
agrarnych, wskazał przed kamerami
Telewizji Polskiej na konieczność
większej troski władz o sprawy gos
podarki indywidualnej, której udział
w gospodarce żywnościowej kraju
jest i długo jeszcze będzie najwię
kszy. Nasza wieś potrzebuje inwe
stycji, domaga się maszyn. Prof. F.
Kolbusz: „Traktorem chłop nie bę
dzie przecież jeździł do kościoła".

♦ Dwutygodnik „Student”: „Zre
formowany „Wieczór z Dziennikiem”
ogląda — zdaniem „ludzi kompe
tentnych” (określenie red. Cześniha
z wywiadu dla „Życia Warszawy”)
— 19 milionów Polaków. Z tego fak
tu red. Cześnin wysnuwa wniosek, że
każdemu dogodzić nie jest w stanie.
Święta prawda, ale tu nie o dogo
dzenie temu lub owemu chodzi, tyl
ko o sprawy znacznie poważniejsze,
których rangi szef „Wieczoru z

Dziennikiem” sobie chyba do końca
nie uświadamia. No bo jeśli zarzuty
pod adresem telewizji odpiera argu
mentem, że prasa nie lepsza i też ma

niejeden grzech na sumieniu, to
właśnie daje dowód, że nie rozróżnia
skali oddziaływania poszczególnych
środków przekazu”. „Tygodnik Kul
turalny”: „Najgorzej jest z czasem

emisji dziennika. Przez to filmy i
sztuki zaczynają się dopiero po godz

20.40. Kiedyś kończyły się koło 22.00, a teraz znacznie
później. To niby drobiazg, a ma pierwszorzędne zna
czenie. O 22.00 gaszą światło w internatach — młodzież
nie może do końca obejrzeć filmu czy sztuki. O 22.00
zamyka się kluby — tam to samo. Na wsi coraz wiecej
ludzi wyłącza telewizor zaraz po prpgnozie pogody”.

— Proszę tak szybka nie pisać! Nie mogę nadążyć
dyktowaniem!

STANISŁAW M. JANKOWSKI

MADEYSKI

proponuje

il

i

DZIŚ: PIEKŁO

„I ujrzałem Bestię.. mającą dziesięć rogów
i siedem głów a na rogach jej dziesięć dia
demów a na jej głowach imiona bluźniercze”
stwierdza autorytatywnie św. Jan w „Apoka
lipsie”. Nic z tych wspaniałości nie ujrzymy
jednak na wystawie

KOCHAM PIEKŁO

w Galerii „STU” przy al. Krasińskiego. Żad
nych malowniczych wizji, szatańskiej biżu
terii, czy choćby strzępa diabelskiego chwosta.
Piekło w naszych materialistycznych cza
sach dpkładnie nam się zlaicyzowało. Ludzie
znajdują je wokół siebie, każdy ma więc pry
watne piekiełko na miarę swych możliwości,
takie, na jakie go stać. Więc skromne. Nic z

centralnych luksusów działających kotłów,
dantejskich pejzaży i licznej obsługi. Najwy
żej pojawi się nachalny babon o postruben-
sowskich kształtach, jakaś klatka M-l, poczu
cie osaczenia i samotności „Gdv umysł śpi,
rodzą się potwory” napisał Goya Umysły na
szych twórców nie śpią Przeciwnie, badają
rzeczywistość z precyzją mikroskopu i ostro
ścią chirurgicznego noża, by dojść do przyczyn
istniejącego zła. odsłonić je i ukazać, wierząc,
że przeciwnik poznany staje się mniej groźny.
Współczesne piekło rządzone jest zatem przez
socjologię' raczej, niż pragnienia mistyków.1
Koniecznie należy tę wystawę obejrzeć
nie dając się zrazić pretensjonalnym ty

tułem, za którym kryją się m. in. tacy wrogo
wie piekła jak Beksiński. Hoffmann, Kremer,
Mleczko. Pietsch i Wejmanów dwu. Wszyscy
znakomicie czują się w przejrzystej metaforze
i wszyscy dysponują doskonałym warszta
tem. To ważne. O tym co leży na wątrobie
mówi się chętnie, długo i ze szczegółami. Na
suwa się jednak pytanie: czyżby mówienie
wprost zupełnie już wyszło z mody? Czyżby
symbol, przenośnia, paralela były jedynym
sposobem porozumienia? Chyba nie, o czym
świadczy dla odmiany wystawa

RAJ (?)

czyli kultura oionierskiej społeczności Ame
ryki XVIII—XIX w. „The Shakers” w Mu
zeum Etnograficznym. Należy dla wyjaśnie
nia podać, że chodzi o sektę religijną, biorącą
swą nazwę Shakers — trzęsących się — od
ekstatycznych tańców rytualnych. Chcieli
stworzyć raj na ziemi, co w pewnym stopniu
im się udało Żyli w komunach, pracowali
wspólnie, dzielili sprawiedliwie, nie znali hie
rarchii społecznej, sądów, policji, więzień oraz

innych form przemocy Byli też bogaci i szczę
śliwi w swym spokojnym bytowaniu bez
handlu, reklamy, towarów prestiżowych i pie
kielnych pokus. Właśnie. Gdyż poza wszyst
kim innym Shakerów obowiązywał ścisły ce
libat, dzięki czemu ich ziemski raj mocno się
różnił od raju Mahometa. Mieli zatem wiele
czasu na inne zajęcia, w tym wynalazki. Wy

myślili też m in. młocarnię, maselnicę, meta
lowe pióra i płaskie miotły Oraz nowy typ
estetyki. Oto jej niektóre wskazania: „piękno
opiera się na użyteczności", .piękno, o ile nie
jest oparte na użyteczności szybk . stanie się
niemodne i będzie musiało być ciągle zastę
powane czymś nowym” Tym samym wyprze
dzili o 100 lat europejski funkcjonalizm wraz

z Le Corbusierem. Bauhausem i naszym Blo
kiem Warto zobaczyć supernow >. zesne wnę
trza i sprzęty z czasów prapradziadków i za
dumać się nad maksymą „każdy przedmiot
nadający się w pełni do celu, do którego zo
stał stworzony można nazwać doskonałym”.
Racja. Ale ocena ood tym kątem np. dosko
nałości nieprzystępnych kobiet Shakerów do
niczego mądrego nie prowadzi By zejść na

ziemię polecam natomiast wystawę

ANDRZEJA STRUMIŁŁY

p.t. „Przy pomocy obiektywu” w Galerii
ZPAF przy ul. św. Anny. Autor, malarz, pod
różnik i rybak pstryka często, wykorzystując
później zdjęcia w pracy nad obrazami. Jego
maksyma brzmi „fotografia zachowuje po
wierzchnię rzeczy, rysunek drąży ich istotę”.
Inaczej mówiąc niekiedy mało — z pozoru —

ważny szczegół należy wydobyć na plan pier
wszy, gdyż to właśnie on najlepiej określa
zjawisko. Strumiłły nie trzeba polecać. Osta
tecznie byle kto nie reprezentuje Polski na

Międzynarodowym Biennale w Wenecji, a

Strumiłło robił to dwa lata temu.

☆
<i> Myślenie na sprzedaż. WŁODZIMIERZ WOW-

CZUK w „Perspektywach”- „Obecnie w 55 krajach
świata pracuje ponad 1500 polskich specjalistów, wśród
których są zarówno naukowcy, jak 1 trenerzy sporto
wi, tak lekarze, jak i doradcy rządów krajów rozwija
jących się. Wyspecjalizowaliśmy się, jak się rzekło, w

doradztwie, najbardziej trudnej t odpowiedzialnej for
mie eksportu nieprzeciętności Do niedawna nawet nie
istniało takie pojęcie, jak wyodrębnione doradztwo
techniczne”. W wielu naszych zakładach produkują
cych, zwłaszcza na rynek, przydałoby się trochę takich
doradców!

☆
❖ Tygodnik „Motor” w artykule „Spróbujmy być

mądrzejsi przed szkodą. „Z milicyjnych kronik mo
żna odnotować, żc ok. 80 proc, skradzionych samo
chodów wraca na szczęście do swoich właścicieli, nie
zawsze jednak w najlepszym stanie. Celem kradzieży
jest przede wszystkim krótkotrwałe użycie samochodu
(zarobkowy transport osób lub przedmiotów do odle
głego miasta lub coś. co u ludzi uczciwych nazywa się
turystyką), na drugim miejscu jest zdobycie poszuki
wanych części zamiennych drogą demontażu samocho
du, wreszcie nikczemny handel zrabowaną cudzą wła
snością”.

♦ Prezes Krakowskie
go Towarzystwa Foto
graficznego WŁADY
SŁAW KLIMCZAK do
wiódł. że wystawy ..Ve?
nus” poza doznaniami e-

stetyczn.ymi dostarczają
też środków material
nych. W Krakowie o-

twarto jedyne w Polsce,
a jedno z nielicznych w

Europie. Muzeum Histo
rii Fotografii im. prof.
Wł. Bogackiego. Ma zdję
ciu: Władysław Klim
czak, prezes KTF.

Mieszkaniec Warszawy Jerzy Świstek zebrał i prze
słał „ŻYCIU GOSPODARCZEMU” kolekcję aż 41 pol
skich firm z POL-em w nazwie. Takich różnych, jak
POLRES, POLSPORT, POLTEGOR. SKANPOL. Ma

rację, że przydałaby się kontrola nad tym POL-em,
który powinien zobowiązywać, skoro ma przypominać
Polskę!

Wynotował: BRUNON RAJCA
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Usiedliśmy z panem STEFANEM MIROWSKIM w przytulnej
poczekalni o nieprżytulnych stolikach z marmurowymi blatami.
Pod, ścianami ciągnęły się długie rzędy regałów, urocze dziew
czyny wypisywały coś skrupulatnie na karteluszkach.

— Od tej chwili świat nie ma dla pana tajemnic. Proszę py
tać.

— O wszystko?
— O wszystko.
Poprosiłem tedy o wymiary gwintów poszycia japońskich tan

kowców, o odporność na zerwanie nici, używanych przy pro
dukcji holenderskich dżinsów, ilość mąki, potrzebnej do wypie
ku jednej białej bulki na Nowej Gwinei i o dane, dotyczące
odporności na wsiąkliwość wody piłek, produkowanych aktual
nie w Argentynie. Wszystkie te informacje znalazły się na mar
murowym blacie naszego stolika przed upływem godziny, a z ich
odszukaniem nie było większych kłopotów. No, ale też rozmo
wa toczyła się nie byle gdzie: w Ośrodku Informacji Polskiego
Komitetu formalizacji i Miar w Warszawie. .

Stefan Mirowski jest jednym z twórców owego Ośrodka i za
gorzałym propagatorem wiedzy o zasadach funkcjonowania nor
malizacji; zasadach, o których przeciętny obywatel nie ma na

co dzień zbyt wielkiego pojęcia, żyjąc w błogiej niewiedzy, iż
wszystko co robi, co je, na czynu śpi, w czym chodzi, ujęte jest
i określone odpowiednimi, wymiernymi w centymetrach, gra
mach i dziesiątkach innych jednostek — normami.

Normalizacja to swego rodzaju ograniczenie. Lecz nie ograni
czenie wolności osobistej, ale ograniczenie anarchii, polegające
na świadomym wyborze pewnych reguł gry i poddaniu się im
w przeświadczeniu, że są one słuszne, podobnie, jak poddajemy
się ograniczeniom, wypływającym z norm prawnych, czy ety
cznych. Wprowadzając ład i porządek w czasie i przestrzeni,
normalizacja Zawiera w sobie elementy stabilizacji, oczywiście
na rzecz wyników dobrych, a przeciw miernocie. Norma prze
ciwdziała obniżeniu pewnego poziomu, pozwala natomiast go
przekraczać. Norma eliminuje chaos w zakresie działań techni
cznych i organizacyjnych. Norma stawia bariery szkodliwym
fila zdrowia człowieka działaniom substancji, .urządzeń fabrycz
nych, transportowych, itp.

Z potrzeby wprowadzenia porządku do swych produkcyjnych
poczynań zdała sobie ludzkość sprawę już ho, ho, w głębokiej
starożytności. Wystarczy penetracja pierwszego lepszego stano
wiska archeologicznego by stwierdzić, że wymiary, ciężary i

miary broni, odzieży i narzędzi odpowiadają regułom ich przy
datności w użytkowaniu. Potem pojawiają się najrozmaitsze
jednostki metryczne, a gwoli prawdy historycznej odnotujmy,
że w roku 1368 król Kazimierz Wielki ustala jednostki miar soli
w kopalniach.

,W 1502 roku sułtan turecki Ustala wymagania jakościowe i

ocenę tureckich dywanów. W 1570 nasz Zygmunt August ustala

wymiary cegły. W 1732 we Francji ujednolica się kalibry dział.
1841 — Anglik"Joseph Whitworth opracowuje układ gwintów,
oparty na calowym systemie miar. 1865 — wybuch kotła na pa-
rowću „Sułtan" na Missisipi staje się przyczyną wydania ko
deksu o kotłach parowych. 1881 — Stowarzyszenie Niemieckich
Hutników wydaje pierwsze normy jakościowe na stal. 1904 —

niedopasowane złącza węży strażackich uniemożliwiły akcję ra
tunkową w czasie ogromnego pożaru w Baltimore. 1940—1945 —

fakt, że gwint calowy amerykański ma zarys kąta 60°, a an
gielski 55°, spowodował konieczność sprowadzenia z Ameryki
do Europy dla wojska dwu milionów ton śrub i nakrętek. 1947
— powstaje Międzynarodowa Organizacja^ Normalizacyjna ISO,
zmierzająca do wytworzenia swego rodzaju powszechnego, ogól
nie akceptowanego i przestrzeganego kodeksu technicznego,
przez wszystkich rozumianego języka oznaczeń, symboli, jedno-,
stek...

Słucham tych opowieści pana Mirowskiego, coraz bardziej
poddając Się sugestywnej wizji świata, w którym wszystko jest
zaprogramowane, znormalizowane, zaplanowane. Pan Mirowski

podsuwa katalogi norm państwowych i branżowych, tłumaczy,
jak niezbędna jest znajomość normy na klej, używany do pro
dukcji butów w Związku Radzieckim dla naszych fabryk, prag
nących eksportować tam buty. Pokazuje prośby o informacje
o normach, obowiązujących we wszystkich krajach świata —

informacje, niezbędne dla wszystkich naszych potencjalnych eks
porterów. Nie tylko zresztą eksporterów: każdy zakład, podej
mujący produkcję nowego asortymentu musi dostosować ją do

obowiązujących norm; a jeśli norma taka nie istnieję — musi

być najpierw opracowana i zatwierdzona. Nad przestrzeganiem
norm czuwa cały system kontroli i nie może się zdarzyć, ze...

Przerywam ten wykład, bo akurat przy okazji prezentacji, do
kumentów normalizujących wypiek bułek w Nowej Gwinei tra
fia na stolik formularz polskiej normy na pieczywo żytnie. We
dług niej pieczywo takie należy zdyskwalifikować i odrzucić,
jako nie nadający się do obrotu artykuł spożywczy,, jeśli jest
ono zdeformowane, bądź ma skórkę oddzielającą się od mięki-
szu, bądź niewłaściwą porowatość, bądź smak zbyt kwaśny lub

zbyt gorzki...
— Wiem, o co pan zapyta: czy mogą być tolerowane odchyle

nia od normy? Mogą. Ale wymagane jest na to specjalne ze
zwolenie, o ściśle określonymi czasie trwania. Wydanie takiego
zezwolenia spowodowane może być różnymi wypadkami loso
wymi: a to opóźni Się wegetacja zbóż i trzeba zwiększyć tole
rancję jakościową mąki. A to — z innej dziedziny — braknie
stali b ókreślohej grubości, trzeba — w interesie gospodarki na
rodowej — stosować blachę grubszą tub cieńszą ód tej, przewi
dzianej normą. Robimy jednak wszystko, by takich wypadków ■
było jak najmniej i uzyskanie Zezwolenia na zaniżenie normy w

dół nie jest, proszę mi wierzyć, rzeczą łatwą.
Staram się uwierzyć i sięgam po następny dokument o fascy

nującym tytule „Polska Norma PN 75/N-08000. Wymiary ciała
ludzkiego”. Ha! Czyżby nawet i ta produkcja uległa normaliza
cji? Czyżbym jako polski producent musiał stosować się do okre
ślonych wymogów?

Okazuje się, że jako świadomy, zdyscyplinowany obywatel —

powinienem. Zakład Badań Ergonomicznych Instytutu Wzornic
twa Przemysłowego określił bowiem podstawbwe parametry ze
wnętrzne współczesnego Polaka, wyrażone wymiarami linio
wymi i kątowymi. Norma 08000 podaje wymiary w pozycji sto

jącej i siedzącej, z podniesionymi, wyciągniętymi lub zgiętymi
ramionami, wymiary stopy i dłoni. Według tych danych rozrost

stojącego rodaka płci męskiej waha się między 159,7 cm (wiel
kość minimalna), a 179,7 (maksymalna). Panie mająi odpowied
nio 148,7 i 167,9 cm. Gdy mężczyzna siedzi, zasięg jego ręki do

przodu (liczony od pleców) wynosi maksimum S7.2 cm; długość
Stopy mężczyzny waha się od 24,0 do 28,2 cm. Panie maja, naj
wyżej 26 cm.

Znajomość tych wymiarów pozwala projektować przedmioty
powszechnego użytku, maszyny, sprzęt, mieszkania, wszystko.

LESZEK MAZAN

(Time)

WYPOWIEDZI

(Asahi Shimbun)

i

Po 8 lataćh administra
cji republikańskiej rządy
w Waszyngtonie przejmu
je prezydent demokra
tyczny. W najbliższy
czwartek — po uroczysto
ściach inauguracyjnych —

do Białego Domu na 4 la
ta wprowadzi się Jimmy
Carter, który zajmie miej
sce Geralda Forda.

Zgodn'e z żale eniaml

prezydenta-elekta inaugu
racją żostanie zorganizo-
wańa znacznie oszczęd
niej i skromniej niż to by
wało dawniej (w 1973 r.

koszty uroczystości prze
kroczyły 4 min dolarów),
a cilnjcześnie będzie ona

miała charakter „maso-

«ego święta ludowe-o”.
Na t e iladę i inne zwią
zane z inauguracją inmre-

zy, crzewidziine w dniach
18—22 bm. w Wasz- nylo
nie, rozesłano ponad 360

tys. zaprosi eń.

Sprawa Kanału Panam-

skiego jednoczy Amerykę Ła
cińską. Strefa kanału uważa
na jest tutaj za. haniebną po
zostałość epoki imperializ-

„Liczba
RFN, jak
no, przekroczyła
pod koniec 1976 roku grani
cę miliona. W ciągu grudnia
powiększyła się ona o ponad
105 tysięcy osób”.

(DPA)

bezrobotnych
się tego spodziewa-

ponownie

„W. topniku realizowanej
przez dyktatora Korei Połud
niowej „polityki narodowej
mobilizacji” każdy obywatel
zostaje poddany praniu mó
zgu, a odszczepieńcy są na
tychmiast pozbawiani możli
wości jakiegokolwiek dziala-

Luksemburczycy przodują
wśród dziewięciu krajów
zachodnioeuropejskich pod
względem... spożycia czystego
alkoholu. Dane na len temat

obejmujące rok 1975 opubli
kował ostatnio hamburski ty
godnik „Die Zeit”. Ze staty
styki wynika, że w omawia
nym okresie na g.owę miesz
kańca w Luksemburgu przy
padało 3,5 lilia czystego al
koholu,wRFN—31,wHi-

szpanii i Francji — 2,6 1, we

Włoszech i Belgii ;— 2 1, w

Szwajcarii — 1,9 1, w Austrii
— 1,7 1, a w Portugalii —

0,9 1. Portugalczycy pobili je
dnak rekord w spożyciu wi
na — jeden statystyczny Por
tugalczyk wypija w ciągu ro
ku 120 litrów wina. W Niem
czech Zachodnich na jednego
mieszkańca
trów wina,
litrów piwa
mawianych
miejsce, jeśli idzie o piwo-
szów, dzierży Belgia.

przypadło 45 11-
alezatoaż148

(najwięcej w o-

krajaoh). Drugie

Minister Spraw Zagranicznych W. Brytanii, Anthony Cto-
sland, który na okres I półrocza br. objął stanowisko prze
wodniczącego Rady Ministerialnej EWG, stwierdził bez

ogródek, iż w łonie członków tego ugrupowania panuje nie
ukrywane niezadowolenie. Przyczyną takiego stanu rzeczy
— zdaniem brytyjskiego polityka — jest fakt, że kraje „dzie
wiątki” przeżywają głęboką recesję gospodarczą oraz infla
cję, które wstrząsnęły podstawami gospodarki całego świata

kapitalistycznego. Wspólny Rynek skłócony jest w wyniku
dużych wewnętrznych sprzeczności, zaś stopień rozwoju po
szczególnych krajów EWG wyklucza możliwości integracji,
wobec czego owa integracja jest tylko „pobożnym życze
niem”.

Crosland skrytykował przede wszystkim politykę EWG
w dziedzinie rybołówstwa i rolnictwa. Jego zdaniem — wszel
kie próby utworzenia tzw. sojuszu europejskiego poniosły
fiasko. „Dziewiątka” przekształciła się w „zwykły sojusz
celny, podważany stałymi niesnaskami”.

