
18 stycznia 1945 roku:

Kraków i Tarnów
— wolne

nta 18 stycznia 1945 roku wojska lewego skrzydła
1 Frontu Ukraińskiego przekroczyły rzekę Du
najec w dolnym biegu, wyzwalając miasto Tar

nów. Dokonali tego żołnierze 60 Armii, kierowanej
przez dowódcy generała pułkownika Pawła Kurocz-
kina — śczślej 106 Korpusu Armijnego pod dowódz
twem generała majora Pawła Ilinycha.

Tego samego dnia wojska radzieckie rozbiły pier
ścień obronny wojsk hitlerowskich wokół prastarej
stolicy Polski — Krakowa. Żołnierze i oficerowie 59
Armii pod dowództwem generała pułkownika Iwana
Korownikowa oddawali we władanie narodowi pol
skiemu Kraków cały, uratowany przez działania
wojsk regularnych i bohaterstwo wywiadu radziec
kiego — przed zagładą.

Kończył się okrutny czas niewoli. Czas masowych
mordów patriotów polskich na ziemi tarnowskiej —

w Skrzyszowie, Zbylitowskiej Górze, Łękawicy, Po
górskiej Woli i innych miejscowościach. Kończył się
czas dymiących pieców Oświęcimia, dokąd skierowa
no pierwszy transport więźniów — Polaków właśnie
z Tarnowa Kończył się czas tragicznych łapanek na

ulicach Krakowa, mordów na Wzgórzach Krzesławic-
kich i w kilkunastu różnego rodzaju obozach, założo
nych w grodzie podwawelskim przez okupanta hitle
rowskiego.

aczynał się czas wytrwałej odbudowy, kiedy wia
ra w przyszłość nakazywała zaraz po zakończeniu
działań wyzwoleńczych wspierać front walczący

i odbudowywać równocześnie gospodarkę. I dokonali
tego mieszkańcy Krakowa, mieszkańcy ziemi tarnow
skiej; ruszyły fabryki ocalałe, zaczęto usuwać gruz
z obiektów zniszczonych, młodzież podjęła naukę, ru
szyły obiekty gospodarki komunalnej Za tę całość,
ocalenie polskich miast zapłacili najwyższą ofiarą ży
cia i krwi żołnierze radzieccy. O wolność walczyło
polskie podziemie, realizując w trudnych warunkach
okupacji wskazania Frontu Narodowego gromadzące
go pod przywództwem PPR najlepszych synów naszej
Ojczyzny.

Dzień rocznicowy jest świętem szczególnego rodza
ju. Zobowiązuje do dalszej usilnej pracy i równocześ
nie każę nam wrócić pamięcią do owych dni, do prze
szłości, gdy rodziła się do nowego nasza Ojczyzna.

PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE SIĘ!

Poftidn iowa
DZIENNIK .POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ

KRAKÓW ■ NOWY SĄCZ ■ TARNÓW

W stolicy zainaugurowano „Dni Moskwy14

rocznica wyzwolenia Warszawy
El Akademia w PKiN ® W hołdzie poległym bohaterom

Wojewódzkie uroczystości w Tarnowie

Czyn, praca, inicjatywa ! aktywność warszawiaków —

dla rozkwitu socjalistycznej Ojczyzny — pod takim ha
słem 17 bm. upłynęła 32 rocznica wyzwolenia Warszawy
spod hitlerowskiej okupacji. Kolejna rocznica — podjęcia
przez Polaków na ruinach stolicy heroicznego dzieła od
budowy, dzięki któremu Warszawa imię „miasta-bohate-
ra” splotła z imieniem miasta pokoju i pracy.

Centralnym punktem obcho- ry i Nauki, która zainaugurowa-
dów była uroczysta akademia w ła zarazem „Dni Moskwy”. Sto-
sali Kongresowej Pałacu Kultu- łeczny Komitet FJN zaprosił ną

nią ludzi dobrej roboty, repre
zentujących wszystkie środowi
ska społeczne i zawodowe regio
nu warszawskiego, weteranów
walk z faszyzmem, pionierów od
budowy miasta, budowniczych
fundamentów Polski Ludowej.