Według danych instytutu
sztokholmskiego, arsenały
krajów Bliskiego Wschodu są
równie nowoczesne jak zbro
jownie NATO. Ponad poło
wa samolotów rozmieszczo
nych na tym obszarze należy
do najnowszych modeli. Po
dobnie przedstawia się nowo
czesność broni pancernej”.

(Reuter)

„Bogate państwa EWG pry
watnie wyrzucają sobie przy

jęcie kilka lat temu W. Bry
tanii i Irlandii z powodu ob
ciążenia, jakim te państwa o-

kazały się dla Wspólnego
Rynku”.

(AFP)

PYTANIE korespondenta
dziennika „Tanzania Daily
News”: — Jaka jest pańska
ocena 1 rundy konferencji
genewskiej w sprawie przy
szłości Rodezji?

ODPOWIEDZ przywódcy
Afrykańskiego Narodowego
Związku Zimbabwe, ROBER
TA MUGABE: — Z naszego
punktu widzenia konferencja
dała pozytywne wyniki w

tym sensie, że udało się nam

osiągnąć dwa cele: po pierw
sze — oświadczyliśmy ponad
wszelką wątpliwość, że naród
Zimbabwe musi uzyskać nie
podległość i że nie zgodzimy
się, aby na tej drodze sta
wiano jakiekolwiek przeszko
dy. Po drugie — osiągnęliś
my to, że pokazaliśmy świa-

I
tu, iż W. Brytania i USA,
proponując konferencję ge
newską, chciały po prostu
doprowadzić do utworzenia
marionetkowego rządu, zwa
nego przez nich rządem u-

miarkowanym. Innymi sło
wy, dla W, Brytanii i USA
celem konferencji genew
skiej było powstrzymanie
prowadzonej przez nas walki

zbrojnej. Ale powstrzymaliś
my ich machinacje w Gene
wie, nasza walka zbrojna
trwa nadal.

BANKRUCTWA

Miniony rok stał się re
kordowy dla Japonii pod
względem liczby bankructw

różnych przedsiębiorstw. Ka
żdego dnia upadłość ogłaszało
średnio 13 firm, zaś w końcu
ub. roku długi 15 200 zban
krutowanych przedsiębiorstw
oceniono na 2 181

jenów.
W tej dziedzinie

kord zanotowano

także w Ąuśtrii. Upadłość o-

glosiło tam ponad tysiąc śre
dnich i mniejszych firm. Naj
więcej bankructw nastąpiło w

Austrii w przemysłach tek
stylnym i budowlanym, po
nadto zamknięto setki skle
pów, restauracji, kawiarni i
hoteli. Prognozy na rok 1977

bynajmniej nie są

optymistyczne.

KORESPONDENCJE

bardziej

INTERESY
Zapowiedź Henry Kis-

singera, iż po ustąpieniu
ze stanowiska sekretarza
stanu USA będzie pisał
pamiętniki, spotkała się z

natychmiastową reakcją
amerykańskich wydaw
ców. Kilkanaście firm
wydawniczych zwróciło
się do dyplomaty o u-

dzielenie im prawa pu
blikacji nie napisanych
jeszcze wspomnień, ofe
rując przyszłemu autoro
wiod2do3mindola-
róxv, a dodatkowo 2 min
dolarów za prawo roz
powszechniania pamięt
ników w Europie.

ponury re-

w 1976 r.

miliardów

Od czerwca 1975 r. do czer
wca ub. roku we Włoszech u-

prowadzono 286 osób, popeł
niono 9406 grabieży z użyciem
broni, dokonano 1591 zabójstw
i 2583 przestępstwa związane
z szantażem. Policja zdołała
ujawnić sprawców zaledwie
25 proc, wymienionych prze
stępstw,

SZTOKHOLM. Przed nadejściem przyszłej jesieni
leży się liczyć ze zmniejszeniem bezrobocia wśród

kiej młodzieży. Prognozę taką dał ostatnio największy po
ranny dziennik Szwecji „Dagens Nyheter”, stwierdzając je
dnocześnie, że ogólna liczba bezrobotnych w tym kraju wy
nosi około 80 tys., z czego ok. 35 proc, to młodzież, która

dopiero co ukończyła naukę i nie może znaleźć stałego za
trudnienia.

Do niedawna było tak, że młody człowiek po ukończeniu
szkoły, o ile nie mógł znaleźć odpowiedniej pracy zawo
dowej, przez pewien czas mógł służyć jako goniec lub chło
pak na posyłki zanim trafiła mu Się praca dająca szansę
nauki zawodu. Obecnie te możliwości bardzo zmalały. Do

urżędu pośrednictwa pracy w Sztokholmie w październiku
ub. roku zgłosiło się ogółem 10 tys. młodocianych. Zajęcie
znalazło tylko ńiecó więcej niż połowa.

Kryzys ekonomiczny coraz mocniej puka do drzwi prze
mysłu szwedzkiego, który dotąd stosunkowo dobrze potra
fił się bronić przed spadkiem koniunktury, produkując m.

i'n. na . skład. Zmiana rządów w Szwecji i dojście do władzy
koalicji trzech partii mieszczańskich, nie zainteresowanych
utrzymaniem pełnego zatrudnienia, a zwłaszcza tych kół

Wielkokapitalistycznych, które marzą o przerzuceniu kosz
tów inflacji i stagnacji produkcji na barki klasy robotni
czej — nie rokuje nadziei na

pracy. (INTERPRESS)

nie na-

szwedz-

Wprawdzie na przełomie lat 1976/1977 RFN znajduje się w lepszej sytuacji gospodarczej od
wielu państw kapitalistycznych, ale eksperci w tym kraju oczekują w bieżącym roku po-
ważnego zaostrzenia kontrowersji między związkami zawodowymi (DGB) a rządem koali-

zabezpieczeniem świad-
i „Die

cyjnym na tle problemów związanych ze zwalczaniem bezrobocia, :

czeń socjalnych i polityką płac. Powyższy rys unek zamieszczamy za Welt”.

ODGŁOSY NA MAPIE

W madryckim lokalu
„Casino" — z inicjatywy
fas.y . towżkiego dziennika
„El Alcazar" — odbył się
uroczysty bankiet poże
gnalny z okazji Wyjazdu z

Hiszpanii pierwszego am
basadora reżimu Finoche-

ta, gen. Francisco Gori-
goitii. Wygłoszono liczne
przemówienia, a fetowany
ambasador otrzymał Upo
minek w postaci szpady
toiedańskiej.

Nieco inne prezenty
przesiali pocztą gen. Go-

rigoitii przedstawiciele e-

migracji chilijskiej w Ma
drycie. Otrzymał on m.

in. z prośbą o przeka'a-
n e Pinochetowi pakunek
zawierający 150 metrów
drutu kolczastego, wieniec

żałobny przewiązany szar
fą z napisem „Cencere-
mos” (zwyciężymy) i listę
z nazwiskami 500 patrio-
t chilijskich „zaginio
nych" za rządów dyktato-

NAURU — to niewielka wysepka
cyfiku, położona 26 mil na południe
wnika. Ostatnio uwagę międzynarodowej o-

pinii zwrócił na tę wyspę wybór nowego pre
zydenta Republiki Nauru, który został 30-
letni Bernard Dowiyogo. Nauru słynie prze
de wszystkim z tego, iż jest najbogatszą pod
względem dochodu na jednego mieszkańca,
a zarazem najmniejszą pod względem liczby
ludności — republiką świata.

Przypomnijmy — w latach 1885—1914 wy
spa była kolonią niemiecką, w okresie 1919—
46 nad Nauru sprawowała mandat Liga Na
rodów, następnie do roku 1968 było to tery
torium powiernicze ONZ, przy czym od 1914
r. aż do stycznia 1968 r. (kiedy proklamowa
no niepodległość republiki) wyspa znajdo
wała się pod administracją Australii. Obec
nie republika jest członkiem Brytyjskiej
Wspólnoty Narodów „na specjalnych pra
wach”.

Sama Nauru ma powierzchnię 13,5 km kw.
a łącznie z otaczającymi ją rafami koralo
wymi — 21,3 km kw. Stolicą kraju jest
Yangor, językiem urzędowym — angielski,
walutą — dolar australijski. Ludność wyspy,
licząca 7 tys. mieszkańców, składa się z ok. 5

na Pa-
od Ró-

tys. Mikronezyjczyków, 1,5 tys. Chińczyków
i 500 Europejczyków.

Gospodarka narodowa opiera się niemal
całkowicie na eksploatacji zajmujących ok.
4/5 obszaru wyspy złóż fosforytów, ekspor
towanych w stanie surowym. Państwowe
przedsiębiorstwo Nauru Phosphate Corpora
tion wydobywa rocznie ok. 2,5 min ton tego
surowca. Roczny dochód narodowy Nauru

przekracza 250 min dolarów, co daje ok. 36

tys. dolarów na jednego mieszkańca, a więc
trzy raży więcej niż w słynącym z bogac
twa naftowym Kuwejcie. Źródłem dochodów
Nauru jest również... filatelistyka.

poprawę

Ze świata wybrał

sytuacji ńa rynku

JACEK PAŁAMARZ

Standard
Oil (benzyna), Sears (domy towaro

we), Pick (hotelę), United (linie lotnicze),
Funeral Home (domy pogrzebowe) .

— oto
co się, chcąc czy nie chcąc, zapamięlywuje od

zaraz z powodzi reklam i szyldów, którymi po-
obwieszane są budynki i ulice amerykańskich
miast. A ponieważ u nas nieraz pisano o amery
kańskich liniach lotniczych, domach towarowych,
stacjach benzynowych i hotelach Ficka, zajrzyj
my zatem tam, gdzie turysta z Polski raczej nie
zachodzi — do domu umarłych.

Upatrzyłem sobie dom najbardziej okazały,
wręcz pałac, którego właścicielem jest Casimir

Casey Laskowski, jak się potem okazało — rad
ny miasta Chicago i prezes Polsko-Amerykań
skiego Klubu Handlowców i Przemysłowców.
Nim się p. Laskowski w' 1948 r. wziął do byznesu
w tej branży, był lotnikiem i w stopniu podpuł
kownika na Pacyfiku i w rejonie Filipin dowo
dził sześcioma eskadrami bombowców (70 samo
lotów). Osobiście wziął udział w 40 lotach bojo
wych przeciw Japończykom. Obecnie pełni za
szczytną funkcję przewodniczącego Aviation
Commitee w Chicago. Poza tym jest organistą
w kościele św. Stanisława Biskupa, w którym
m. in. przygrywa do... ślubów.

Dom pogrzebowy p. Laskowskiego posiada
obszerny parking, co w Stanach Ljeuncczonyca
jest dla każdego byznesu sprawą niezwykle waż
ną. W domu znajduje się obszerny hall z wiel
kim obrazem przedstawiającym fale morskie.
Z hallu są wejścia do pięciu kaplic — sol wiel
kości naszej średniej sali kinowej, bez żadnych
ozdób, gdzie zmarły spoczywa na katafalku. Przy
wejściu wizytówka z imieniem i nazwiskiem

zmarłego, na pulpicie księga pamiątkowa, do

której wpisują się odwiedzający. Zwłoki wysta

wione są tu przez dwa dni, po czym przewozi
się je do kościoła i po nabożeństwie żałobnym
— na cmentarz. Przy czym na cmentarz zajeż
dża się samochodami, całą kawalkadą.

Trudno nie przyznać amerykańskim obyczajom
pogrzebowym wielu zalet. Tu przedsiębiorca,
gdy tylko rodzina zleci mu organizację pogrzebu,
zabiera zwłoki (z domu, ze szpitala, z autostra
dy, z policyjnej kostnicy-lodówki — i to jak
najszybciej, bo konkurent zjawia się niezwłocz
nie) i bierze już na siebie wszystkie formalno
ści administracyjne, przygotowanie ciała, zorga
nizowanie nabożeństwa w żądanym obrządku,
rozesłanie zawiadomień, znalezienie miejsca na

cmentarzu, wykopanie grobu, transport, żałobni
ków, wieńce, kwiaty. Rodzinie pozostaje tylko
uregulowanie rachunku, rachunku — co tu dużo
mówić — wysokiego. Pogrzeb odbywa się jed-
n.?k z godnością, sprawnie, dyskretnie i nikt,
zwłaszcza najbliżsi zmarłego, ci r.a'bardziej
zdruzgotani faktem śmierci, nie biegają po urzę
dach, nie załatwiają nic na cmentarzach, nie

trapią się lawiną spraw do natychmiastowego
załatwienia. Przychodzą jedynie czuwać przy
zwłokach w domu pogrzebowym, porozmyślać
nad.życietń zmarłego, posiedzieć w wygodnym
fotelu, w półmroku, patrząc na pogodną twarz

zmarłego, uchabakteryżowaną — jak żywą.
Albowiem amerykański obyczaj pogrzebowy

wymaga, by zmarły nie wyglądał źle, by nie

przerażał surowyhi majestatem śmierci. Ma

wyglądać tak, jakby spał, ma mieć rumieńce,
ma się naWet, jeśli się to uda osiągnąć, lekko,
jakby z ulgą, uśmiechać. Dlatego twarz ma usz-

minkowaną, usta pociągnięte kredką, podmąlo-
wane rzęsy, powieki i brwi, a zapadłe policzki
podniesione za pomocą waty włożonej do ust.

Pan Laskowski pokazał mi pomieszczenie, w

którym odbywa się właśnie takie przysposobie
nie zwłok. Jest to niewielki pokój w piwnicy,
wyłożony białymi kafelkami. Kilka zlewozmy
waków, biały, szpitalny, pokryty ceratą wózek
na kółkach, prży ścianie szafka pełna kosmety
ków oraz mnóstwo sztucznych rzęs, brwi, szczęk,
nosów, uszu, podbródków, peruk, paznokci.. Cóż,
zdarza się, zwłaszcza po ciężkich wypadkeh, że
zwłoki nie są kompletne, że są np. nadpalone.
A zmarły nie może wyglądać źle, tego wymaga
amerykański optymizm i amerykańska filozofia
śmierci, filozofia przywiązująca tyleż wagi do
ciała, co i do duszy.

— My tu Szanujemy ciało i traktujemy je ja
ko skarb, jako najwyższe dobro zmarłego —

tłumaczy mi p Laskowski z wyraźnym zaanga
żowaniem i przy okazji stwierdza, że był w Pol
sce i widział, że my z ciałem zmarłego nie umie
my sobie radzić, że owszem, obrzędy i pochówki
mamy bardzo piękne, natomiast żadnej kultury
w podejściu do traktowania ciała. Chętnie pod
jąłby się pokazania w kraju jak to należy robić,
zwłaszcza, że syn Tomasz skończył już stud'a i

po ojcu weźmie interes w Chicago, on zaś mógł
by otworzyć jeden przykładowy, nowoczesny
dom pogrzebowy w Polsce.

Jeśli już zeszliśmy do piwnicy, do pokoju wy
łożonego białymi kafelkami, to wyjaśnijmy, że
tu również odbywa się balsamowanie zwłok.
Pan Laskowski zatrudnia dwóch balsamatorów,
a i sam często jeszcze zajmie się zmarłym.. Do

tego celu służą przyrządy i chemikalia znajdu
jące się w drugiej szafce. Krew trzeba bowiem

strzykawkami wyciągnąć z żył, z arterii, z płuc,
trzeba odprowadza gazy z wnętrzności, trzeba

do systemu krwionośnego wprowadzić formalinę
oraz chemikalia konserwujące.

— Ja wiem, że wy tam w Europie, w Polsce
zwłaszcza, dziwicie się amerykańskim obycza
jom pogrzebowym — mówi p. Laskowski poka
zując mi swój doin, piękne mieszkanie na pię
trze, znakomity klub w piwnicy, garaż i samo
chody. — My tu jednak jesteśmy praktyczni i
rzeczowi. Widzi pan, do mojego klubu przycho
dzą wieczorem przyjaciele i nikomu nie przesz
kadza to, że na parterze spoczywają w kapli
cach żmarli. Nikogo też nie gorszy np. ten tu

trochę frywolny plakat, który przy kominku

powiesił mpj syn.

Przyjrzałem się plakatowi. Pięknej, uśmie
chniętej dziewczynie trzyletni, filuterny brzdąc
zaglądał pod sukienkę. Seeing is Belleving —

głosił podpis. Poszliśmy jeszcze tylko na parter,
by popatrzeć na maleńki barek, gdzie odwiedza
jący zmarłego, strudzeni czuwaniem, mogą
przyjść się posilić, wypić herbatę lub strzelić
sobie drinka Potem p. Laskowski poszedł na

górę do siebie, zdrzemnąć się przed obiadem, ja
zaś zajrzałem jeszcze raz do kaplic.

W jednej spoczywała, jak głosiła wizytówka,
Loretta Majka, w drugiej Franciszek Dziubiń
ski „Dołęga”, żołnierz I wojny światowej, uczes
tnik obrony Warszawy w 1939 r„ powstaniec
warszawski, do ostatnich .swoich dni członek

polonijnego towarzystwa Miłość Wolności i
Wierność Żołnierska. I trudno było, patrząc na

steraną twarz zmarłego, której żadne zabiegi
p. Laskowskiego nie zdołały pozbawić wewnę
trznej, surowej zawziętości, nie zdumieć się, już
nie wiem po raz który, nad tym kolejnym przy
kładem niezwykłości i niecodzienności polskich
losów. Któż to wszystko kiedyś podsumuje?
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W
ostatnich mie
siącach przez ła
my prasy prze
winęło się sze

reg informacji o

planach powięk
szenia polskiego udziału w

badaniach kosmosu. Doty
chczasowy wkład naszego
kraju w tego typu przed
sięwzięcia nie był zbyt im
ponujący, nawet w porów
naniu z działalnością na
szych sąsiadów — NRD i

Czechosłowacji. Ale prze
łom lat siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych ma przy
nieść pod tym względem
zasadniczą zmianę. Projek
tuje się umieszczenie na po
wierzchni Księżyca polskiej
aparatury naukowej. Nasu
wa się tu oczywiście pyta
nie, co nowego może zdzia
łać aparatura znad Wisły
na Srebrnym Globie po za
łogowych lotach „Apollo” i
po przebadaniu naszego na
turalnego satelity przez bli
sko ćwierć setki radziec
kich aparatów „Łuna!’?
Spróbujmy odpowiedzieć na

to pytanie.

Mniej więcej półtora ro
ku temu w Poznaniu z pol
skimi naukowcami dysku
tował radziecką uczony A.
Gursztejn z Akademii Nauk
ZSRR. Zaproponował on...

Ale może oddajmy w tym
miejscu głos jednemu z u-

czestników tej rozmowy,
krakowskiemu astronomo
wi. doktorowi JANOWI
MIETELSKIEMU:

— Padła wtedy ze strony
dr. Gursztejna propozycja,
aby Polska zbudowała teo
dolit. Byłby to jeden z wie
lu przyrządów dostarczo
nych na Księżyc przez ra
kietę radziecką, ale właśnie
teodolit, według propozycji
dr Gursztejna, miał być
sporządzony wyłącznie pol
skimi środkami. Chodziło o

to. żeby polskie ośrodki a-

stronomiczne opracowały
aż do końca nie tylko przy

rząd, ale i programy obser
wacyjne.

Księżycowy teodolit nie
będzie zbytnio odbiegał
kształtem od nowoczesnych
stereotypowych rozwiązań
tego przyrządu w wersji
„ziemskiej”. Będzie zatem

posiadał kątomierze (pozio
my i pionowy) oraz związa
ną z nimi lunetę. Będzie
też miał elektroniczną 11-
bellę, która zapewni dokła

Z gwiazd odczytany
ruch Księżyca

dnie pionowe ustawienie
całego przyrządu na nieró
wnej powierzchni Srebrne
go Globu.

Prace nad częściami skła
dowymi leodolitu x konty
nuują już od dłuższego cza
su różne ośrodki naukowe
w kraju. Na przykład pół
tora roku temu prof. Hie
ronim Hurnik z Poznania
przedstawiał w gronie osób
zainteresowanych sprawą
prototypy elektronicznej
libelli. Notabene przyrząd
był zbyt... dobry: zbyt wy
soka czułość okazała się
przeszkodą w prawidłowym
działaniu aparatu. Nato
miast na Politechnice War
szawskiej prace nad auto
matycznym odczytem ką
tów z kątomierzy o skali
magnetycznej prowadził
zespół naukowców współ

działających z dr hab. Bar
barą Kołaczek, która opra
cowuje teoretyczną stronę
eksperymentu.

Czego ma dokonać na

Księżycu polski teodolit?
Tym właśnie zagadnieniem
zajmuje się także wspom
niany już astronom z Kra
kowa, dr Mietelski.

Ruch wirowy Księżyca
jest dość skomplikowany.
Występują w nim pewne

sutelności, przyspieszenia i
zwolnienia jego obrotuw
wokoł własnej osi oraz wa
hania tej osi, znane w a-

stronomii pod nazwą libra-
cji fizycznej. Odległość dzie
ląca Ziemię od swego na
turalnego satelity nie poz
wala jednak zbadać dokła
dnie tego zjawiska. Po
trzebne jest w tym celu
przeprowadzenie obserwa
cji z samego Księżyca, da
jących ponad 200-krotnie
większą dokładność przy
założeniu tej samej precy
zji pomiarów kątowych co

na Ziemi. Do takich właś
nie obserwacji posłuży
nasz teodolit.