O godz. 18.00, serdecznie wita
ni, w Prezydium zajmują miej
sca członkowie Biura Politycz
nego i Sekretariatu KC PZPR:

prezes Rady Ministrów — Piotr

Jaroszewicz, Wojciech Jaruzel
ski, Józef Kępa, Józef Tejch-
ma, Jerzy Łukaszewicz, Alojzy
Karkoszka, Zdzisław Zandarow-
ski.

Gorącymi oklaskami witają
zgromadzeni delegacją władz
partyjnych i miejskich stolicy
ZSRR: członka Biura Politycz
nego KC, I sekretarza Moskiew
skiego Komitetu Miejskiego
(DOKOŃCZENIE NA STR. 8)

Niełatwe zimowe dni

pracowników transportu
® Nowosądecki PKS „wyprzedza" plan ® Tarnowskim

kolejarzom brakuje wagonów BI W Krakowie

najważniejszy dowóz węgla

Prezydent Francji
o sytuacji

gospodarczej kraju
W poniedziałek w Paryżu od

była się konferencja prasowa
prezydenta Francji, Valery’ego
Giscarda d’Estainga. Szef państwa
francuskiego oświadczył, że plan
stabilizacji gospodarczej będzie
konsekwentnie realizowany bez
żadnych modyfikacji. Jest jesz
cze zbyt wcześnie na ocenianie
tego planu, ale już z niektó
rych wskazówek wynika, że o-

żywienie gospodarki francuskiej
postępuje wse właściwym kie
runku — stwierdził m. in. pre
zydent. Przyznał on, że ub. rok
był trudny dla Francji.

Priorytetowymi celami dzia
łalności władz będzie ożywienie
gospodarki oraz przywrócenie
równowagi bilansu handlowego
1 równowagi budżetowej. Prezy
dent wskazał, że ubiegłoroczny
deficyt bilansu handlowego wy
niesie jednak 20 mld franków.

(Inf. wł.) Nowosądecki Oddział
PKS dobrze wystartował do rea
lizacji, zadań przewozowych 1977
r. W okresie dwóch tygodni sty
cznia autobusy oddziału przewio
zły o 27 tys pasażerów więcej niż

planowano. W tym okresie od
wołano 12 kursów, ale ilość kur
sów opóźnionych znacznie zma
lała w stosunku do analogiczne
go okresu ubiegłego roku. A
przecież nie bez znaczenia jest
fakt, że tegoroczne zadania są
znacznie wyższe niż w 1976 r.

Również wyższe niż w roku mi
nionym są obecnie zadania dzia
łu przewozów towarowych. W

pierwszych 15 dniach stycznia z

bazy PKS wyjeżdża średnio 200
samochodów dziennie. Przetran
sportowały one dotychczas 50
tys. ton ładunków. Uzyskanie
tak' dobrych wyników jest mo
żliwe dzięki utrzymywaniu
wyższej niż planowano goto
wości technicznej taboru. Po
ważne trudności występują je
dynie z eksploatacją przyczep
samochodowych, jazda z nimi w

zimowych warunkach jest bo
wiem bardzo trudna a czasami
wręcz niemożliwa. Samochody
Nowosądeckiego Oddziału PKS
bez opóźnień ■wykonują jednak

wszelkie przewozy mające
wpływ na tok produkcji w za
kładach przefnysłowych. Spraw
nie obsługiwane są także dwor
ce PKP, ńa których PKS nie
przetrzymuje wagonów ponad
czas normatywny, (sś)

*

(Inf, wł.) Zacząć trzeba od
wyjaśnienia — przyjęty przez
stacje PKP woj. tarnowskiego
plan przewozów towarowych
nie odpowiada w pełni potrze
bom klientów. Tylko nielicz
nym zakładom zobowiązano się
dostarczyć zamówioną ilość wa-

(DOKOŃCZENIE NA STR. 2)

Zaspy
i gołoledź

zmorą kierowców

Zima nadal w ataku

Ponad 11,5 tys. osób pracowało wczoraj w całym kraju przy
odśnieżaniu dróg. Mimo wysiłków, drogowcy nie wszędzie upo
rali się z padającym wciąż śniegiem. W województwach wło
cławskim i toruńskim drogi oczyszczane w trzeciej kolejności
zostały zablokowane przez zaspy.