Będzie on dokonywał po
miarów położenia gwiazd
nk niebie Księżyca. Jak
wiemy, ruch gwiazd po
nieboskłonie jest zjawis

kiem pozornym, wywoła
nym wirowanjem obiektu, z

którego gwiazdy obserwu
jemy — na przykład obra
canie się Ziemi lub Księ
życa. A zatem teodolit ob
serwując zmiany położenia
gwiazd pozwoli uchwycić
nieregularności w ruchu
wirowym Srebrnego Globu.
Dr Mietelski ma też na
dzieję, że zdobyte dane
przyczynią się do poszerze
nia naszej wiedzy o podsta

wowych stałych układu
Zlemia-Księżyc.

Uczeni pracujący nad
tym programem spodzie
wają się jeszcze ihnej ko
rzyści całkiem praktycznej.
Otóż polski teodolit księ
życowy być może stanie się
prototypem, na podstawie
którego rozpocznie się kon
struowanie nowego typu
teodolitów do zadań ziems-.
kich, dokonujących pomia
rów w sposób zautomatyzo
wany.

Ale wróćmy na Księżyc.
Obserwacje gwiazd prowa
dzone z jego powierzchni
będą się oczywiście istotnie
różniły od podobnych ba
dań z Ziemi. Przede wszy
stkim teodolit będzie mógł
obserwować w dzień. Dr
Mietelski rozmawiał na ten
temat z przebywającymi
przed kilku laty w Polsce

uczestnikami wyprawy „A-
pollo-15” i okazało się, że
widzieli oni gwiazdy dru
giej wielkości. Łącznie z

gwiazdami pierwszej wiel
kości jest ich tyle, że moż
na by było przeprowadzić
cały program tylko w opar
ciu o nie. a więc wyłącznie
w ciągu dni księżycowych.
Ale oczywiście podczas no
cy teodolit dostrzeże o

wiele słabsze obiekty.
Prowadzenie obserwacji

w dzień na Księżycu jest
możliwe dzięki brakowi
atmosfery. Z tego samego
powodu księżycowy obser
wator unika refrakcji, czyli
załamywania się światła
podczas przechodzenia przez
atmosferę. Zjawisko to po
woduję pozorne przesunię
cie obiektów na niebie, tym
większe im bliżej znajdują
się one horyzontu. Ponadto
atmosfera pochłania też
część promieniowania do
cierającego do Ziemi.

Wydawać by się więc
mogło, że Księżyc znakomi
cie nadaje się do zainstalo
wania na jego powierzchni
obserwatorium i prowadze
nia stamtąd obserwacji w

celu zgłębiania tajemnic

Wszechświata. Istnieją jed
nak zasadnicze trudności

związane z ustawieniem i

eksploatacją teleskopu na

Srebrnym Globie. Przede

wszystkim, jak już stwier
dziliśmy, Księżyc ma bar
dzo skomplikowany ruch

wirowy, a zatem stabiliza
cja przyrządu na wokół-

ziemskiej orbicie może się
okazać w sumie łatwiejsza.
W dodatku siła ciężkości, co

prawda mniejsza niż na

Ziemi, tym niemniej na

Księżycu istnieje. Odkształ
całaby więc zwierciadła o-

gromnych teleskopów, cze
go nie musimy się obawiać
w nieważkości na orbicie.
Na koniec nie można zapo
minać o różnicy w kosztach

pomiędzy lotem w sąsiedz
two Ziemi, a wyprawą na

Księżyc. Jest to ważne z

punktu widzenia koniecz
ności wymiany materiałów

fotograficznych, czy ewen
tualnie załóg obsługujących
przyrząd.

— Raczej wszystko Wska
zuje na to, że duże telesko
py o programie astrofizycz
nym będzie się umieszczać

jeszcze w bardzo odległej
przyszłości na orbitach wo-

kółziemskich, niezbyt da
leko od Ziemi — twierdzi
dr Mietelski.

Prawdopodobnie zatem

polski teodolit będzie jed
nym z niewielu przyrządów
obserwacyjnych ulokowa
nych na powierzchni Srebr
nego Globu w najbliższych
dziesięcioleciach.

MICHALINĘ WOSZCZYNĘ znają dobrze mieszkańcy Krze
szowic. Już 22 lata dba o należyte zaopatrzenie sklepów spo
żywczych — najpierw jednoosobowego, w którym była sprze
dawcą, kierownikiem, kasjerem i zaopatrzeniowcem, teraz

niewielkiego, ale bardzo łubianego przez klientów SAM-u.

Praca w SAM-ie niełatwa, szczególnie w dni targowe.
Sklep ma coraz wyższe obroty. Coraz więcej towarów

przechodzi przez ręce pani Michaliny i jej dwóch współpra
cownic. Wzorowa praca i dobra organizacja przyniosły jej
wiele pochwał i nagród. Również Zarząd Wojewódzki Związ
ku Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska" w Krako
wie docenił jej wysiłek wpisując M. Woszczynę do Księgi
Honorowej Wzorowych Handlowców.

Do albumu wybrał: OTTO LINKLESŁAW PETERS

N
ie jest „Kuźnica” stowarzyszeniem o cha
rakterze twórczym. W Klubie nie pow-
stają nowe zjawiska i formy artystycz
ne, bowiem w swych statutowych zało
żeniach „Kuźnica” nie pełni funkcji sa

lonu artystycznego czy mecenasa sztuki. Nie po
trzebuje powoływać swoich własnych jednostek
artystycznych, bowiem z 210 obecnych członków
Stowarzyszenia większość — to artyści pracujący
w państwowych instytucjach artystycznych, tam
że obowiązani kształtować kierunki i formy
współczesnej sztuki polskiej. „Kuźnica” jest prze
de wszystkim salonem poglądów. I co istotne —

salonem o określonej funkcji politycznej, sa
lonem z konkretnym programem ideowym. Fakt,
iż prawie wszyscy’ „kuźniczanie"’ są członkami
partii, określa ów ideowy program. To bardzo
istotne spostrzeżenie i istotna cecha warunkują
ca codzienne życie klubowe oraz jego wpływ na

myślenie i świadomość działaczy politycznych.
Jak również na postawy artystyczne krakow
skich twórców — to oczywiste.

Nasz codzienny język propagandowy ma wie
le wad. Przyznajmy, operujemy często nieścisły
mi określeniami, sztampą składniową, sloganem.
Częstokroć jest sam dla siebie ideałem i w za
sadzie nie potrzebuje dbać o jednoznaczność po
jęć i ich desygnatów.

Ta dygresja jest konieczna, by zrozumieć sens

istnienia „Kuźnicy”, gdzie wszystkie dyskusje
mają aspiracje, aby być potokiem wartkiej i pię
knej polszczyzny, aby znalazły się w nich wszel
kie tematy mniej lub bardziej trudne, sprawy na

co dzień niedopowiedziane, a nie ogólniki) i okrą
głe zdania zaciemniające rzeczywisty obraz na
szej współczesności. Jeśli bowiem dyskutuje się

w „Kuźnicy” — to dyskutuje się < tl końca. O
wszystkim, co cieszy i boli, co raduje i doprowa
dza do pasji. Nie ma różowych rzeczywistości,
nasza Polska również taką nie jest. Ale jeśli w

„Kuźnicy” rozmawia się, wnioskuje i precyzuje
opinie konkretnie i odważnie, nazywając każdą
rzecz po imieniu — to jest to przede wszystkim
skutek statusu Klubu zrzeszającego elitę arty
styczną Krakowa, twórców-członków partii, nau
kowców i znawców ideologii marksizmu; a więc
ludzi o wysokiej świadomości społecznej i po-
lityczneej

B
sinieje „Kuźnica” od 28 kwietnia 1975 r, Kie
dy to otwarto ów lokal w Rynku Głównym 25.

Projekt powołania takiego. Stowarzyszenia
powstał rok wcześniej na Plenum KW PZPR po
święconym sprawom kultury. Dla czytelnika za
pewne mniej interesujące są szczegółowe anali
zy założeń, statutowych oraz regulaminowych
Stowarzyszenia i jego władz. Warto tylko nad
mienić, iż obok przewodniczącego Prezydium
„Kuźnicy”, pisarza, posła na Sejm i komunisty,
największego orędownika powołania klubu —

TADEUSZA HOLUJĄ, we władzach Stowarzysze
nia są tacy m. in. wybitni twórcy krakowscy jak:
M. KONIECZNY, J. KRASOWSKI, K. MISSONA,
A. PIETSCH, J. BROSZKIEWICZ, T. NOWAK,
A. HAJDECKI, J. SKARŻYŃSKI, K. JASIŃSKI,
L. MOCZULSKI.

Pewien przybliżony obraz życia klubowego mo
że dać przegląd imprez, za ostatnie 6 miesięcy.
W owym okresie podczas klubowych spotkań
rozmawiano o stosunkach polsko-niemieckich z

Wilhelmem Szewczykiem, o sprawach polskich
z Wiesławem Górnickim i Mieczysławem Rakow
skim, z Kazimierzem Kąkolem, z Bolesławem

Nęckim o problemie libańskim I z prof. Jerzym
Kmitą o perspektywach kultury. Gościli także
w „Kuźnicy” twórcy i dziennikarze zagraniczni
— poeta słowacki Vojtech Michalik, peruwiański
pisarz i prezes PEN-Clubu Mario Vargas Llossa,
chilijska malarka Virginia Hunceus, dziennika
rze zachodnioniemieccy — Klaus Bednarz i Jur
gen Neven du Mont dziennikarz fiński Jaermo
Jaśkelainęn, filozof bułgarski Stefan Arigełow,
pracownik Sekretariatu KC WłPK Giuseppe Da
ma, chilijski krytyk sztuki Carlos Maldonado czy
wreszcie zespół Moskiewskiego Teatru Satyry. Z

wydarzeń klubowych o charakterze artystycz
nym trzeba wspomnieć o dyskusjach z twórca
mi filmów przedstawionych na OFFK, ogólno
polskie sympozjum poświęcone sprawom propa
gandy wizualnej, rozmowy z egzekutywami POP
przy krakowskich teatrach na temat repertuarów
w bieżącym sezonie teatralnym, dyskusję o roli
teatrów lalkowych w wychowaniu dzieci czy
spotkanie z redaktorami naczelnymi tygodników
literackich krajów socjalistycznych.

tych kilkunastu wymienionych klubowych
wieczorów, jak również z zamierzeń (roz
poczęty już cykl szkoleń partyjnych w śro

dowiskach twórczych, podjęty wspólnie z Wy
działem Pracy Ideowo-Wychowawczej KK PZPR,
spotkania z redakcjami polskich pism, dyskusje
na temat stanu literatury, filmu, teatru, krytyki
i plastyki w Polsce) — można wyciągnąć po
chopny wniosek, iż działalność „Kuźnicy” spro
wadza się do typowych nasiadówek Oczywiście
— nieporozumienie. „Kuźnica” bowiem — to
klub w dosłownym tego pojęcia znaczeniu.
Przychodzą tu twórcy i działacze kultury o po
dobnych poglądach politycznych, a przychodzą

dlatego, ponieważ klub jest dla nich miejscćm
swobodnej wymiany myśli, swoistą trybuną edu
kacji politycznej, no, i także ośrodkiem życia to
warzyskiego. Te trzy elementy zdecydowały o l.
wytworzeniu się w „Kuźnicy'’ niepowtarzalnej
atmosfery. Politycznej i towarzyskiej właśnie.
Jeśli się tu rozmawia — to rozmawia żarliwie i
bez przemilczeń, i nieobojętnie wobec podstawo
wej roli artysty w życiu państwa i narodu. Jeśli
w „Kuźnicy” obchodzi się jubileusze pracy twór
czej Tadeusza Hołuja i Juliana Kawalca — to

są to przede wszystkim ważne wydarzenia ro
dzinne. Elitarność Klubu jest pozorna, Do Sto
warzyszenia przyjętym być może każdy twórca i
działacz kultury jeśli posiada znaczący dorobek
i osiągnięcia w swej dziedzinie oraz chće formo
wać kształt polskiej kultury i sztuki zgodnie z

potrzebami socjalistycznego społeczeństwa.
LEON LIJOWSKI, który od samego początku

prowadzi administrację „Kuźnicy” i jest bezpo
średnim organizatorem proponowanych przez
władze Stowarzyszenia wydarzeń klubowych, za

jeden z największych sukcesów Klubu uważa

zintegrowanie środowisk twórczych Krakowa wo
kół problemów ideowych partii. Można jeszcze
dodać: i zwrócenie większej uwagi partii na moż
liwości oraz potencjał intelektualny środowisk
twórczych. W odniesieniu do pierwszych akapi
tów tych rozważań o „Kuźnicy” — istnienie, siła
i precyzyjny program obecności Klubu we

współczesności mają kapitalne znaczenie w na
szych narodowych dialogach.

HENRYK CYGANIK

R
ocznie rodzi się w Polsce ok. 20 tys. dzieci pozamał-
żeńskich. Jak wynika z badań, które przeprowadził
krakowski Ośrodek Adopcyjny przeważnie są to
dzieci chciane, matek, które świadomie wzięły na

siebie trud wychowania dziecka i odpowiedzialności
za nie.

Ale istnieje również wśród nich pewna ilość dzieci nie
chcianych. Młode dziewczęta, często świeżo przybyłe ze

wsi do miasta, pozbawione oparcia, bez mieszkania, nie
świadome, że państwo nasze stworzyło instytucje, w któ
rych one i ich dzieci znalazłyby opiekę — zostawiają nie
mowlę w szpitalu, zapewniają, że „niedługo wrócą” i tracą
więź z dzieckiem.

Szpital nawiązuje kontakt z którąś z instytucji zajmują
cych się opieką nad dziećmi opuszczonymi przez ro
dziców — Ośrodkiem Matki i Dziecka, Wydziałem Zdro
wia, Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym TPD lub Domem

Małego Dziecka. Różne są formy opieki nad osieroconym
dzieckiem: rodziny zastępcze, zaprzyjaźnione, rodzinne do
my dziecka, no i adopcje. Zatrzymajmy się nad tą ostat
nią, wcale niełatwą formą.

Adopcji nie można dokonać bez orzeczenia przez sąd
formalno-prawnej więź,)' między dzieckiem a przybranymi
rodzicami. Dzieci, które mogą być umieszczone w rodzi
nach adopcyjnych, muszą być albo sierotami naturalny
mi, których jest coraz mniej, albo społecznymi, tzn. taki
mi, których rodzice zostali sądownie pozbawieni
swych praw rodzicielskich. Rodzina adopcyjna jest pełno
prawną rodziną pod każdym względem: i dziecko oraz je

go rodzice mają wobec siebie takie same prawa i obo
wiązki, jak w rodzinie naturalnej. Ale do tego, żeby stać
się rodziną w pełnym tego słowa znaczeniu, trzeba jeszcze
mocnej więzi uczuciowej między rodzicami i ,ich dziec
kiem.

Adoncja — a sądy polskie od szeregu lat orzekają cd
3 do 4 tys. przysposobień rocznie — dotyczy 3 stron: ro
dziców biologicznych, przybranych rodziców oraz dzieci

Bez mitów i bez filantropii
społecznie osieroconych. Aktualnie liczba rodzin czekają
cych na dziecko przewyższa znacznie liczbę dzieci, które
mogą być oddane do adopcji.

Moment powierzenia konkretnego dziecka konkretnej
rodzinie poprzedza, poza formalnościami prawnymi, wni
kliwa analiza rodziny, do której dziecko ma wejść. Po
winni to być ludzie przed 40 rokiem życia, a więc zdolni
podołać trudom wychowywania dziecka, mogący zapew
nić mu prawidłowe warunki opiekuńcze i wychowawcze.
Co do strony zaś najbardziej zainteresowanej, to znaczy
dziecka — to najkorzystniejszym wiekiem do adopcji jest
okres niemowlęcy. Bardzo ważną sprawą jest poziom mo

ralny i kulturalny przybranych rodziców. I jeszcze jed
no: motywacja. Czym kierują się ludzie, którzy chcą
dziecko zaadoptować? Adopcja nie może mieć posmaku
filantropii, ani być środkiem kompensującym własrte ży
ciowe niepowodzenia. Za najbardziej optymalną motywa
cję należy uznać tę, która wypływa z niezaspokojonych
potrzeb rodzicielstwa. Ważne jest, aby rodzice mieli peł
ną świadomość czekających ich trudności.

Zasadniczo kieruje się do rodzin adopcyjnych dzieci
zdrowe, rokujące jak najlepszą przyszłość. Ale przecież
różnie bywa. Wszystkiego przewidzieć nie można — tak
jak zresztą z rodzonymi dziećmi. Jest w adopcji na pewno
jakiś procent ryzyka, którego nigdy nie można wykluczyć.
Rodzice adoptujący dziecko obawiają się nieraz, że odziedzi
czy ono po swoich biologicznych rodzicach złe skłonności.
Nie wszyscy wiedzą o tym, że nie dziedziczy się po przod
kach ani wad, ani cnót, raczej pewne podłoże charakte
ru. Jeżeli dziecko złodzieja kradnie, to nie dlatego, że tę
cęchę odziedziczyło po ojcu, ale dlatego, że wychowało
się w takim środowisku, że tata mu dał przykład. Nazy

wa się to dziedziczeniem społecznym. W gruncie rzeczy
nigdy nie wiemy, co po którym przodku odziedziczyliśmy.
Różnymi chadzają geny drogami. Kim będzie człowiek, na

kogo wyrośnie, zależy przede wszystkim od klimatu do
mu, w którym się wychował.

Gdy mowa o adopcji nieodmiennie zjawia się problem:
jawna czy tajna? Zdania są podzielone, ale znawcy za
gadnienia stanowczo utrzymują, że tylko jawna. W prak
tyce zawsze prędzej czy później znajdzie się „litościwa
dusza”, która — albo na złość, albo z głupoty — wyjawi
dziecku prawdę. Szok wtedy jest ogromny, a konsekwen
cje nieraz tragiczne. W Polsce na 100 rodziców 53 wypo
wiedziało się przeciwko jawnej adopcji, uważając, że ta
ka informacja skomplikuje stosunek między nimi a dziec
kiem. Natomiast szwedzki uczony, Bohman. przytacza, że
w badanej przez niego populacji 164 adoptowanych dzie
ci, 92 proc, zostało poinformowanych przez rodziców, z

czego 68 proc, poniżej 5 roku życia — z dobroczynnym
skutkiem tak dla rodziców, jak i zaadoptowanych dzieci.

Prawdziwa adopcja jest zawsze odrzuceniem wszelkie
go rodzaju mitów krwi i mitów biologicznego pochodze
nia, jest tworzeniem nowego typu pokrewieństwa, opar
tego, na serdecznej więzi emocjonalnej. Wciąż aktualna
jest stara prawda — prawdziwymi rodzicami są ci, któ
rzy wychowali dziecko, a nie ci, którzy je na świat wy
dali.

STANISŁAWA ORZEŁOWSKA

INDIANIE GÓRĄ!
W rezerwacie szczepu indiań

skiego Nawojów (południowo-
zachodnie obszary USA), uważa
nym za ziemię bezwartościową
— odkryto ogromne złoża ropy
naftowej, gazu ziemnego, uranu

i węgla. Ubodzy Nawajowie, ja
ko właściciele rezerwatu — sta
li się teraz potęgą ekonomiczną,
obliczaną w „ciężkie" miliardy
dolarów. Czyżby w ten sposób
owoce ziemi „odebranej" wraca
ły do prawych jej posiadaczy?

ZAMIAST BOROWANIA!

Pewien rodzaj „sprayu” zastą
pić ma... borowanie zębów. To,
co jest zmorą pacjentów na fo
telach dentystycznych, przesta
ni* nas straszyć. Tak zapewnia
ją amerykańscy stomatolodzy:
dr Goldman i dr Kronman z

Bostonu. Du dziurawego zęba bo
wiem wtryskuje się GK-101,
czyli N-Monochloroglycynę, któ-
la chemcznie „czyści” jego wnę-
rze. Resztę załatwia pompka. Ca
ły zabieg trwa ponad 8 minut.
Bez żadnego bólu. (b)

PANI BARNARD —

MODELKĄ...
Barbara Barnard (26) druga

żona słynnego chirurga (prze
szczepy serca) prof. dr Christiana

Barnarda — oświadczyła prasie,
że „celem polepszenia budżetu

domowego" podjęła pracę foto
modelki. Matka dwojga dzieci

profesora, zdaniem reporterów
prezentuje się jeszcze lepiej, a-

niżeli za czasów panieńskich, a

czasopisma poświęcone modzie
wprost zalewają ofertami pięk
ną modelkę, (b)

WIARA W DIABŁA

Profesor teologii w Tybingi
(RFN) Herbert Haag zakwestio
nował w artykule „Pożegnanie
diabła?” istnienie Belzebuba.

Spotkało się to z odprawą bisku
pa Dolnej Bawarii, Rudolfa Gra-

bera, który napisał list otwarty
do gazety, stwierdzając: „Jak
można nie wierzyć w diabła?

Czyżby należało obarczać tylko
ludzi odpowiedzialnością np. za

wojny i obozy koncentracyjne?”
(b)

KOBIETOM LAT NIE LICZYCl

Skłonić Marlenę Dietrich do

wyjawienia prawdy o swym
wieku jest równie trudno jak
policzyć, ile „niebieskich anio
łów” może tańczyć na główce od

szpilki — wyznał Charles Hig-
ham, który jest autorem jej bio
grafii i stanął przed problemem
autoryzacji. Dociekliwy literat

wygrzebał kopię metryki uro
dzenia, która mówi, że wielka

artystyka przyszła na świat w

Berlinie 27 grudnia 1901 r. Wia
domość ta nie została przez ak
torkę ani potwierdzona ani zde
mentowana. „Z Marleną najle
piej o jej wieku rozmawiać d o-

b r z e” — oświadczył Higbam.
(h)

PRETENDENT

„Jestem synem Clarka Ga-
ble’a" — ogłosił niedawno Mir-
cha Craven, 24-letni aktor, któ
ry po nakręceniu trzech filmów
we Włoszech trafił do Holly
wood, by u boku Roberta De
Niro objąć jedną z głównych ról
w superfilmie „Sharon-Sharon”
Wszystkim wyglądało t0 z po

czątku na niezbyt wybredny
chwyt reklamowy, ale historia
ta... zdaje się być prawdziwa.
Mircha jest synem rumuńskiej
aktorki, zaprzyjaźnionej swego
czasu blisko z Gablem. Dopiero
mając 20 lat Mircha dowiedział

się o swym rodzicielu. Było już
za późno na poznanie ojca —

Gabłe zmarł w 1960 r. — ale

wystarczyło na wybranie jego
drogi życiowej. „Dopiero, gdy
sam zacząłem coś znaczyć, mo
gę ogłosić, kto jest moim oj
cem". (ms)

DZIECINNE SNY

Te lalki wyglądają jak żywe
istoty mogące się poruszać i prze
mówić. Wszystkie mają coś z u-

rody swej właścicielki, A.nny
Lies mieszkającej w Kilonii,
która wyczarowuje je z tektu
ry, waty i szmatek. Ubrane w

stylu biedermeier lub w kostiu
my z okresu rokoko, w dużych

kapeluszach, z wiązankami
kwiatów, całe w koronkach. Pani

Lies mieszka b. nowocześnie, a

jej mąż pasjonuje się sztuką
przyszłości. Skąd więc senty
ment do minionych epok? — Ja
ko dziecko zawsze marzyłam o

wspaniałej lalce, ale aby ją
mieć musiałam zrobić ją sama

z gałganków. Ta pierwsza, nie
doskonała, pobudziła mnie do

zrobienia następnej. A może jest
to wielkie marzenie o dziecku,
którego p. Lies nie ma. (h)

PAN HILTON SIĘ ŻENI

Conrad Hilton, 89-letni mag
nat, któremu podlega 239 hoteli

rozrzuconych po całym świecie
bierze sobie trzecią żonę (drugą
była aktorka filmowa Zsa Zsa

Gabor). Będzie nią 61-letnia Ma
ry Kelly, • pracownica amery
kańskich linii lotniczych. Dla

wieloletniej przyjaciółki p. Hil-

tona jest to pierwszy mariaż, (h)
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JERZY J. WIATR — „Od
Lincolna do Nixona”. Jest to

zbiór szkiców historyczno-
socjologicznych oraz artyku
łów o Stanach Zjednoczo
nych, pisanych i publikowa
nych w ciągu kilkunastu lat.
Stanowią one dokument
spotkań autora z Ameryką.
Nie są to reportaże, ale ma
ją na sobie wyraźny ślad
rozmów- Jerzego J Wiatra z

tysiącami ludzi spotykanych
w czasie siedmiu podróży do
USA. Nakładem Wydawnic
twa „Iskry”.

*

MAKSYMILIAN BEREZOW
SKI, znany publicysta i ko
respondent zagraniczny jest
autorem wielu poczytnych
książ.ek przekazujących dra
matyzm amerykańskich wy
darzeń. W swej najnowszej
publikacji „Trzy kobiety i

prezydent” ostatni rozdział

poświęcił wyborom w listo
padzie 1976 r., ich wynikowi
i sylwetce nowego prezyden
ta USA. Nakładem Wydaw
nictwa MON.

*

AKRAM AJLISLI, jeden z

czołowych młodych pisarzy
radzieckich, przedstawiciel
odległego Azerbejdżanu, u-

kazuje w swych lirycznych
i pełnych wdzięku opowia
daniach zebranych w tomie
„Ludzie i drzewa”, życie a-

zerbejdżańskiej wsi. Książka
Ajlislego ma charakter auto
biograficzny Nakładem PIW
w Klubie Interesującej Ksią
żki.

*

ZBIGNIER BRZOZOWSKI
— „Dycha z Kopernikiem”.
Wydany w 1975 r. tom opo
wiadań „W miasteczku, któ
re jak ogród Andersena...”
debiut Zbigniewa Brzozow
skiego przyniósł autorowi
sukces: uznanie krytyki o-

raz nagrodę literacką im.
Stanisława Piętaka Książka
opublikowana obecnie nakła
dem PIW w serii Polskiej

Prozy ■Współczesnej to zbiór

opowiadań o dzieciach.

♦
„Lato przed zmierzchem”

DJRIS LESSING to opis kil
ku miesięcy życia’ kobiety
czterdziestopięcioletniej, żo

ny znanego neurologa. Ro
dzina stanowiła dla niej ca
ły świat. Nagły przypadek
sprawia, że życie bohaterki
całkowicie się odmienia: po
dejmuje ona pracę zawodo
wą, podróżuje, przeżywa ro
mans, zastanawia się nad

głębszym sensem życia. Na
kładem „Czytelnika”.

*

„Drzewo szpilkowe” ERY-'
KA LIPIŃSKIEGO stanowi
zbiór ciekawostek o tygod
niku satyrycznym „Szpilki”
i ludziach z nim związanych.
Okres, o którym autor pisze
obejmuje pierwsze 35 lat
istnienia pisma, które speł
niało i spełnia nadal określo
ne funkcje społeczne i poli
tyczne, a jego redaktorzy
dbali zawsze o to, aby ry
sunki i teksty w „Szpil
kach” zamieszczane, były na

najlepszym poziomie literac
kim i artystycznym. Nakła
dem „Czytelnika”.

Ponadto Księgarnia „Poniedziałku poleca: „Jabłko Parysa”
STANISŁAWA KOWALEWSKIEGO nakładem „Czytelnika”,
„Francuską ścieżkę” WAT DFMARA ŁYSIAKA nakładem In
stytutu Wydawniczego „PAX”, „Koronację” STANISŁAWA
HORAKA nakładem wydawnictwa „Śląsk”, pierwszy toni

„Stawki większej niż życie” ANDRZEJA ZBYCHA nakładem

„Iskier”.

podoje WOJCIECH MACHNICKI

Elektromobil zwiększa szybkość
Każdy szanujący się koncern motoryzacyjny na świecie pro

wadzi obecnie mniej lub bardziej udane badania napędu elek
trycznego do samochodów. Ich wyniki są na razie mizerne,
choć warto pamiętać, że u schyłku XIX wieku niewiele bra
kowało, by silnik elektryczny wyparł z pojazdów silnik spa
linowy.

A wszystko zaczęło się dokładnie 78 lat temu, 17 stycznia
1899 r., kiedy to na szosie pod Acheres do walki o tytuł naj
szybszego człowieka świata stanęło 2 rywali — Francuz mar
kiz de Chasseloup-Laubat i Belg Camille Jenatzy, obaj na

samochodach z napędem elektrycznym Pierwszą „rundę” wy
grał Jenatzy przejeżdżając 1 km ze startu lotnego z szybkością
66,645 km/godz. Później co kilka dni lub tygodni konkurenci

poprawiali swe wyniki, aż wreszcie 24 kwietnia 1899 r. Je
natzy samochodem „jamais contente" („nigdy nie zadowolo
na”), z nadwoziem ze specjalnego stopu aluminiowo-wol-

framowego uzyskał szybkość 105,905 km/godz.
Żaden z obecnie wytwarzanych samochodów elektrycznych

przeznaczonych do codziennego użytku nie może osiągnąć tej
szybkości, a rekord świata elektromobil) jest niewiele wyższy
— 145,7 km/godz. — choć ustanowiony został w 74 lata po
wyczynie Jenatzy’ego Od 1973 r. dzierży ten rekord radziecki
samochód elektryczny „chadi-lle”, skonstruowany w Instytu
cie Drogowo-Samochodowym w Charkowie przez młodych ze

Studenckiego Biura Konstrukcyjnego. Ważący 490 kg „cha-
di-lle” na dystansie 1 km ze startu lotnego osiągnął szybkość
145,7 km/godz., na dystansie 1 km ze startu zatrzymanego —

109,1 km/godz., zaś na dystansie 500 m — szybkość 93,7 km/godz.
(z tą samą dokładnie szybkością — 93,724 km/godz. — markiz
Chasseloup - Łaubat przejechał odcinek, ale 1 km ze startu

lotnego, 12 marca 1899 r.).
Ale nie tylko postęp w dziedzinie konstrukcji samochodów

tlektrycznych interesuje studentów z Charkowa. Obecnie pra
cują oni nad samochodem „chadi-9” wyposażonym, w silnik

turbinowy. Zakłada się, iż pojazd ten osiągnie prędkość zbli
żoną do prędkości dźwięku, a torem prób dla tego bolidu ma

być idealnie gładka powierzchnia wyschniętego słonego jezio
ra Baskunczak w Kazachstanie.

To także samochód elektryczny. „Citadine teihol” — bo laką
nazwę nosi — skonstruowany został specjalnie z myślą o in
walidach z niedowładem kończyn dolnych'. Po wjechaniu
przez obszerne drzwi do wnętrza samochodu na fotelu inwa
lidzkim, kierowca może sterować wszystkimi mechanizmami

wyłącznie przy pomocy rąk. Pojazd jest w zasadzie jednooso
bowy, choć na niewielkie odległości można przewozić pasa
żera na rozkładanym siedzeniu w tylnej części nadwozia.
„Citadine teihol” rozwija szybkość do 50 km/godz. i może

przejechać około 80 km po jednorazowym załadowaniu aku
mulatorów.

Fot. STERN

ODPADY z METAPLEKU
SG1002K2

wytłaczanego, w kolorze mlecznym,
w wymiarach:

• 2x260x1400 mm

• 2x160x 720 mm

• 2x500x 600 mm

SPRZEDA w ramach upłynniania
zbędnych zapasów — FABRYKA

ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA
BUDOWNICTWA „METALPLAST”
KRAKÓW, ul. ROMANOWICZA 7.

Informacji udziela
i zamówienia przyjmuje:

— Dział Zaopatrzenia: — telefon

629-14 lub 655-41—42, wewn.

44, 45.
K-210

Biuro Projektów Przemysłu Wyrobów Meta
lowych w Krakowie, ul. Pielęgniarek nr 7 —

ogłasza, że IV DRODZE PRZETARGU NIE
OGRANICZONEGO sprzeda:

— samochód dostawczy Nysa towos 521-1/2,
nr rej. KN-17-10, rok produkcji 1973, nr

silnika 223941, nr podwozia 107189, zuży
ty w 74 procentach.

Cena wywoławcza wynosi 41.600 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 lutego 1977
roku, o godzinie 11, w Biurze Projektów
Przemysłu Wyrobów Metalowych, pokój nr 5B.

Pojazd można oglądać codziennie od dnia 21

stycznia 1977 roku, w godz. 9—12, przed bu
dynkiem „Biprowumet”.

W przypadku niedojścia do skutku I prze
targu, II odbędzie się w tym samym dniu i

miejscu, o godzinie 13.

Wadium, w wysokości 10 proc, ceny wywo
ławczej, należy wpłacić najpóźniej w przed
dzień przetargu, w kasie „Biprowumet” —

Kraków, ul. Pielęgniarek 7, do godziny 14.

Przetarg odbędzie się w trybie przepisów
zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 14
IV 1972 roku (MP Nr 26, poz. 148).

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

K-264

Nauka Lokale

PRZETARGI

Zakłady Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych —

Spółdzielnia Pracy — 32-760 Kłaj, telefon 75,
ogłasza, że W DRODZE PRZETARGU NIE
OGRANICZONEGO zleci wykonanie 21 sztuk
elektrod do zgrzewarek na następujące wyro
by nadmuchiwane:

— niedźwiedź
— byczek
— miednica turystyczna
— torba turystyczna.
Do przetargu zaprasza się przedsiębiorstwa

państwowe, spółdzielcze i prywatne.
Termin wykonania — 1 kwartał 1977 rok.

Informacji o szczegółach technicznych, do
tyczących poszczególnych wyrobów, udzieli
Dział Techniczny Spółdzielni w Kłaju, co
dziennie w godzinach 10—14.

Oferty, z podaniem ceny i terminu wykona
nia, w zalakowanych kopertach, z napisem
„przetarg”, należy przesłać pod adresem Spół
dzielni lub złożyć w sekietariacie, w terminie
do dnia 31 stycznia 1977 roku, do godziny 9.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31

stycznia 1977 r„ o godz. 10 w Biurze Spół
dzielni w Kłaju.

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

K-239

Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”
ogłaszają, że W DRODZE PRZETARGU zlecą
wykonanie części zamiennych do urządzeń po
chodzących z importu, jak kapsułkarki, zgrze
warki, nalewarko-zatapiarki i inne.

Dokumentacja techniczna znajduje się do
wglądu w Wydziale Głównego Mechanika.

Oferty należy składać w terminie do 31. I.
1977, w Dziale Zaopatrzenia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2. II. 1977 —

w świetlicy Zakładu.
W przetargu mogą brać udział jednostki

państwowe, spółdzielcze i rzemieślnicze.

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

Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy,
33-380 Krynica, ul. Ludowa 1, ogłasza, że W
DRODZE I PRZETARGU NIEOGRANICZO
NEGO sprzeda samochód marki Wołga M-21,
nr s. 1051504, nr p. 632807, nr rejestr. 1606-KN,
zużyty w 78 proc.

Cena wywoławcza wynosi 48.400 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 11 stycznia 1977 r„
o godz. 11, w siedzibie LZD Krynica, ul .Lu
dowa 1.

Wadium, w wysokości 10 proc, ceny wywo
ławczej, należy wpłacić w kasie LZD, najpóź
niej w przededniu przetargu.

Samochód można oglądać w okresie 27—28
stycznia 1977 r., w godz. 10—13 w LZD Kryni
ca, ul. Ludowa 1.

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

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Brze
sku, ul. Jodłowska 1 — SPRZEDA W DRO
DZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

— samochód marki „Zuk”, A 03, nr rej.
2300-KB, nr silnika 324405, nr podwozia
85140, rok produkcji 1969, stopień zuży
cia 75 proc.

Cena wywoławcza wynosi 42.500 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 lutego 1977
roku, o godzinie 9, w świetlicy Stacji.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpła
cenie do kasy SHiUZ wadium w wysokości 10
proc, ceny wywoławczej, w terminie do 1 lu
tego 1977 roku.

W przypadku niedojścia do skutku I prze
targu — II przetarg odbędzie się w tym sa
mym dniu, o godzinie 10, przy cenie wywoław
czej obniżonej o 50 proc.

Zastrzega się prawo unieważnienia prze
targu, bez obowiązku podania przyczyny.

K-296

KURSY pisania na maszy
nie ; 5-mlesięczne, 3-mie-

sięczne (dla studentów i

referentów'! Wpisy: Sto*

warzyszenie Stenografów
i Maszynistek, Oddział w

Krakowie, ul. Wrzesińska

5/6, telefon .579-90, w go
dzinach 8—15 i 16—19 oraz

Nowa Huta. os . Spółdziel
cze 6, telefon 473-94. po
niedziałki i środy godz.
11—17, wtorki, czwartki,

piątki godz. 8—15.

K-188

KURSY przygotowawcze
do egzaminu eksternisty
cznego z zakresu liceum

ogólnokształcącego, syste
mem zaocznym i wieczo
rowym - organizuje Za
rząd Krakowski Towarzy
stwa Wiedzy Powszechnej.
Informacji udziela KZ

TWP codziennie w godz.
12—14, Kraków. Basztowa

15, IV p., 1 w godz. 17—19

Rynek Kleparski 18, I p.

K-13

•e®©a®e®©®®o®©s?

KURSY

MIESZKANIE spółdziel
cze M-2, U p„ w Dębicy,
centrum miasta, zamienię
na podobne lub większe
w Tarnowie. Warunki do

uzgodnienia. Oferty kie
rować: Tarnów, ul. Stalin-

gradzka 3/2 A. P-4

Nieruchomości

GORLICE! Dom piętrowy
— sprzedam Mieszkanie

wolne. Zgłoszenia: Gorli
ce. ul. Narutowicza 3, te
lefon 200-94. P-369

__________

Różne

PASY przepuklinowe —

(sprężynowe) — pasy brzu
szne lecznicze, poopera
cyjne. wykonuje (yrysyła)
ortopeda Zieliński — ul.

Sfradom 11, 31-068 Kra
ków. g-374

Tow. MIROSŁAWOWI OSOWSKIEMU

składamy wyrazy głębokiego współczucia z po
wodu śmierci Żony, TERESY.

Wydział‘Oświaty Urzędu Miejskiego
i Rada Zakładowa ZNP w Tarnowie

Wszystkim, którzy w ciężkich dla nas chwilach

związanych ze śmiercią mego najukochańszego

Męża

WŁADYSŁAWA OLIWY
okazali nam wiele serca pomocy 1 współczucia
oraz Wszystkim, którzy wzięli tak licznie udział

w uroczystościacn pogrzebowych, a szczególnie

Dyrekcji, Radzie Zakładowej i Pracownikom

Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwłasz
cza Dyrektorowi Stanisławowi Płatkowi i Inży
nierowi Józefowi Miklasowi oraz Przyjaciołom
i Znajomym, składam tą drogą najserdeczniej
sze podziękowanie.

ZONA Z CÓRKĄ i SYNKIEM

Urząd Gminy w Gnojniku — ogłasza, że
\V DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZO
NEGO zleci wykonanie dostawy żwiru, w ilo
ści 3.500 m3, z przeznaczeniem na budowę i re
mont dróg na terenie tej gminy.

Dostawa żwiru winna nastąpić w okresie od
1 lutego 1977 roku do 31 października 1977 r.

W przetargu mogą brać udział instytucje
państwowe, spółdzielcze i osoby prywatne.

Oferty należy zgłaszać pisemnie do Urzędu
Gminy w Gnojniku, w terminie do dnia 29

stycznia 1977 roku.

Komisyjne otwarcie Ofert odbędzie się w

dniu 31 stycznia 1977 roku, o godzinie 10, w lo
kalu Urzędu Gminy w Gnojniku.

Zastrzega się prawo dowolnego wyboru ofe
renta. . K-228

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 7 — ogłasza,
że W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANI
CZONEGO zleci wykonanie robót murarskich,
elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych i bu
dowlanych w Szkole Podstawowej w Borku
Szlacheckim oraz w Państwowym Przedszkolu
w Woli Radziszowskiej, w terminie do dnia
30 czerwca 1977 roku.

Wycena robót winna być sporządzona na

podstawie obowiązujących cenników.

W przetargu mogą wziąć udział przedsiębior
stwa państwowe, spółdzielcze i osoby prywat
ne.

Oferty w zalakowanych kopertach, z napi
sem „przetarg”, należy składać w terminie do
dnia 31 stycznia 1977 roku, w sekretariacie
Zespołu.

Komisyjne otwarcie ofert i wybór oferenta,
nastąpi w dniu 31 stycznia 1977 roku, o go
dzinie 12.

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

K-302

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska"
w Gorlicach, ul. Bardiowska, 1 telefon 214-87,
SPRZEDA W DRODZE PRZETARGU NIE
OGRANICZONEGO:

— samochód dostawczy marki „Nysa”, rok

produkcji 1968, nr podwozia 010749, nr

silnika M-20-351912, ogólny stopień zuży
cia 78 proc.

Cena wywoławcza wynosi 35.200 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia
1977 roku, o godzinie 10, w bazie na Zawodziu
przy ul. Kościuszki nr 48.

Samochód można oglądać w dni powszednie,
w godzinach 10—14, na placu bazy w Gorli
cach, ul. Kościuszki 48.

W wypadku niedojścia do skutku I przetar
gu, II przetarg odbędzie się w tym samym
dniu i miejscu o godzinie 12.

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

K-62

Spółdzielnia Pracy Rymarzy w Krakowie, ul.

Dzierżyńskiego 202 — ogłasza, że W DRODZE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO zleci
wykonanie i dostawę w roku 1977:

— klamer tylnych do pasa — 10.000 szt.
— karabińczyków do pasa — 10.000 szt.
— kształtek mosiężnych — 20.000 szt.

Wykonanie, zgodnie z wzorem.

Wzory znajdują się do wglądu w Spółdziel
ni w Dziale Zaopatrzenia, w Krakowie, ul.
Dzierżyńskiego 202, pokój 80, w godz. 9—11,
w każdy dzień.

Do przetargu zaprasza się przedsiębiorstwa
państwowe, spółdzielcze i prywatne.

Oferty należy składać w zalakowanych ko
pertach, do dnia 29 stycznia 1977 roku, w se
kretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia
1977 roku, o godzinie 10, w Krakowie przy ul.
Dzierżyńskiego 202, w pokoju nr 76.

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

K-219

SPAWANIA elektrycznego
I gazowego.

PALACZY c. o., oraz

kotłów wysokoprężnych —

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego.

Wpisy:

Kraków, ul. DIETLA 38,

telefon nr 6341-41 .

K-9609

•••••••••••••••

KURSY
RADIO-TELEWIZYJNB

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
„GOSPODNIKA”

dla osób świadczących

usługi turystyczne

w pensjonatach,

zajazdach,

kwaterach prywatnych —

organlzuie Zakład Do
skonalenia Zawodowego.

Wpisy:

Kraków, ul. DIETLA 38,

telefon nr 639-41 .

K-9623

KURSY
♦ tapetowania mieszkań

♦ obsługiwania pistoletu

„Grom”

♦ pedagogiczne dla mi

strzów zawodu — oraz

♦ chłodników

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego.

Wpisy:

Kraków, ul. DIETLA 38,

telefon nr 639-41 .

K-9621

••MMMMM***

KURSY
zaoczne

(nauka w niedziele)

RADIO-TELEWIZYJNE

I, II stopnia

oraz

KURS PALACZY c. o.

i kotłów wysokoprężnych

organizuje Zakład Dosko

nalenia Zawodowego.

Wpisy:

Kraków, ul. DIETLA 38,

telefon 639-41 .

K-9625

Sprzedaż

MELEX — sprzedam. —•

Oferty 863 „Prasa” Kra

ków, Wiślna 2.

SZAFA biedermeier, ser

wis retro, obraz sakralny

Ritterównej. Nowa Huta,

os. Strusia 11/7, od godz.

17. g-1081

Wczasy

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, tele
fon 301-75;

K-95G8

Na zlecenie osób prywatnych
MALOWANIE MIESZKAŃ!

farbami klejowymi, olejnymi, emulsyjnymi — wykonuje

solidnie 1 terminowo
WOJEWÓDZKA USŁUGOWA

SPÓŁDZIELNIA PRACY

»GROMADA«
w KRAKOWIE

Oddział Usług Wielobranżowych w PROSZOWICACH,
ul. Waryńskiego 11 - tel. 212, kod pocztowy 32-100.

K-178

BON PREMIDWY PKO-
korzystną i dogodną
formą lokaty pieniędzy!

NARODOWY BANK POLSKI, ODDZIAŁ WOJE
WÓDZKI w KRAKOWIE - zawiadamia, że w 44 ogól
nopolskim losowaniu PREMIOWYCH BONÓW

OSZCZĘDNOŚCIOWYCH PKO w dniu 30 grudnia
1976 roku, padły następujące wygrane:

Nr Nr

bonów

(od-do)

Wy-'
piaty
po ił

Nr Nr

bonów

(od-do)

Wy
płaty
po xl

Nr Nr

bonów

(od—do)

Wy-
piaty
po zł

Nr Nr

bonów

(od—do)

Wy.
płaty
po zl

38001—38046

38047

38048—38050

71001—71008

71009

71010—71050

72651—72682

72683

72684—72700

76401—76442

76443

76444—76450

83851—83888

83889

83890—83900

102051—102092

102093

]Q2094—102100
105951—105988

105989

105990—106000

154301—154319

154320

154321—154350

156951—156984

156985

156986—157000

173851—173872

173873

173874—173900

206851—206893

206894

2.500

50.000

2.500

2.500

15.000

2.500

2.500

200.000

2.500

2.500

15.000

2.500

2.500

50.000

2.500

2.500

15.000

2.500

2.500

50.000

2.500

. 2.500

50.000

2.500

2.500

10.000

2.500

2.500

50.000

2.500

2.500

15.000

206895—206900

232401—232414

232415

232416—232450

242251—242262

242263

242264—242300

246251—246295

246296 v

246297—246300

305601

305602—305650

333101—333110

333111

333112—333150

358951—358974

358975

358976—359000

359301—359313

359314

359315—359350

417451—417496

417497

417498—417500

429051—429059

.429060

429061—■429100
445351—445393

445394

445395—44S400

472751—472772

472773

2500

2.500

10.000

2.500

2.500
ŚMW.OOC

2.500

2.500

10.000

2.500

100.000

2.500

2.500

50.000

2.500

2.500

15.006

2.500

2.500

50.000

2.500

2.500

50.000

2.500

2.500

100.000

2.500

2.500

100.000

2.500
* 2.500

15.000

472774—472800

478451-^478485

478486

478487—478500

507251—507288

507289

507290—507300

536001—536042

536043

536044—536050

542701—542735

542736

542737—542750

568751—568789

568790

568791—568800

574651—574657

S746S8

574659—574700

612251—612254

612255

612256—612300

662851—662870

662871

662872—662900

671901—671904

671905

671906—671950

672601—672608

672609

672610—672650

674601—674612

2.500

2.500

50.000

2.500

2.500

15.000

2.500

2.500

15.000

2.500

2.500

10.000

2.500

2.500

10.000

2.500

2.500

15.900

2.500

2.500

15.000

2.500

2.500

10.000

2.500

2.500

10.000

2.500

2.500

50.000

2.500

2.500

674613

674614—674650

728401—728420

728421

728422—728450

736401—736406

736407

736408—736450

799601—799616

799617

799618—799650

855301—855316

855317

855318—855350

861601—861604

861605

861606—861650

864101-864121

864122

864123-864150

870551—570597

870598

870599—870600

905351—905392

905393

905394—905400

910201—910239

910240

910241—910250

• %

100.009

2.500

2.500

10.000

2.500

2.500

100.000

2.500

2500

50.000

2.SCO

2.500

50.000

2.500

2.500

15.000

2500

2500

10.000

2.500

2500

100.000

2500

2.500

50.000

2500

2500

50.000

2.500

•Każda z wylosowanych premii przypada na jeden
numer podstawowego bonu o wartości 1.000 zł. Na

bon częściowy przypada do wypłaty odpowiednia
część premii. - Następne losowanie odbędzie się 15

lutego 1977 roku.

Bony premiowe PKO kupić można we wszystkich
oddziałach i ekspozyturach PKO oraz w upoważnio
nych urzędach pocztowych i zakładowych ajencjach
PKO.

................................................................._____________ K-227
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ROLNICY
z terenu woj. miejskiego krakowskiego!

Posiadacze telefonów

o początkowych cyfrach 2 i 5

w Krakowie
WOJEWÓDZKI URZĄD TELEKOMUNIKACJI uprzej
mie informuje, że w dniu 22 stycznia 1977 roku, w go
dzinach popołudniowych, ze względów technicznych
nastąpi zamiana 2100 numerów telefonicznych o po
czątkowej cyfrze 2 i 5, na numery o początkowej cyfrze
„1”. — Wykazy zmian przełączonych numerów zostały
wysłane wszystkim abonentom miasta Krakowa, wraz

z rachunkiem telefonicznym.
Równocześnie zawiadamia, że zamienione numery

od 25000 do 26999, posiadające możliwość automa
tycznego wybierania Warszawy, Chrzanowa i Tarnowa,
po zamianie na numery o początkowej cyfrze ,,1”
utracą te możliwości, za co uprzejmie przeprasza

posiadaczy tych telefonów.

Informacji o zamianie numerów będzie można rów
nież uzyskać w Biurze Numerów, tel. 03, oraz w Biu
rach Napraw - tel. 250-04 i 111-11.

K-273

PRASĘ M1M0ŚR0D0WĄ
do tłoczenia blachy, nową lub

używaną, o nacisku 30—40 ton

ZGRZEWARKĘ PUNKTOWĄ
typ ZPb-12 lub zbliżoną w za
kresie regulacji wysięgu ra
mion 300—500 mm, nową lub

używaną

WALCARKO—ZAGINARKĘ
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

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI
ROLNICZYCH „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”

w KRAKOWIE, ul. SZLAK 65 — przypomina, że

iszczę tylko w stycznu obowiązują
oiZsze cent namów mlneralnyck

Obecnie gminne spółdzielnie, ich wiejskie przed
stawicielstwa oraz punkty komisowe posiadają sze
roki asortyment nawozów mineralnych.

Kupując nawozy w miesiącu styczniu
♦ korzystacie z obniżki cen

♦ unikacie kolejek przed magazynami
♦ nabywacie wszystkie potrzebne nawozy

♦ możecie przystąpić do ich wysiewu zaraz

z nadejściem wiosny.

Nawozy możecie kupić za gotówkę lub na skrypt
dłużny. Na życzenie spółdzielnia dowiezie nawozy,

usługowo, bezpośrednio do Waszych gospodarstw.

Nie Zwlekajcie z kupnem!
K-214
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W VIII turnieju piłki ręcznej o „Puchar Wyzwolenia’*

1

W sprawie wioślarstwa Cracovia i Hutnik najlepsze Poniedriulek, 17 stycznia 1976 r. Antoniego, jutro Piotra

ŁM

i

Jako wieloletni działacz społeczny w Sekcji Wioślarskiej
AZS w Krakowie zastanawiam się poważnie, czy sport ten

w Krakowie ma dalszą rację bytu.
Do tych smutnych refleksji skłonił mnie ogłoszony przez

Redakcję Gazety Połuaniowej pteoiscyt na najlepszego tre
nera 1976 r. Stykam się na co dzień z pracą trenerów, szanuję
ich wysiłek, cieszę się z ich sukcesów — i to dotyczy wszyst
kich. bez mała dyscyplin sportowych — dlatego nie Jestem

przekonany, czy w gronie 21 osób Wytypowanych przez trzy
Woj. Fed. Sportu znaleźli się wszyscy najlepsi.

O ile miarą oceny mają być wyniki i sukcesy w 1976 r. to

na pewno pominięto tu mgr ANDRZEJA GABLANKOWSKIE-
GO, trenera Sekcji Wioślarskiej AZS-u Kraków. Osady przez
niego trenowane zdobyły w 1976 r. 4 tytuły Mistrzów Polski

(1-ka mężczyzn, 4-ka podwójna rńęzczyzn, 2-ka podw. junio
rów młodszych i 2-ka podw. juniorów starszych). W kadrze

narodowej seniorów znajduje się 3 trenowanych przez niego
zawodników, a w kadrze juniorów — 2-ch. Polski Związek
Tow. Wioślarskich powierzał mu w ub. r. wielokrotnie tre
ning i przygotowanie osad reprezentacyjnych, a na r. 1977 za
proponowano mu funkcję trenera-koordynatora kadry naro
dowej męskich osad krótkowiosłowych. Sprawa pominięcia
kandydatury A. Gablankowskiego w plebiscycie jest sprawą
wtórną — jest to wynik „popularności" wioślarstwa na na
szym terenie — nie dostrzegają tej dyscypliny ani Woj. Fed.

Sportu ani redakcje sportowe lokalnej prasy. Zęby nie być
gołosłownym pozwolę sobie przytoczyć kilka przykładów:

Z okazji zdobycia tytułów mistrzowskich, ani zawodni
kom, ani trenerowi (nie mówiąc o działaczach) nikt z władz
sportowych nie złożył podziękowania i gratulacji, w prasie
nawet nie zamieszczono o tym wzmianki ■- a jak honoruje się
piłkarzy, siatkarzy, koszykarzy? — urządza się im spotkania
z najwyższymi władzami województwa, przeprowadza się wy
wiady, Wręcza dyplomy itd., itd.

$ Corocznie Sekcja Wioślarska AZS podsumowuje w gru
dniu sezon wioślarski — zapraszamy na tę uroczystość WFS
i redaktorów sportowych — ani w 1975 ani w 1976 r. nikt z

zaproszonych me zaszczycił nas swoją obecnością.
Podobnie na żadnej imprezie sportowej wioślarskiej w

Krakowie czy Nowej Hucie nie spotkaliśmy od lat dzienni
karzy ani przedstawicieli WFS.

Na Sejmiku Wioślarskim (OZTW-Kraków) w listopadzie
1976 r. mógł być obecny Prezes Pol. Związku Tow. Wioślar
skich — z WFS delegowano 1 osobę me zorientowaną jeszcze
w tej dyscyplinie sportowej.

Nas działaczy cieszą osiągnięcia i sukcesy krakowskiego
wioślarstwa i to nas satysfakcjonuje, ale nie wolno zapominać
o ciężkim trudzie i wysiłku trenerów i zawodników, nie wol
no zniechęcać ich do dalszej pracy, nie wolno dopuścić do
traktowania wioślarstwa w Krakowie, jak kukułczego jaja,
które nie wiadomo komu podrzucić.

KAZIMIERZ MAMON
Kraków, ul. Syrokomli 14/8

OD REDAKCJI: najpierw wyjaśnienie w sprawie plebiscy
tu, to nie nasza redakcja, ale Wojewódzkie Federacje Sportu
w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu typowały kandyda
tów. Nie mieliśmy więc żadnego wpływu na to, iż wśród zgło
szonych zabrakło trenera p. A. Gablankowskiego.

Pisze dalej p. K. Mamon o małym zainteresowaniu wio
ślarstwem ze strony krakowskich władz sportowych i prasy.
Może rzeczywiście — my jako „Gazeta Południowa” poświę
camy tej pięknej dyscyplinie zbyt mało miejsca, ale wynika
to głównie ze szczupłości miejsc na naszych łamach. Nie jeste
śmy jednak tak zupełnie „odcięci” cd wioślirstwa, to przecież
nasza redakcja od kilku łat organizuje wspólnie z AZS-em

regaty wioślarskie, starając się choć w ten drobny sposób
spopularyzować tę dyscyplinę.

i

Przez trzy dni rozgrywany był w Krakowie — VIII międzyna
rodowy turniej piłki ręcznej o Puchar Wyzwolenia m. Krako
wa, którego współorganizatorem była także nasza redakcja. W

konkurencji kobiet najlepsza okazała się CBACOVIA, wśród

mężczyzn zwyciężył także zespół krakowski — HUTNIK.

W sobotnich pojedynkach tur
nieju kobiecego Cracoyia bez
trudu wygrała z osłabionym
dwoma czołowymi zawodnicz
kami — Ruchem Chorzów 18:13

(8:4), a najwięcej bramek dla
krakowianek zdobyły Węgrzyn
5, Siodłali, Jaśkowiec — 3, To
bik, Duda — 2, dla pokonanych
Bonenbcrg — 6 . W drugim me
czu AKS Chorzów wygrał wy
soko z Olajbanyasz Nagykaniz-
sa (Węgry) 31:14 (13:8), a aż 13
bramek dla zwyciężczyń zdoby
ła Nowa.

Kiedy w pierwszym pojedyn
ku wczorajszym AZS pokonał
Ruch 22:17 (11:9), znowu świet
ną formą strzelecką błysnęła
Nowa — zdobyła 14 bramek, było
wiadomym, że Cracoyia jeśli
chce wygrać cały turniej, musi

zwyciężyć Węgierki co najmniej
różnicą 18 bramek. I cel ten kra
kowianki zrealizowały, wygry
wając 26:8 (14:5)! Już do przer
wy Cracovia prowadziła różnicą
9 bramek, decydujące były o-

statnie minuty, kiedy to krako
wianki w ciągu kilku minut zdo
były 5 bramek, a bramką na

wagę I miejsca strzeliła Jaśko-
wiec. W meczu tym dla Cracovii
bramki zdobyły: Tobik 8, Duda

4, Węgrzyn, Kapuścińska i Jaś-
kowiec po 3. Najlepszą bramkar-
ką w turnieju uznano Micha
łowską z Cracoyii, najcelniej
strzelała Nowa — 38 bramek.

Kolejność: I Cracoyia, II AKS,
III Ruch, IV Olajbanyasz.

W turnieju męskim w sobotę
Hutnik wygrał wysoko z Olaj
banyasz Naykanizsa 38:17 (18:9),

a jugosłowiański zespół Indu-
stromontaze Kutina pokonał Wa
wel 20:19 (12:9). O pierwszym
miejscu decydował pojedynek
dwóch niepokonanych zespołów:
Hutnika i Industromontaze. Po
bardzo zaciętej walce zwyciężyli
krakowianie 17:14 (8:7), a naj
więcej bramek dla zwycięzców
zdobyli Palka 7, Gawlik 3, Ko
stek, Migas i Przybeeki po 2.
dla pokonanych: Mosiavec 5. W

pojedynku o trzecie miejsce O-

lajbanyasz zwyciężył Wawel
28:22 (14:11).

Za najlepszego bramkarza w.

turnieju uznano Przenioslę z

Hutnika, za najlepszego zawo
dnika w polu — Gawlika, także
z Hutnika, najlepszym strzelcem
okazał się Jugosłowianin Mosla-
vac — 23 bramki. Puchar „Gaze
ty Południowej” dla najlepszego
zespołu zagranicznego w turnie
ju męskim otrzymała drużyna
Industromontaze Kutina z Jugo
sławii. (ANS)

SŁOWACKIEGO (pl. Ducha 1):
St. Moniuszko: Straszny dwór —

19.15 (scena operowa), KAWIAR
NIA LITERACKA (Pijarska 7) :

Kabaret: „Szanujmy Marynie”. —

19.

pozostałe teatry nieczynne.

KINA

TEMATY
ZAMÓWIENIE

Wszystko
o wielkich derbach

Zwycięzcą pierwszego tegorocznego wyścigu o mistrzostwo
świata kierowców formuły I — Grand Prix Argentyny został
kierowca Republiki Południowej Afryki J. SCHECKTER na

samochodzie „WOLF FORD” (na zdjęciu). Jest to pierwsze
zwycięstwo samochodu nowej „stajni” wyścigowej. Założył
ją z końcem ub. roku milioner WALTER WOLF.

Na razie WALTER WOLF RACING dysponuje jednym sa
mochodem. Jest to konstrukcja Harweja Postlethweita (du
chowego ojca wozu „hesketh 308 C”), niezwykle lekka ważą
ca niewiele ponad przepisowe minimum 575 kg,

Z końcem ub. r. W. Wolf powiedział: „Jestem pewien, że

zdobędzismy mistrzostwo świata 1977”. (wam)

Oczywiście tematem nr 1 mi
nionego tygodnia były wielkie

derby Krakowa: CRACOYIA —

WISŁA. Otrzymaliśmy w tej
sprawie liczne telefony, Czytel
nicy pytali o historię spotkań
odwiecznych rywalek, kiedy ro
zegrano pierwszy mecz, jaki
jest aktualnie bilans pojedyn
ków. Dziś odpowiadamy na

wszystkie te pytania:
Jak wynika z kronik krakow

skiego futbolu pierwszy oficjal
ny, mecz Cracovii i Wisły roze
grano 20 września 1908 roku i

zakończył się on wynikiem 1:1.

Derbowych spotkań nie rozegra
no tylko w latach 1915—17,
1927, 1942, 1962—63, 1971, jak wi
dać grano nawet w czasie oku
pacji (8-krotnie). Rekordowy
jest 1946 r. — odbyło się aż 6

pojedynków.
Do 1955 r lepszy bilans miała

Cracoyia, od tego jednak roku

systematyczną przewagę uzys
kuje Wisła, na 140 pojedynków
(wliczając w to wczorajszy mecz)
wiślacy wygrali 59, „pasiaki” 50,
31 przyniosło remis, stosunek
bramek 232:198 dla Wisły. Naj
wyższe zwycięstwo 5:0 zarówno
dla Cracovii jak i Wisły.

A oto komplet wyników:

1908 — 1:1, 3:1, 2:2
1909 — 1:1, 0:2, 0:1
1910 — 2:0
1911 — 1:0
1912 — 4:2, 2:0
1913 — 2:1, 0:1
1914 - 3:1
1915—1917 — nie rozegrano
1918 — 3:2,
1919 — 1:3,
1920 — 0:1,
1921 — 3:0,
1922 — 1:1,
1923 — 0:1,
1924 — 0:2,
1925
1926
1927
1928

- 0:4,
— 0:2,
— 1:3,
— 0:3,
— 2:0,
— 1:0,
— 01,

0:3
2:1,
1:0,
3:0,
1:1,
0:0
1:3

0:5

0:2,
1:1,
2:2,

3:1

1:2
1:0, 1:4,

0:1
0:1

1:1
1:1

- 4:2,
— 0:2,
— 3:1,

0:3,
1:1,
2:3,

5:1
0:0
1:3

4:2, 1:5
2:4

1:4, 4:3,

0:1
1:0

4:1,
5:0,
2:1

1:1,
2:0,

— 5:5
— 2:1, 3:1
— nie rozegrano ,

— 2:1, 1:5
1929 — 1:1, 3:1,
1930 — 2:1, 0:1,
1931 —

1932 — 4:2, 0:3,
1933 — 1:1, 4:1,
1934 — 2:1,. 0:5

1935 —

1936 —

1937 —

1938 —

1939 —

1940 — 2:0
1941 — 1:1,
1942 — nie
1943 — 1:3,

1:5
1:2

2:1, 2:4
2:2, 3:0

1:0, 1:3, 1:1
2:2,

1:2,

2:1,
3:2
2:1
0:1

1:1

1:0

2:2, 1:2
0:3

APOLLO (Solskiego 11): Ocalić
miasto (poi. 12 lat) — 13.30,

■(18 — seans zamku.), 20.30. DOM
ŻOŁNIERZA (Lubicz 48): Ostatni
skok gangu Olsena (duńs. 12 lat)
— 16,' 18. KIJÓW (al. Krasińskiego
34): Oddział (USA 15 lat) »*♦/«” —

! 15.45, 18, 20.15. KULTURA (Rynek
Gl. 27): Nieuchwytny morderca (wł.
18 lat) */o° — 14» 18, 20'

I MIKRO (Dzierżyńskiego 5): Eliksir
I młodości (rum. b.o.) */““ — 16, 18,

20. MŁODA GWARDIA (Lubicz 15):
Od siedmiu wzwyż (USA 18 lat) j
*)ooo _ 14.45, 17, 19.15. MASKOT
KA (Dzierżyńskiego 55): Con amo-

re (poi. 12 lat) *1°°TM — 11, 19.30,
Nie zestarzejemy się razem (fr. 15
lat) »♦*/<» — 13, 15.30, 17130. PASAŻ
BIELAKA: Przygody Bolka i Lol
ka (poi. b.o.) — 10, 11, 15, 16, Oj
ciec chrzestny (USA 13 lat) ***»/««>
— 12,17, Bez wyraźnych motywów
(fr. 15 lat) ♦*/<>“> — 20, 22. POD
WAWELSKIE (Komandosów 21):
niecz. ROTUNDA (Oleandry 1):
Złoto dla zuchwałych (USA b.o.)
*/ooo

_ 17, DKF: Stróż plaży w se
zonie zimowym (jug.) *«*/QO, Owo
ce z drzew rajskich jemy (CSRS)
— 20.15. SFINKS (os. Górali 5):
Afonia (ZSRR b.o .) ***/»“> — 16,
18, 20. SZTUKA (Jana 4): Alicja
już tu nie mieszka (USA 15 lat)
ł**/oo

_ 13, 15.45, 18, (20.15 — seans

Zamkn.) .

“
~

Teatralne 10): Trędowata (poi. 12

lat) —

SALA (os. Teatralne 10): Doktor
Francoise Gailland (fr. 15 lat) ***/
°» — 15, 17, 19. ŚWIATOWID D.
SALA (os. Na Skarpie 7): Maria

(szw. 15 lat) */ot> — l-5 -43. 18- 20'15'
ŚWIATOWID M. SALA (os. Na

Skarpie. 7): Rozmowa (USA 15 lat)
***«/<x> — 15, 17.15, 19.30. TĘCZA
(Praska 27): niecz. UCIECHA

(Bohaterów Stalingradu
Trędowata (poi. 12 lat)
— 16, 18, 20. UGOREK

GALERIA „RYTM" (Majakowskie
go 2): Malarstwo Ludomira

Slendzińskiego (16—21). GALERIA
DESA (osiedle
skie 5):
BIBLIOTEKA
clszkańska
T. HOLUJ

dramaturg.
(14—19), BIBLIOTEKA WOJ.
chalowsKiego 10): Wystawa
SIENKIEWICZ DAWNIEJ I DZI
SIAJ: (8.30-18) GALERIA KRAMY
DOMINIKAŃSKIE (Stolarska 6—

10): Wystawa Enzo APICELLA —

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

KOCHAM PIEKŁO: (15—21).
BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA

(Mickiewicza 22): Wystawa książ
ki o Finlandii: (14—18).

KOMENDA V WOJSK. SZPITA
LA REJONOWEGO: Wystawa ma
larstwa 1E. WOYSYN-ANTONIE-
WICZ i Z. MULLER.

OSIEDL. DOM KULTURY W RY-
BITWACH: Wystawa malarstwa J.
TRZEBIATOWSKIEGO.

MYŚLENICE - BWA (3 Maja):
Wystawa Stanisława BATRUCHA
- malarstwo IZY DELEKTY-WI-
CINSKIEJ - akwarele (9—14).

DOM GRECKI (Sobieskiego 3):
Wystawa poplenerowa „ZARABIE
76”: (niecz.).

Kościuszkow
ca—21), MIEJSKA
PUBLICZNA (Fran-
1): Wystawa —

poeta, prozaik,
publicysta, działacz.

(Ml-

SZPITALE^
□YŻWRNE

I, 19.10, AO,

ŚWIT D. SALA (OS.

16, 18, 20. ŚWIT M.

0:4,
2:0,
1:1,
2:2,
1:5,

5:0
2:3
1:0
2:1
0:1

2:3
0:2

rozegrano

1:1, 2:3

rozegrano
0:0

1:2,
4:1
1:5
2:2

1:1

Opr.: ans

12.25 Łódź na muz. ant. 12 .48

Roln. kwadrans. 13.00 Gra i śpie
wa Ork. z Chmielnej. 13.15 Dom t

13.35 Wieś tańczy i śpiewa.
Tańce dawnej Warszawy.

Sport to zdrowie. 14.25 Ryt-
mlodych. 15.05 List z Polski.
Pokłosie Festiwalu Reprezen-

my.
14.00
14.20

my
15.10

tacyjnych Ork. WP. 15.40 J. Pta-

szyn-Wróblewski — przedstawia.
16.05 Inf. dla kierowców. 16.06 U

przyjaciół. 16.11 Propoz. do Listy
Przeb. 16.30 Aktualności kult. 16.35

„Z dużych i małych płyt” — aud.
M. Smolarskiego. 16.55 Huta „Kato
wice” ma głos. 17 .00 Radiokurier.
17.20 Parada pols. pios. 17.40 Z pły
ty „Przybycie zespołu Abba”. 18.00

'Muz. 1 aktualności. 18.25 Nie tylko
dla kierowców.

piosence. 19.15
PR iTV dyr.
Śpiewali w Sali

Naukowcy — rolnikom. 20.20 Kata
log wydawn. 20.25 Dźwięk, plakat
reki. 20.35 Konc. życzeń. 21.05
Kron. sport. 21.15 „Piosenka nie

jest mi obca” — aud. A. Wroń
skiego. 21.45 Z archiwum jazzu.
22.20 Zespół „Focus”. 22.30 Propo
nujemy i zapraszamy — aud. .7 .

Waglewskiego. 22.45 Mińirecital .7.

Stępowskiego. 23.10 Koresp. z zagr.
23.15 Muz. n« estr. świata — aud.
J. Webera. 0.11—5 .00 PROGR. NOC
NY Z OLSZTYNA.

18.30 Warszawa w

Warszawska Ork.
St. Rachoń. 19.40

Kongresowej. 20.05

PROGRAM II

Juantorena najlepszy
Amerykański magazyn spor

towy „Track And Field News

Magazine” ustalił klasyfika
cję najlepszych lekkoatletów

. świata w 1976 r. Triumfato
rem ankiety został kubański,
dwukrotny złoty medalista o-

limpijski w lekkiej atletyce
— A. JUANTORENA. Wy
przedził on amerykańskiego

dziesięcioboistę B. JENNERA,
dyskobola. M. WILKINSA

(USA), złotego medalistę w

bieguna400mppł—E.MO-
SESA (USA.) i fińskiego d'u-

godyctansowca — triumfatora
biegówna5i10kmw,Mon
trealu — L. VIRENA.

Foremcn contra Ali?
Kolejnym przeciwnikiem

byłego mistrza świata G.

FOREMANA będzie Portory-
kańtzyk P. AGOSTO. Zakon
traktowana na 10 rund walka

odbędzie się 22 bm. w Pen-
sacola na Florydzie. Będzie

to już czwarty występ „ko
losa z Teksasu” w ciągu 6

miesięcy. Fo zwycięstwie
przez ko w V rundzie nad
J.. Frazierem pokonał on S.
Ledoucć przez ko w III run
dzie i D. Dennisa również
przez nokaut w 4 rundzie.

Następną Walkę stoczy Eo-
reman 17 III a jego przeciw
nikiem będzie trzeci na

towych listach bokser

ciężkiej J. Young. W
dium negocjacji jest
projekt rewanżowej walki z

M. Ali.

świa-

wagi
sta-

także
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Nie dzieje się dobrze w pol
skim narciarstwie. Nie myślę tu

tylko o wynikach naszych re
prezentantów, które w sezonie

1 poolimpijskim są... gorsze niż
W Innsbrucku, gilzie nasi nar
ciarze zebrali przesławne lanie.
Z wyjątkiem alpejek (Piętoń,
Michalska), która z powodze
niem walczą w Pucharze Euro
py i jednego niezłego wyniku
biegaczy (5 miejsce Łuszczka na

15 km w ramach nieoficjalnego
Pucharu Świata) — nie mamy
Się czym pochwalić. Biegaczki
hie miały nic do powiedzenia w

Klingenthal, bardzo słabo spi
sują się nasi dwuboiści, jeszcze
przed 2—3 laty najsilniejsza
grupa w polskim narciarstwie,
zupełny klops ze skoczkami,
czego potwierdzeniem rezultaty
W Turnieju Czterech Skoczni.

Mówiąc jednak szczerze —

takich, a nie innych wyników
należało się spodziewać w tym
sezonie. Po olimpijskim niewy
pale przez całą prasę — nie

tylko sportową — przewinęła
się fala krytyki, w zasadzie
trafnie wypunktowano wszyst
kie słabe ogniwa polskiego nar-,
ciarstwa. PZN przygotował
SO-stronicowy elaborat, traktu
jący o przyczynach naszych nie
powodzeń i!., na tym się skoń
czyło. Kiedy przyszło do kon
kretów, do tego, jak należy rea
lizować słuszne wnioski — zno
wu rozgorzały dawne spory, od
żyły animozje na linii Zakopa-
Jie — Bielsko, do tego doszły
Czynniki obiektywne (choroba
nowo powołanego prezesa PZN,
który na jesieni zrezygnował z

funkcji). Nowe koncepcje i pro-

gramy odnowy narciarstwa —

najpóźniej w lipcu i sierpniu —

zaczęły się rodzić dopiero w

grudniu ubiegłego roku! Wtedy
to dopiero obsadzono stanowis
ko prezesa (został nim jak już
informowaliśmy W. Miśków) i

zaczęto pospiesznie opracowy
wać program odbudowy i roz
woju naszego narciarstwa.

Sprawy tej zresztą nie zapięto
całkowicie do tej chwili, m. in.
nadal nie obsadzono wszystkich

rów, tymczasem skąd wziąć na ■tów i braków. Np. w „Expressie
to fundusze. Zresztą nie tylko

'

o pieniądze idzie, mimo pewnej
poprawy zaopatrzenie w sprzęt
spędza sen z powiek działaczom

klubowym. Szczególnie daje się
odczuć brak nart, zarówno bie
gowych jak i zjazdowych dla
dzieci i młodzieży, brakuje
również butów narciarskich w

małych rozmiarach, nie mówiąc
o tym, żc zdobycie smaru dla

biegaczy (a bez tego nie ma co

Wieczornym” czytam: „...mamy
góry, 'śnieg (z tym śniegiem to

bywa bardzo różnie, — przyp.
autora)... niezłe urządzenia,
sporo, sprzętu, instruktorów,
trenerów...” Takim pisaniem
wypacza się rzeczywisty

obraz polskiego narciarstwa. O-

czywiście nie mam zamiaru

rozgrzeszać naszych szkoleniow
ców, którzy też popełniają błę
dy. Ale najpierw stwórzmy im

©dbfefe od Ba?

»

funkcji szkoleniowych, podobnie
dość płynna i nie w pełni
jeszcze sprecyzowana jest kon
cepcja szkoleniowa, która o-

pierać się ma na pracy w klu
bach oraz na ośrodkach i gru
pach specjalistycznych.

fa
ostatnia sprawa nie pod

lega zresztą dyskusji, wszy
scy zgodnie twierdzą, . że

klubom trzeba przywrócić na
leżną im rangę, że właśnie w

klubach powinna się koncen
trować praca zarówno z czo
łówką jak i szerokim zaple
czem. Niestety, jak na razie za

tymi na pewno słusznymi wnio
skami nie idzie konkretne dzia
łanie, nadal kluby borykają się
z kłopotami natury finansowej.
Mówi się o konieczności rozsze
rzenia pracy klubów, o nawią
zaniu wsp'ółpracy ze szkołami,
ale dla młodzieży trzeba sprzę
tu, trzeba trenerów i instrukto-

myśleć o treningu) przerasta
możliwości klubów. Nie przy
bywa obiektów narciarskich, a

w stosunku choćby do CS51S czy
NRD
łości.

wieje
mają
Efekt
ci wyjechali na najważniejszą
imprezę sezonu Turniej Czte
rech Skoczni kompletnie nie

przygotowani, nie mając zali
czonego choćby jednego
skoku (!) na dużym obiekcie,
gdy tymczasem zawodnicy NRD
mieli ich ponad 100.

Bez sprzętu i odpowiedniej
bazy nie będziemy mieli nigdy
silnego narciarstwa. Na nic zda
dzą się nawet najlepsi fachow
cy. W tym miejscu muszę wy
razić zdziwienie, że niektórzy
koledzy po piórze nie dostrzega
ją tych istotnych mankamen-

mamy olbrzymie zaleg-
Jeśli np. w Zakopanem
halny, skoczkowie nie

W ogóle gdzie trenować

jest taki, że reprezentan-

odpowiednie warunki, a potem
wymagajmy, a kiedy zawiodą
— stawiajmy pod pręgierzem.

Żeby tak zupełnie nie popaść
w minorowy nastrój spieszę do
dać, iż w ostatnich dniach —

lepiej późno niż wcale — roz
strzygnięto kilka istotnych
spraw. Znam już z grubsza
model szkoleniowy. Utrzymano
stanowisko kierownika wyszko
lenia — został
lik, działający
towym pionie
rzędować on

Warszawie —

zda egzamin pokaże najbliższy
czas? Poszczególne konkurencje
otrzymują tzw. trenerów-koor-

dynatorów, którzy nie będą jed
nak równoznaczni z trenerami

reprezentacji w poszczególnych
dyscyplinach. Trener-koordyna-
tor ze sztabem ludzi odpowiadać
będzie za daną konkurencję w

nim Janusz Paw-
ostatnio w spor-
wojskowym, U-
będzie stale w

czy koncepcja ta

kraju, począwszy od reprezen
tacji a na zapleczu skończyw
szy. Będzie on programował,
koordynował a następnie kon
trolował realizację planu szko
leniowego. Na razie znamy
nazwiska trzech trenerów-koor-

dynatorów — konkurencje zjaz
dowe powierzono Andrzejowi
Rojowi-Gąsienicy, skoki — Ja
nuszowi Forteckiemu, a dwóbój
klasyczny — Franciszkowi Kli
mie z Bielska. Nadal nie wia
domo, kto opiekować się będzie
biegaczami, ale decyzja ma za
paść na dniach.

Proces szkoleniowy — jak się
rzekło — opierać się będzie
w głównej mierze na pracy

w klubach, z tym że w dużych
ośrodkach (Zakopane, Bielsko,
Dolny Śląsk) powstaną ośrodki

metódyczńo-sżkoleniowe, a przy
klubach — grupy specjalistycz
ne. Kolejne „uderzenie” pójdzie
na szkoły. Po ustaleniach z Mi
nisterstwem Oświaty propono
wano objąć stałą opieką w kla
sach i szkołach sportowych oko
ło 6000 dzieci. Na razie jednak
wszystko rozbija się o brak

sprzętu i obawiamy się, żeby ta

cenna inicjatywa nie spaliła na

panewce.
Polskie narciarstwo przed pa

roma miesiącami osiągnęło dno

kryzysu. Teraz czyni rozpaczli
we wysiłki, by odbić się od
dna. Na razie trudno silić się
na optymizm, trzeba konsek
wencji w działaniu i cier
pliwości, gdyż w rok a na
wet dwa nie odbudujemy tego,
co zniszczyliśmy przez lata złej
pracy.

ANDRZEJ STANOWSKI

PONIEDZIAŁEK
PROGRAM I

13.55 TV Szkoła Średnia —

Wskazówki metodyczne 1. 1.
15.20 Program dnia
15.25 Obiektyw — wo.iew.

Wrocławskiego, jeleniogórskie
go, legnickiego, wałbrzyskiego

15.45 Dziennik (kol.)
15.55 Dla dzieci: Zwierzy

niec (kol.)
16.35 Miasto niezwykłe —

Warszawa — film dok. (kol.)

17.55 Transm. akademii z o-

kazji 32 rocznicy wyzwolenia
Warszawy oraz inauguracja
Dni Moskwy w Warszawie
(kol.)

19.00 Dobranoc dla najmłod
szych i progr. dla młodzieży

19.30 Wieczór z dziennikiem
(kol.)

20.30 Teatr TV: Pierre Cor-
neille — Cyd

21.55 Koncert dla Warszawy
— progr. muz.-poetycki z o-

/PROGRW-;

kazji wyzwolenia Warszawy
(koi.)

22.35

16.40
13

17.05
17.10

Dziennik (koi.)
PROGRAM II

Język niemiecki 1.

Program dnia
Galeria 34 milionów —

Malarstwo St. Teisseyra (kol.)
17.40 VII Międzynarodowy

Festiwal Zespołów Pieśni i
Tańca — Zielona Góra 76 —

wystąpi zespół Yeni
Halkevi z Istambułu
- (kol.)

18.10 Z cyklu: Nie
sposobem — Armata
(kol.)

18.40 KRONIKA (Kr.)
19.00 Dobranoc dla najmłod-

Pendik
(Turcja)

siłą a

polska

szych i program dla młodzie
ży

19.30 Wieczór z dziennikiem
(kol.)

20.30 Capella Cracoviensis
na Wawelu

21.00 Zagr. film dok. — w

programie: Rówieśnicy i Sie
dem kolorów tęczy (kol.)

21.40 24 godziny (kol.)
21.50 Loża — progr. publ.

kult.
22.35 NURT — Matematyka

: CHIRURGICZNY: os. Na Skar
pie 65, CHIRURGII DZIEC.: os. Na

Skarpie 65, NEUROLOGICZNY:
Botaniczna 3, UROLOGICZNY: os.

Na Skarpie 65, OKULISTYCZNY r

os. Na Skarpie 65, LARYNGOLO
GICZNY: Kopernika 23a.

MYŚLENICE (Szpitalna 2) — 204-
44 (całą dobę), PROSZOWICE (Ko
pernika 2) - tel. 251 (całą dobę).

INFORMACJA SŁUŻBY ZDRO
WIA:

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

DYŻURNE PRZYCHODNIE:
PRZYCHODNIA REJ. nr 5

Pokoju 4) — tel. 181-80, 183-96 (16—
22).

PRZYCHODNIA REJ. nr

Huta, os. Jagiellońskie bl.
tel.. 469-15. (18—22).

PRZYCHODNIA REJ. nr 1
la 21) - tel. 721-35 (18—22).

PRZYCHODNIA REJ. nr 2

sickiego 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).

tel.

(al.

6 (N.
1)-

(Gal-

(Kra-
613-35

16) :

e/sooo

(os.
Ugorekł: Weronika w kraju cza
rów (nim. b.o .) »*/«»

_ 17, Spraw
dzam siebie (węg. b.o .) */“> — 19.
WANDA (Waryńskiego 5): Szczę
ki (USA 15 lat) — 15.30,
18. 20.30 . WARSZAWA (Stradom
15): Ludzie godni szacunku (wł. 15
lat) . **/ooo — ,15,45, 18, 20.15. WOL
NOŚĆ (13 stycznia 1): Nashville

(USA 15 lat) ł»ł/«o — 16, 19.
WRZOS (Zamojskiego. 50): Pięta-
szek i Robinson (ang. 12 lat) */»«
— 15.45, 18, 20. WISŁA (Gazowa
25): Absolwent (USA 18 lat) ***/
ooóo

_ 11( 16, 13, 20, Człowiek prze
ciw człowiekowi (NRD 15 lat) **/
011 — 16, 18, 20. ZWIĄZKOWIEC
(Grzegórzecka 71):

Johnson (Usa 15 latj
16, 13, 20.

SKAWINA

(ang. 18 lat)
nik: Ponad

Gwiazda zawodniczego szczęścia
(ZSRR 15 lat) ***/oo

_ 16, 19. po
zostałe — nieczynne.

20.

Jeremich
♦**yooo _

Po sezonie— Junak:
♦«/>» — 17, 19, Hut-

strachem (fr. 15 lat)
16, WIELICZKA — Górnik:

zawodniczego szczęścia

WAWEL — KOMNATY: (niecz.),
SKARBIEC I ZBROJOWNIA: (10—
15.30), MUZEUM NARODOWE —

SUKIENNICE: (10-15), CZARTO
RYSKICH (Pijarska 8): (10—10),
SZOŁAYSKICH (pl Szczepański 9)
(10—16), DOM JANA MATEJKI
(Floriańska 41): (niecz.), NOWY
GMACH (3 Maja 1): Wystawa —

Kolekcje MNK: „PAMIĄTKI PO
WYBITNYCH POLAKACH (niecz.))
HISTORYCZNE (Szpitalna 21): Wy
stawa - DZIEJE TEATRU KRA
KOWSKIEGO oraz wystawa cza
sowa - KRAKOWSKA SZKOŁA
TEATRALNA 1946—1976: (niecz.),
Jana 12: Wyst. MILITARIA: (niecż.),
(Franciszkańska 4): Wystawa po
konkursowa - SZOPKI KRAKO
WSKIE: (niecz.), ARCHEOLOGI
CZNE (Poselska 3): Wystawa
Starożytność 1 średniowiecze Ma
łopolski,
cheológd
EGIPT:
CZE (Sławkowska
stawa FAUNA EPOKI
ĆOWEJ — zwierzęta (
ptaki i owady
ZEUM LENINA

5): Stała wystawa
W POLSCE (niecz.),
ZEUM ETNOGRAFICZNE
nica 1): Wystawa THE
KERS. Kultura pionierskiej spo
łeczności Ameryki XVIII—XIX: (10
—18, wstęp wolny).
MŁODEJ POLSKI —

ka (Tetmajera 26):
MUZEUM W PIESKOWEJ
LE: (niecz.), KOPALNIA
W WIELICZCE: (8—12), MUZEUM
ŻUP KRAKOWSKICH W WIELICZ
CE: (niecz.), GALERIA KTF

(Bohaterów Stalingradu 13): Wy
stawa VENUS (9—21), PAŁAC
SZTUKI (pl. Szczepański 4): DO
ROCZNY SALON MALARSTWA
KRAKOWSKIEGO: (niecz.),
LERIA BWA (Szczepańska
Wystawy

'“ Ł

Zacharewicz (malarstwo), Z. Al-

bany Puget (rzeźba): (niecz.),
GALERIA ZPAF (Anny 3): Wysta
wa fotograficzna: PRZY POMOCY
OBIEKTYWU A. Strumiłło: (niecz.),
KLUB MpiK pl. Centralny: (10—
21). GALERIA DESA (ul. Bracka 2)
Wystawa DANUTY' BARANIEC
KIEJ- WAS YLEWSK1EJ. połączo
na z wystawą rysunków dzieci.
GALERIA DESA (Jana 3): (14—20).
GALERIA PRYZMAT (Łobzowska
4):. Otwarcie wyst. OBRAZY DNIA
POWSZEDNIEGO: (19), SALON
TPSP (Nowa Huta al ROJ 3): Wy
stawa grupy artvstvrzn'’t robot
ników-twórców „GART” (niecz.),

Kolekcje zabytków ar-

śródziemnomorskiej —

(10—14), PRZYRODNI-

17): Wy-
I LODOW-

egzotyczne,
(niecż.), MU-

(TOpolowa
LENIN

MU-

(Wol-
SHA-

MUZEUM

Rydlów-
(niecz.),

SKA-
SOLI

GA-

3a):
M. Markowska i W.

INFORMACJA 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. 668-
66, 583-44.

POMOC DROGOWA: tel. 417-60

(czynna od 7 do 22), tel. 263-21

(czynnna od 7 do 15).
TOWARZYSTWO ŚWIADOMEGO

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

TELEFON ZAUFANIA: 371-37

(16—22).
MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAU

FANIA: 611-42 (czynny od 14 do

18).
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.
PORADNIA DLA KANDYDA

TÓW WYDZ. AKTORSKIEGO
PWST (Boh. Stalingradu 3/5) : (16—
18).

pogotowie
*

380-
657-
Lot-
422-

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

22. 417-70, Prośzowice 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.

Rynek Gl. 42, pl. Wolności

Pstrowskiego 94, Nowa Huta —

Centrum A.
MYŚLENICE (Żeromskiego 19) —

tel. 214-28
SKAWINA (Słowackiego 5) >—

tel. 250 .

WIELICZKA (Os: Sienkiewicza bl.

PROGRAM

na fali 1322

DZIENNIKI: 6.00.

9.00, 10.00, 12.05. 1

7,

8.00,
12.05, 1 16.00,

19.00, 20.00. 21.60, 22.00, 23.00.

na fali 249 m oraz 67,67 MHz

DZIENNIKI: 4-30, 5.30, 6.30,
7.3Ó, 8.30, 11.30, 13.30, 16.40,
21.30, 23.30.

11.05 Od Tatr do Bałtyku.
11.53 Kom. o st .wód. 12.05 Aud.
dla wsi (Kr). 12.13 Zesp. tyg. „Po-
górżańie” (lir). 12 .25 „Oko cyklo
nu” — fragm, pow. p. Whlte‘a.

12.43 Muz. dawnej i nowej War
szawy. 13.35 Ze wsi 1 o wsi. 13.50
Konc. Chóru PR t TV we Wro
cławiu — dyr. St. Krukowski. 14 .10

Więcej, lepiej, nowocześniej. 14.25
Z sal koncert. Warszawy. la- .CO Za
wsze o 15 — progr. dla dziewcząt i

chłopców, 15.40 Muz. dawnej i no
wej Warszawy. 16.10 Len — rośli
na opłacalna. 16.20 Katalog wy
dawniczy. 16.25 Rodzinny tor prze
szkód. 16.30 Met z musicali. 17 .09
Pieśni i tańce świata — folklor

muzyczny krajów skandynaw
skich. 17.20 Zapraszamy do myśle
nia — „Wszystko o planie” aud.
B. Gardowskiej. 17.40 Muz. popu
larna. 17 .55 Transmisja z akademii
z okazji 32 rocznicy wyzwolenia
Warszawy 1 inauguracji „Dni Mos
kwy” w Warszawie. 19.00 Muzyka
dawnej i nowej Warszawy. 19.30
Notatnik kult. 19.40 Arcydzie
ła kameralistyki. 20.20 Przed III
Festiwalem Młodych. 20.30 Artyści
Opery Warszawskiej . dawniej i
dziś. 21.45 Wiad. sport. 21 .50 Teatr
PR: „Kuranty Warszawy” — słuch,
dok. M. Rosy-Krzyżanowskiej i J.

Grzędzielskiego. 23.20 K. Lipiński
— Uwertura. 23.35 Co słychać iv
świecie. 23.40 Gra i śpiew* B. B.

King.

PROGRAM in

na UKF 67,94 i 66.47 Mfiz

10.00 600 sekund samby. 11.30 Z.

Namysłowski na festiwalu Jazz
Jamboree 76. 12 .05 Połudn. wyd.
mag. Z kraju i ze świata. 12.25 Za

kierownicą. 13.00 Powtórka z roz
rywki. 13.50 „Pantaleon i wizytan-
tki” — pow. M. Vargasa Llosy.
14.00 z twórczości K. Szymanow
skiego. 15.05 Program dnia. 15.10
W kręgu jazzu (opr. E . Steinha-

gen). 15.30 Odpowiedzi z różnych
szuflad — przed mikrof, W. Kopa
liński. 15.45 Muz. film. J . Maksy
miuka. ‘“___

‘

(opr. E. Rybińska).
Swoi...............
UKF
17.40
E. Elbanowskiej. 18.00 Muzykobra-
nie. 18.30 Polityka dla wszystkich.
18.45 Warszawo, ty moja Warsza

wo. 19.00 Co wieczór pow. w wyd.
dźwięk. — O. Czajkowska: Prosto
w serce”. 19.35 Opera tygodnia:
„Car 1 cieśla” — G. Lortzinga.
19.50 „Upiorny spadek” pow.
J. Chmielewskiej. 20.00 Novi śpie
wają preludia Chopina. 20.10 Kon
sonanse i dysonanse — mag. ak
tualności muz. 20.50 60 min. na

godz. — aud. J, Fedorowicza, M.

Wolskiego i A. Zaorskiego. 21.50
Novi śpiewają mazurki Chopina.
22.00 Fakty dnia. 22.08 Gwiazda
siedmiu wieczorów — Alibabki.
22.15 Trzy kwadranse jazzu — ak
tualności — mag. J. Borkowskie
go. 23.00 Wiersze o Warszawie

czyta K. Łaniewska. 23.05 Czas re
laksu (opr. R. Waschko). 23.45

Program na wtorek. 23.50 Na do
branoc śpiewa L Prus.

16.00 Rozszyfr. piosenki.
16.20 Sami

i soliści. 17.05 Muz. poczta
— prow. A. Woyciechowski.
Spotkanie na Zamku — rep.

PROGRAM IV

z Krakowa na UKF 68,75 MIIz

DZIENNIKI: 8 00, 9.00, 10.69,
12.01), 16.00, 16-40.

12.25 Giełda płyt. 13.00 Jak
działać sprawnie? 13.13 Z rad. fó-
noteki muz. 13.50 Dla szk. średnich

wych. muz.: „Savoir vivre młode
go melomana — czyli z wizytą tif

Operze i filharmonii" — aud. J.

Cegieily. 14.20 Omów) progr. lit.
14.25 W Jezioranach. 14.55 „Syre
na Warszawską” — aud. A . Chmie
lewskiej. 15.30 Teatr PR: „Pan Wo
łodyjowski” — słuch, wg pow. H .

Sienkiewicza. 16.05 Nowa muz. na
szych przyjaciół. 16.50 Muz., roz-,

rywkowa (Kr). 17 .00 Start (Kr).
18.00 Skrzynka interw. w opr. J .

Zycha (Kr). 18.10 Polskie piosenki
(Kr). 18.24 Pogoda (Kr). 18.25 30
lek. jęz. niem. 18.40 Tygodn. przegk .

aud. oświat, i popul.-nauk. 19.00
Nowości naukowe krajów socjali
stycznych. - mag. OIRT w opr.
T. Markowskiej. 19.15 30 lek. jęz.
ros. 19.30 Przed XI konkurs, jazzu
tradycyjnego „Złota Tarka”. (Ste-
reo/Kr). 20.44 Festiwal im. Tibora

Vargi w Sion — 1976 (Stereo/Kr).
22.15 Spotkanie z historią. 22 .35
Przeb. lat 50 — aud. W . Przybyl
skiego 1 A. Gąslorowskiego.

Za zmiany wprowadzone w o-

statniej chwili w repertuarze tea
trów, kin, radia I TV - Redakcja
nie bierze odpowiedzialności.

... .............................................................................................................. .
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Karne zadecydowały o zdobyciu przez Wisłę - Herbowej Tarczy Krakowa
u llirMW WMW| nriiiinn i

__________

rr—iwrm

140 „święta wojna" na remis
(OBSŁUGA WŁASNA). Nie ma jednak jak wielkie derby Kra

kowa! Mimo przenikliwego zimna i padającego śniegu, na stauion

„Cracovii” przybyło wczoraj około 15 tys. piłkarskich kibiców,
aby być świadkami 140 „Świętej wojny ’. Mecz — mimo trud
nych warunków, grano na boisku pokrytym grubą warstwą
śniegu — stał na zupełnie dobrym poziomie i dostarczył widzom

dużych emocji. Po 90 minutach gry wynik brzmiał 2:2 (1:1) i taki
też rezultat przejdzie do kronik „Świętej wojny”. O tym jednak,
kto zdobędzie Herbową Tarczę Krakowa, ufundowaną przez re
dakcję „Tempa” — musiały zadecydować karne. Lepsi okazali

się wiślacy (4:2) i oni też zdobyli cenne trofeum.

KALEJDOSKOP
SPORTOWY

Z DALEKOPISU

W dniach 23—25 lipca br.

Fo raz siedemnasty
Wyścig Górski

MAŁOPOLSKI WYŚCIG GÓRSKI — organizowany już od 16

lat przez naszą redakcję — zyskał sobie wysoką rangę, a od
lat startuje w nim cala czołówka krajowa, a także coraz silniej
sze ekipy zagraniczne. W tym roku już z kolei XVII Małopolski
Wyścig Górski przebiegać będzie ponownie drogami województw:
miejskiego krakowskiego i nowosądeckiego w terminie od 23

do 25 lipca.
Taka decyzja zapadła na sobotnim spotkaniu w siedzibie na

szej redakcji, a organizatorami wyścigu będą: Wojewódzkie Fe
deracje Sportu z Krakowa i Nowego Sącza, Federacje Socjali
stycznych Związków Młodzieży Polskiej z Krakowa i Nowego
Sącza, Krakowski Okręgowy Związek Kolarski i nasza redakcja.
Zaproponowano, aby trasa tegorocznego XVII MWG prowadziła
z Krakowa do Gorlic (I etap), z Gorlic do Grybowa (IT etap jaz
da indywidualna na czas), z Grybowa do Krynicy (III etap),
wreszcie IV etap na pętli Nowy Sącz — Mszana Dolna — Nowy
Sącz.

Już w tej chwili wiadomo, że w naszym wyścigu wystartuje
cała czołówka krajowa i reprezentacja przygotowująca się do
mistrzostw świata w Wenezueli, spodziewany jest też przyjazd
silnych ekip z Bratysławy i Lipska, (ans)

W sobotę 5:8, w niedzielę 10:0!

Kameleonowa forma „Szarotek"
Niespodziewaną porażką Pod

hala 5:8 (1:4, 3:0, 1:4), zakoń
czył się sobotni mecz „Szaro
tek” z Baildonem. Katowiczanie

zwyciężyli zasłużenie, grając
przede wszystkim lepiej w o-

bronie. Obrońcy gospodarzy po
pełnili wiele podstawowych
błędów, które w końcówce ka
towiczanie niemiłosiernie wyko
rzystali. Bramki dla Podhala

zdobyli: Jaskierski 2 oraz Dziu
biński, F. Klocek i J. Słowa
kiewicz. Dla Baildonu Zabawa

3, Obłój i Żurek po 2 oraz Joń
czyk.

Odmienione nie do poznania
Podhale wzięło wczoraj srogi od
wet za sobotnią porażkę, gro
miąc Baildon 10:0 (5:0, 2:0, 3:0).
Eramki zdobyli: Chowaniec 3,
Ziętara 2, a Batkiewicz, Dziu
biński, Bednarski, F. Klocek i

J. Słowakiewicz po 1.

Górale zagrali wprost koncer
towo, mając przez cały przebieg
meczu druzgocącą przewagę. Za
wodnicy Baildonu zepchnięci do

obrony, zupełnie się pogubili.
Gdyby nie dobra postawa Wal
czaka w bramce, wynik mógł

być jeszcze wyższy. Wśród do
brze grających nowotarżan na

szczególne wyróżnienie zasłużył
bramkarz T. Słowakiewicz.

W pozostałych meczach: Le
gia — Stal Sanok 12:1 i 7:0, Za
głębie Sosnowiec — Polonia Bdg
0:1 i 2:3, Naprzód — ŁKS 6:1 i

7:2, GKS Katowice — GKS

Tychy 9:0 i 3:4, Pomorzanin —

Stoczniowiec Gdańsk 5:4. Mecz

rewanżowy wskutek niesporto-
wego zachowania się publiczno
ści został przerwany, w III ter
cji przy stanie 8:3 dla Stocz
niowca. Dokończony po godzin
nej przerwie już bez publiczno
ści zakończył się zwycięstwem
Stoczniowca 12:4.

1. Podhale 45:7 169-61
2. Baildon 36:16 152—97
3. ŁKS 36:16 123—78
4- Naprzód 34:18 125—75
5. Stoczniowiec 38:22 116—98
6. GKS Tychy 29:27 101-112
7. GKS Kat. 27:25 85-73
8. Zagłębie 19:33 78—98
9. Legia 19:37 100-124

10. Polonia 19:33 74—111

11. Pomorzanin 11:41 71-162
12. Stal 11:41 63-196

Wygrane Cracovii z Dolmelem

Kroczący od zw/cięstwa do Natomiast wczoraj krakowia-

swycięstwa hokeiści Cracovii po- nie wygrali 8:5 (3:1, 2:1, 3:3).
konali dwukrotnie Dolmel Wro- Bramkami podzielili się: Migacz,
cław. W sobotę Cracovia wygra- Siedlarczyk, Zieliński, Michno,
la 11:4 (6:1, 3:2, 2:1). Bramki zdo- Pawlik, Jusewicz, Kosturek i

byli: Siedlarczyk, Michno i Stry-' Dukat po 1.
czek po 2, Frasik, Szewczyk, Zie- Odra Opole — KTH 4:4 (3:1,
liński, Potoczek i Jusewicz po 1. 1:3, 0:0) i 3:4 (2:2, 0:2, 1:0).

II liga koszykówki
W warszawskim turnieju II

ligi koszykówki mężczyzn kra
kowskie zespoły uzyskały wy
niki: Korona — AZS Kr. 78:55,
Legia — AZS 78:63, Korona —

Piotrkovia 80:67.
II liga koszykówki kobiet: Ko

rona — Hutnik 46=68 i 45:68.

Tenis stołowy
W I lidze tenisa stołowego ko

biet Wanda N. Huta przegrała
2-krotnie w Tarnobrzegu z Siar
ką 4:6 i 3:7.

Duży Lotek
I los.: 3-8 — 14 — 17-18

— 23, dod. 21

IIlos.:4—7 — 11—29—32
— 47.

Lajkonik
Ilos.:10—2 — 34—12 - 37

dod. 49

IIlos.:6—42 — 9—28—45
— dod. 34.

Końc. band, po 20 zł 64381,
4381, 381.

Końc. band, po 10 zł 381.

Wczorajszy pojedynek rozpo
czął się dobrze dla Wisły, która

już w 11 min. po celnym strzale

głową Iwana zdobyła prowadze
nie. Dalsze minuty przyniosły
jednak zaskoczenie — oto bo
wiem w ataku częściej była Cra-

covia, jej piłkarze walczący z o-

gromnym poświęceniem stwo
rzyli kilka groźnych sytuacji pod
bramką wiślaków. I wreszcie w

41 min. obserwujemy efektowną
akcję „pasiaków” — do centry
Maczugowskiego wyskakuje
Grzesiak i strzałem z woleja
strzela nieuchronnie do siatki.

Po 'przerwie przez pierwsze
kilkanaście minut przewagę

mają bardziej rutynowani wi
ślacy, strzelają kolejno Jałoeha,
Gazda. Ale w 66 min. o krok od

zdobycia bramki jest Cracovia,
strzał Surmy idzie tuż obok

słupka. W minutę później o

szczęściu ntogą mówić „pasiaki”,
strzał Płaszewskiego z bliskiej
odległości trafia przypadkowo w

jednego z obrońców. Końcówka

jest bardzo emocjonująca, w 78

min. centra z lewej strony i nie

obstawiony Macała „główką”
zdobywa dla Cracovii prowadze
nie. W 85 min. Rusek nie wyko
rzystuje 100-procentowej sytua
cji, następuje błyskawiczny
kontratak Wisły i po zagraniu

Nawałki (chyba jednak pomógł
sobie ręką?) Kapka strzela wy
równującego gola.

Po 90 minutach jest 2:2 i sę
dzia A. Suchanek zarządza strze
lanie rzutów karnych. Z wiśla
ków celnie strzelają: Gonet,
Musiał, Maęulewicz, Nawałka,
Cracoyia wykorzystuje tylko
dwie „jedenastki” (Grzesiak i

Dominik), natomiast strzał Dudy
bron! Gonet, a Kopijka trafia w

słupek.
A. BROZYNIAK, trener Wi

sły: Nie wystawiliśmy A. Szy
manowskiego i Kmiecika, a tak
że dopiero od 89 min. grał Go
net — gdyż chciałem dać szansę

młodym i zobaczyć jak wypadną
io trudnym derbowym pojedyn
ku. Jesteśmy dopiero po kilku
nastu dniach treningu, trudno

więc było od zawodników wy
magać iwyższej formy.

A. HRADECKI, trener Cra-
covii: Mogę być zadowolony z

postawy zespołu, który z wyżej
notowanym rywalem pokazał
chyba niezłą grę. Piłkarze wal
czyli z zębem, oby to był dobry
■nrognostyk przed tegorocznym
sezonem.

WISŁA; Holocher (Gonet) —

Krupiński (Gazda), Maculewicz,
Plaszewski, Musiał — I-I. Szyma
nowski, Nawałka, Kapka, Pawli
kowski (Targosz) — Iwan (Lip
ka), Jałoeha.

CRAC'OVIA: Kocz wara — Do
minik, Duda, Turecki, Kopijka
— Maczugowski (Kisiel), Surma,
Hefko (Janisz) — Grzesiak, Ma
cała, Bujak (Rusek).

W Akademickich MŚ

Brązowy medal
/Polaków

I miejsce w VII Akade
mickich Mistrzostwach Świa
ta w piłce ręcznej mężczyzn
zajęła drużyna Rumunii

zwyciężając w finałowym
pojedynku zespól Jugosławii
28:25 (15:11).

W meczu o III miejsce
Polska pokonała ZSRR 21:18

(11:11). Było to niezwykle
dramatyczne spotkanie. > O

wyniku meczu zadecydowa
ły ostatnie 4 min. podczas
których zespół polski mając
3 bramki przewagi nie dał
sobie odehrać zwycięstwa.
Znakomicie grał Kozieł, któ
ry zdobył aż 12 bramek! Tak

więc polska drużyna obroni
ła 3 pozycję zdobytą przed
dwoma laty.

Czy Wisła dogoni Śląsk?
Koszykarze warszawskiej Polonii nie potwierdzili w sobotę

i niedzielę wysokiej formy sygnalizowanej przed paroma dniami
w Turnieju Wyzwolenia. Warszawiacy przegrali dość wyraźnie
dwa pojedynki w Krakowie z Wisłą, w sobotę 88:110 (41:53) i w

niedzielę 94:104 (48:57).

Spotkania dwóch czołowych ze
społów stały na przeciętnym po
ziomie. W sobotnim pojedynku
gospodarze z wyjątkiem kilku

pierwszych minut mieli wyraź
ną przewagę i nie musieli się
wysilać, aby wygrać mecz z bar
dzo słabo dysponowaną w tym
dniu Polonią. Ale i wiślacy nie

grali równo w tym pojedynku,
mieli tylko kilkanaście minut

naprawdę dobrej gry, potem z

obu stron mnożyły się błędy,
wiele było niecelnych podań, a

Polonia raziła statyczną, mało

bojową obstawą. Odnotujmy b.

dobrą postawę Seweryna.
W niedzielę wiślacy również

wygrali, ale zwycięstwo nie

przyszło im tak łatwo. Goście

grali nieco lepiej w defensywie,

byli bardziej ruchliwi. Toteż w

7 min. warszawiacy prowadzili
4 pkt., potem jednak obserwu
jemy lepszą grę gospodarzy, któ
rzy uzyskują 9-punktową prze
wagę. Po przerwie przez mo
ment wydaj e się, iż goście będą
w stanie walczyć o zwycięstwo
(Polonia prowadzi nawet 67:65),
ale następuje przebudzenie w

drużynie wiślaków. Celnie strze
lają Seweryn, Langosz, Ładniak
i gospodarze odskakują na bez
pieczną odległość. Po tych zwy
cięstwach wiślacy jeszcze nie
stracili szans na dogonienie Ślą
ska, tym bardziej, że niedługo
podejmują wrocławian 2-krotnie

na swojej hali.

Punkty dla Wisły zdobyli.
Langosz 25 i 20, Seweryn 22 i 22,

Dolezewski 17 i 13, Ładniak 14

i 16, Wielebnowski 8 i 11, Kwiat
kowski 18 i 8, Gardzina 2 i 14,
Międzik 4 i 0, najwięcej dla Po
lonii: Gula 21 i 26, Pasiorowski
16 i 18, Raczek 16 i 2, Wypych
8 i 11, Kwasiborski 4 i 22,

Wyniki. Spójnia Gd. — Gwar
dia Wr. 86:64 i 81:55, Górnik
Włb. — Wybrzeże 77:103 i 86:100,
Lech — Lublinianka 96:50 i

99:78, Śląsk Wrocław — Resovia
98:77 i 85:77, Start Lublin —

ŁKS — przełożony na 17. I.

1. Śląsk 30 56 2744—2276

2.Wisła 30 53 2930—2536

3. Lech 30 52 2705—2491

4. Wybrzeże 30 50 2773—2515

5. Polonia 30 49 2519—2493

6. Resoyia 30 48 2601—2405

7. Start 28 41 2241-2263
8. Spójnia 30 41 2297—2377

9. Górnik 30 39 2602—2757

10. Lublinianka 30 37 2064—2589

11. ŁKS 28 36 2263—2377

12. Gwardia 30 32 2228—2888

W narciarskim Pucharze Świata

Klammer
Bieg zjazdowy mężczyzn zali

czany do punktacji Pucharu
Świata- rozgrywany w sobotę w

Kitzbuehel, zakończył się czwar
tym w tym sezonie zwycięstwem
FRANZA KLAMMERA. Jedno
cześnie Klammer popisał się na

3510-metrowej trasie typowym
„hat trickiem”, gdyż zwyciężał
tu w 1975 i 1976 r. Sztuka ta nie
udała się dotąd żadnemu z al
pejczyków. Było to także 17

zwycięstwo Klammera (!) w bie
gach zjazdowych zaliczanych do
Pucharu Świata.

Wyniki: 1. Klammer 2.09,71,
2. Berthod (Szwajc.) 2.10,64, 3.

Russi (Szwajc.) 2.10,81, 4. Josi

(Szwajc.) 2.11,29, 5. Winkler (Au
stria) 2.11,37.

przed Stenmarkiem
Wczoraj rozegrano w Kitzbue

hel slalom specjalny w ramach
PŚ. Jeszcze raz wielką klasę
pokazał Szwed Stenmark, który
pokonał całą koalicję włoskich
i austriackich alpejczyków. O

wszystkim decydował II prze
jazd, . gdyż po pierwszym Sten
mark i Gros mieli identyczny
czas. Jest to już 6 zwycięstwo
Stenmarka w zawodach zalicza
nych do PS, a 5 w slalomie spe
cjalnym. Polacy zajęli miejsca:
23. J. Bachleda 1.43,37, 31. Ciap-
tak Gąsienica 1.44,95, 36. Trześ-

niak 1.45,73.

Wyniki: 1. Stenmark — 1.39,63,
2. Gros — 1.40,06, 3. Bieler (Wł)
— 1.40, 70, 4. Heidegger — 1.40,89,

5. Thoeni — 1 .41,20, 6. Frommelt

1.41,45.

Zawody w Kitzbuehel punk
towane były również za kombi
nację — sobotni zjazd i niedziel
ny slalom. Kombinację wygrał
Thoeni — 33,07 przed Treschem

(Austria) — 33.84, 3. Steiner —

39,88, 4. Ferstl — 43,49, 5. Klam-

mer — 44,42.

Po zawodach w Kitzbuehel,
klasyfikacja łączna (po 13 kon
kurencjach) wygląda następują
co: 1. Klammer — 108 pkt., 2.

Stenmark — 104, 3. Heidegger —

101, 4. Gros — 90, 5. Thoeni —

77, 6. Hemmi — 73, 7. Russi —

52, 8. Mahre — 51 pkt.

W decydującym secie od stanu 2:10 do 15:11!

Wspaniała końcówka Hutnika
Niezwykle zacięte i emocjonujące,

a co ważniejsze stojące na dobrym
poziomie rozegrali między sobą ostat
nie w turnieju „B” spotkanie siatka
rze Hutnika i Stoczniowca Gdańsk.
Po niespodziewanej porażce z Górni
kiem Siemianowice, hutnicy chcąc po
prawić swój bilans punktowy, mu
sieli to spotkanie wygrać. Trener gos
podarzy J. Piwowar opracował spe
cjalne założenia taktyczne. Wpraw
dzie z realizacją tych założeń bywa
ło różnie, ale w przekroju całego me
czu Hutnik był lepszy i zasłużenie

wygrał 3:2 (9:15, 15:3, 15:13, 9:15, 15:11).
Hutnicy rozpóczęli mecz szóstką:
Ruszczyński, Czaja, Knapczyk, Sańka,
Krawczyk i Grodziński. Na zmianę
wychodzili Wykrota, Czerw i Nizecki.

I seta Stoczniowiec stosunkowo ła
two wygrał do 9, natomiast w dru
gim, najkrótszym secie Hutnik nie dał

gościom żadnych szans i wygrał go
różnicą 12 pkt. — 15:3.

W dalszych trzech odsłonach by
liśmy świadkami niezwykle zacięte]
gry. W secie III Hutnik przegrywa
jąc już 3:8 mobilizuje się, gra w tym
okresie rzeczywiście dobrze i obejmu

je prowadzenie. 12:9, by wygrać seta

45:13.

W secie IV Stoczniowiec zmienia

system atakowania, częściej stosuje
zbicia po przekątnej i wygrywa 15:9.

A więc po 4 setach było 2:2 i nastę
puje decydująca odsłona. A oto doku
mentalny zapis tego seta: prowadze
nie obejmuje Stoczniowiec 3:0, następ
nie 3:1, 6:1, 6:2, 7:2, 10:2. W tym mo
mencie wydawało się, że hutnicy nie

mają już szans na zwycięstwo. Ale od

tego momentu gospodarze zaczęli grać
jak w transie. Szybko zdobyli 5 pkt
i od stanu 7:11 wyprowadzili do 14:11.

Wykorzystali drugą piłkę meczową i

wygrali seta 15:11. W tym zwycięskim
dla siebie okresie hutnicy wreszcie

zagrali tak, jak oczekują po nich

kibice — urozmaicony mocny i sku
teczny atak, oraz obrona piłek wy
dawało się już straconych.

W sobotę padły wyniki: Stocznio
wiec — Górnik Siemianowice 3:0,
Włocłavia — Chełmiee 3:2. Wczoraj
Górnik pokonał Włocłavię 3:1.

Po krakowskim turnieju w grupie
„B” prowadzi Stoczniowiec 11 pkt.
przed Hutnikiem i Włocławią po 7

pkt. i Chełmcem 1 Górnikiem po 6

pkt. (kraj)

Wiślaczki

nadal liderem
W kolejnym dwumeczu, koszy-

karki Wisły spotkały się w Bia
łymstoku z jedną z najsłabszych
drużyn, Włókniarzem i odniosły
dwa łatwe zwycięstwa. W so
botę pokonały włókniarki 86:60

(39:31), natomiast wczoraj wy
grały 92:54 (54:24). W drugim
meczu najwięcej punktów dla

Wisły zdobiły: Iwaniec 21, Ber-

niak 20

A oto pozostałe wyniki: ŁKS
— Olimpia Poznań 90:68 i 94:76,
Lech — AZS Poznań 65:84 i 82:84
oraz Polonia Warszawa — Sto
mil Olsztyn 75:59 i 70:59, AZS
W-wa — Spójnia Gdańsk 58:88
i 64:78.

W tabeli prowadzi nadal Wisła
o 2 punkty przed ŁKS i 4 pkt.
przed AZS Poznań.

Za przekroczenie przepisów celnych

Kary dla biathlonistów
W Zakopanem odbyło się wyjazdowe posiedze

nie Zarządu Polskiego Związku Pięcioboju No
woczesnego i Biathlonu. Tematem posiedzenia by
ły 'wykroczenia celno-dewizowe, jakich dopuści
ła się ekipa biathlonistów udająca się na trening
do Finlandii.

Po szczegółowym zbadaniu sprawy, postano
wiono usunąć z kadry narodowej i olimpijskiej
na okres 2 lat Stanisława Trebunię, a na okres
1 roku; Andrzeja Rapacza, Ludwika Ziębę, Woj
ciecha Truchana, Leopolda Latawca, Stanisława

Obroehtę, Józefa Miehniaka, Ryszarda Ponikwię,
Józefa Nędzę i Krzysztofa Murańkę.

Ponadto wszystkim wymienionym zawodnikom

wydano roczny zakaz wyjazdów zagranicznych
w*celach sportowych.

Dwa tytuły Kram i Derezińskiego
W zorganizowanych przez Akademicki Klub

Narciarski „Szreń” w 'Lubomierzu III otwar
tych mistrzostwach Krakowa w konkurencjach
alpejskich w slalomie specjalnym kobiet zwy
ciężyła J. Kram (AM Kraków) przed Z. Ostrow
ską (Gliwice). W slalomie gigancie zwyciężyła
również J. Kram, 2. M. Walkosz (AWF Kraków).

W konkurencji mężczyzn slalom specjalny
wygrał R. Dereziński (AM Kraków) przed M.

Przęlaskowskim (Gdańsk), a slalom gigant także
R. Dereziński przed M, Przylaskowskim i J. Mi
ką (PK Kraków), (k)

© W Zakopanem zakoń
czyły się międzynarodowe
zawody biathlonowe junio
rów z udziałem reprezentan
tów CSRS, NRD, ZSRR i
Polski. Ostatnią konkuren
cję, bieg rozstawny na dy
stansie 3X7,5 km wygrała
NRD I przed CSRS, NRD II,
Polska I.

j§| Na zawodach lekkoatle
tycznych w hali w College
Park (USA) w biegu na 440 y
Forde z Barbadosu uzyskała
najlepszy wynik na świecie
— 53,8. W skoku wzwyż Sto
nes doznał porażki z Barrinc-
au (USA). Stones pokonał 2,18,
a Barrineau — 2,21. W skoku
o tyczce Buciarski zajął 4

miejsce 5,18. Zwyciężył Tully
(USA) — 5,34 przed Ripleyem
(USA) — 5,33.

gH Puchar Bałtyku w piłce
ręcznej mężczyzn: Polska —

RFN 26:25 (12:13, 23:23), NRD
— ZSRR 19:13 (6:8). Ostatecz
na klasyfikacja: 1. NRD, 2.

ZSRR, 3. Polska, 4. RFN.
• W Reit im Winki (RFN)

rozegrano bieg narciarski 3X

10 km mężczyzn. Triumfowa
li Szwedzi (Lundbaeck, Was-

berg i Magnusson). Polska
sztafeta uplasowała się w sil
nej konkurencji na 11 miej
scu ze stratą do zwycięzców
tylko 2 min. i 2 sek.

Na ber:

wystartuję w MoskwieI

Fenomenalny pływak a-

merykański JOHN NABER

uważa, że obecne rekordy
świata w jego dyscyplinie
mogą zostać jeszcze znacznie

poprawione. „Jedyny sekret

poprawy umiejętności to pra
ca i jeszcze raz praca. W

kwietniu wystartuję w mi
strzostwach USA a później
zdecyduję albo dalej atako
wać rekordy albo zająć się
moją specjalizacją zawodową
— uczę się bowiem na wy
dziale psychologii uniwersy
tetu Południowej Kalifornii
w Los Angeles. Chciałbym
uczestniczyć w moskiewskiej
Olimpiadzie”.

Szewińska I Malinowski

trenuję w Australii
Irena Szewińska i Broni

sław Malinowski od kilku dni

trenują już w Sydney. Nasi
lekkoatleci wezmą udział w

serii mityngów w Australii i

N. Zelandii, m. in. rywalami
Malinowskiego będą świetni

biegacze australijscy: Wal
ker, Dixon, Quax. Z Australii
Malinowski uda się na tre
ning do Kenii lub Meksyku,
natomiast Szewińska być mo
że wystąpi w Halowych ME

w San Sebastian.

Kaczki na... lodzie
W przyjacielskim meczu ho

kejowym dziennikarzy, nasi

koledzy z Krakowa pokonali
Opole 16:10. Bramki dla zwy
cięzców zdobyli: Ślusarski 8,
Szeląg 3, J. Sowa 3, oraz Cy
ganik i Bober po 1. Dochód

z meczu zorganizowanego z

okazji 50-lecia Rozgłośni Pol
skiego Radia w Krakowie

przez „Podhale” i Rozgłośnię
krakowską przeznaczono na

Centrum Zdrowia Dziecka.

Babashoff:

jestem zmęczona
pływaniem!

Jestem zmęczona pływa
niem" — stwierdziła 20-let-
nia amerykańska pływaczka,
Shirley Babashoff. Pogoń za

znakomitą formą kosztuje
mnie zbyt wiele wysiłku.
Wycofuję się z czynnego u-

prawiania sportu”. Babashoff
zdobyła na olimpiadzie w

Monachium 2 srebrne meda
le, a w Montrealu 3 srebrne.

Na obu tych olimpiadach Ba
bashoff wraz z koleżankami

zdobyła złote medale w szta
fecie4X100mst. dow.

Rosi Mittermaier —

narciarką roku
W sobotę w Kitzbuehel

podczas tradycyjnych zawo
dów narciarskich „Hahnen-
kamm”, odbyła się uroczy-'
stość wręczenia nagrody
„narciarki roku 1976” dwu
krotnej złotej medalistce o-

limpijskiej z Innsbrucka —

Rosi Mittermaier (RFN).
Mittermaier otrzymała 34 gło
sy na 52 możliwe w trady
cyjnym plebiscycie dzienni
karzy z kilkunastu krajów.

Fibak w finale dębią
W Birmingham w turniejJ

tenisowym para Fibak
Okker (Holandia) pokonaj
w półfinale groźną parę Na.

stase (Rumunia), Gerulaitą
(USA) 6:1, 6:4. W „finale Fil

bak i Okker zmierzą się 2

parą Scanlon, Martin (USA),
Debel ten pokonał w półfll
nale parę amerykańską DibJ

bs, Solomon 3:6, 6:2, 7:5.
20-letni Scanlon z Dallas,

pogromca Nastase, dotarł

do finału singla wygrywająe
z Moorem (RPA) 6:7, 6:4,
7:5. Drugim finalistą został.

Connors, który wyelimino
wał Dibbsa 6:4, 6:3.

37-letni Pele mówi:
koniec z futbolem! f

37-letni piłkarz brazylijski
Pele, zwany „królem futba.
lu", podczas swego ostatnie,
go pobytu w Paryżu udzielił!

wywiadu, w którym zapowie,
dział zakończenie kariery
sportowej. „Wycofuję się juij
nieodwołalnie pod koniec 1971
r. Od 22 lat jestem nieprze.
rwanie związany z piłką not.”

ną, czas pomyśleć o innym
zajęciu” — powiedział feno
menalny gracz brazylijski,
który ostatnio występuje u

amerykańskim zespole „Cos.
mos”.

Ile zarabiają tenisiści?
Ano — niemało. Jak wy.

nika z danych za rok 1976 ną

pierwszym miejscu pod
względem wysokości zarób,
ków plasuje się Connors -

687.335 dolarów, dalej idą:
Nastase — 569.205, Ramirei
— 465.942, Borg 406.420, Asiu
368.386, Orantes — 361.884, S<|.

lomon 253.432, Filas 245.226,
Dibbs 239.821, Gottfriej
226.523. Wśród kobiet najwią.
cej zarobiła Evert — 343.165

przed Goolagong — 209.952,
Do tego trzeba dodać różnego’
rodzaju premie i honorarii
za reklamę, odjąć’ dość wy:
sokie, bo przekraczające nie:

kiedy 30 procent podatki.

FENOMEN ZJAZDU
ii

FRANZ KLAMMER

Tak jeździ najlepszy zja
zdowiec wszechczasów —

FRANZ KLAMMER.

Z OSTATNIEJ

CHWILI

0 Szwajcar W. Steiner wy

grał w niedzielę drugi koB
kurs skoków narciarskich ni

90-metrowej skoczni w Sap'|
poro, przed Finem Hyraeri-
nenem, Kakurą (Japonia),
Millonigiem i Innauerem.

• Puchar Europy w siat-

kówce mężczyzn: CSKA So
fia — AZS Olsztyn 3:0 (15:6|
15:10, 15:10). Do finału awa»

sował CSKA (pierwszy med
3:2 dla AZS).

© Lublin — tenisowy med
o Puchar Europy w tenisUl
Polska — Szwecja, zakoń'

czył się zwycięstwem Szwc

cji 2:1. Nowicki i Drzymal'
ski — Bengtsson i NorberS

4:6, 2:6, Norberg — Wiśnie""
ski 6:2, 6:2, T. Nowicki -

Bengtsson 6:2, 6:1.
VI etap „Vuletv Tacki'

ry” wygrał Murillo (KoluBi'
bia), Trybała był 5. Liderem

jest Kolumbijczyk Jimenct
Zawada zajmuje 10 miejsce-

g| We włoskiej miejsce'
wości. Pistoia piłkarska tl'

prezentacja ZSRR senioró"

pokonała reprezentację i11'

niorów Włoch 8:1 (3:0). Bra®’
ki dla zwycięzców uzyskali1
Błochin — 4, Burjak, Mina'

jew, Kipjani i Oniszczenk’’

Jeszcze
o boksie

£udzie,
z którymi rozma

wiam o sporcie, naskoczy
li na mnie po ostatnim

felietonie. Właściwie tylko

kobiety są przeciwko bokso
wi. Trzeba więc do tematu

wrócić i bardziej przekonu
jąco wyłożyć twe racje. Na

marginesie przypomnę, że je
den z europejskich krajów
zakażał rozgrywania zawo
dów bokserskich, inny zaś do
puszcza do takich zawodów

pod warunkiem, że bokserzy
mają na głowach ochronne
kaski. Nie jestem więc wcale

oryginalny w swym wobec

boksu krytycyzmie.
Dziś pragnę skorzystać z

fragmentu współczesnej po
wieści napisanej w NRD, o

której wypowiadałem się
przy innej okazji. „Stopka
redakcyjna" Hermanna Kan
ta nie jest książką sportową,
aliści jest tam epizod doty
czący właśnie boksu.

Redakcja, w której pracu

je główny bohater, zamieści
ła reportaż o kadrze olim
pijskiej NRD. Xaver Frank,
działacz polityczny Najwyż
szego Wydziału : (tak się na
zywa w powieści jego miej
sce pracy) przyszedł do re
dakcji z prośbą o pokazanie
zdjęć niewykorzystanych w

owym reportażu. Oglądnął je
x obrzydzeniem i wskazując
na fotografię zawodnika po
nokaucie zapytał: — Nie ży-
je? Odpowiedziano, że żyje,
że to tylko nokaut.

— Znokautowany, powia
dacie — ciągnął gość. — A

może trzeba powiedzieć: po
bity do nieprzytomności?

Redaktor sportowy kontru-

je: — Nokautów jest coraz

mniej, przepisy o przerywa
niu walki wskutek przewagi
są coraz ostrzejsze, a regula
minowe przerwy po nokaucie

coraz dłuższe — uważa się na

te rzeczy!
— Tak — przyznał Xaver

•— a po pierwszym gongu u-

waża się, który zada drugie
mu więcej ciosów w głowę,
ten będzie potem lepszy.

— W rękawicach — wtrącił
redaktor.

— Ano w rękawicach —

powiedział Xaver — to już
coś. Czy wiesz, że sądy okre
ślają pięść boksera jako za
bójczą broń?_

Gość poprosił, by przynie
siono radio. Postawiono przed
nim aparat.

— Widziałeś — zapytał
Xaver — jak ostrożnie obcho
dzimy się z radiem. Jak byś
się bał, żeby nie wybuchło.
Wszyscy tale postępujemy.
Dlaczego? Każdy wie: są to

rzeczy drogie i wrażliwe. W

środku są płochliwe lampy i

delikatne spojenia, skompli
kowana plątanina niedotykal-
skich cząsteczek, nie szarpać,
nie wstrząsać, w żadnym wy
padku nie uderzyć. Tylko
człowieka wyrżnąć w kość

jarzmową, to uchodzi, grzmo
tnąć go pięścią w ucho, to nie

budzi sprzeciwu, trzasnąć w

oko, aż nieraz pęka nadgar
stek, o tym można rozma
wiać!.., w tym rzekomym
sporcie wstrząs mózgu mieści

się w planie, a za uszkodze
nie ciała dają tytuły. Gdyby
oni potem nazywali się przy
najmniej zasłużonymi mi
strzami w uszkadzaniu ciała,
ale nie, to przecież jest sport!

Zdumiony tyradą gościa z

wysokiego szczebla dzienni
karz pyta: — Czy to jest no
wa linia? Boks zostanie zli
kwidowany?

— Bzdura! To tylko nioje
osobiste zdanie, chciałem je
raz wypowiedzieć. Można
chyba jeszcze pójść gdzieś <

powiedzieć, co się myśli, nie

ciągnąć za sobą linii.

■— Ale ty jesteś członkiem

Wydziału. Jak wy dyskutu
jecie o czymś takim?

— Jedni są za boksem, in
ni przeciw, ale póki boks jest
dyscypliną olimpijską, bę
dziemy i my boksowali. Znów

sprawa, z którą trzeba po
czekać do komunizmu.

Mądry Xaver Frank radzi

poczekać do lepszych czasów,
gdy będziemy równi wśród

równych i nie będą już po
trzebne pięści, by zaświad
czyć, że istniejemy. Pewnie

mą rację. Czekajmy.