Centralny Zarząd Dróg Publicznych poinformował, że usuwa
nie zasp zajmie około dwóch dni. Drogowcy muszą bowiem
skierować sprzęt przede wszystkim na trasy o dużym znacze
niu komunikacyjnym, a poza tym część maszyn uległa awarii.

Wszystkie drogi odśnieżane w pierwszej i drugiej kolejności,
były wczoraj w południe — według danych CZDP — przejezd
ne. Samochody jednak poruszały się z ograniczoną prędkością,
gdyż nawierzchnię wielu szos pokrywała gołoledź.

UNA

Takie buty!
połowie listopada ubiegłego roku kupiłam w No
wym Sączu kozaczki damskie .(skóra nappa, kolor
zielony, cena 1300 zł) wyprodukowane przez Wiel

kopolskie Zakłady Obuwia w Gnieźnie. Po kilku dniach
użytkowania stwierdziłam, że buty te odbarwiają się i wła
ściwie należałoby je wyrzucić na śmietnik. Napisałam do

producenta, by poradził mi, jak konserwować skórę, która
pokryła się plamami. Minęło pięć tygodni, a fabryka
milczy.

Jest w tym pewna prawidłowość: jeśli zlekceważyło się
klienta produkując takie buty, to można sobie pozwolić
i na milczenie na jego reklamację.

Sądzę, że mam wobec tego prawo ostrzec ewentualnych
nabywców przed firmą wyraźnie niesolidną. Dlatego piszę
ten list. Bez nadziei na odpowiedź z~\ Gniezna.

B. K. — Nowy Sącz
(nazwisko znane redakcji)

Od redakcji: Takich listów otiwymywaliśmy więcej. Czeka
my więc na wyjaśnienie producenta.

Minister E. Wojtaszek
z wizytą w ZSRR

Rozmowy z A. Gromyką
MOSKWA (PAP)

17 stycznia przybył do Moskwy na zaproszenie rządu radziec
kiego minister spraw zagraniczny PRL Emil Wojtaszek. Tego sa
mego dnia rozpoczęły się rozmowy ministra spraw zagranicz
nych A. Gromyki z E. Wojtaszkiem. W czasie rozmów, które to
czyły się w serdecznej atmosferze, przy pełnej jedności poglą
dów omówiono problemy ważne dla dalszego rozwoju współpra
cy radziecko-polskiej.

Wyrażono przekonanie, że rezultaty bukareszteńskiej Narady
Doradczego Komitetu Politycznego państw-stron Układu War
szawskiego sprzyjają odprężeniu i uzdrowieniu klimatu w Eu
ropie oraz przyczyniają się do rozwoju jeszcze ściślejszej współ
pracy i koordynacji działalności państw socjalistycznych na are
nie międzynarodowej.

Tego samego dnia, A. Gromyko wydał na cześć E. Wojtaszka
śniadanie, podczas którego obaj ministrowie wygłosili przemó
wienia.

Szwajcarskie Alpy zimą, ©AB1,

Ambitne zadania na 1977 rok

Budowlani mierzą wysoko
WARSZAWA (PAP)

Realizacja tegorocznych inwestycji była 17 bm.
w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Ma
teriałów Budowlanych tematem narady dyrek
torów zjednoczeń i kombinatów tego resortu.

W tym roku budowlani mają oddać do użytku
lokale mieszkalne o powierzchni ponad 9,1 min
mkw.(w1976r. — 8,7 min m kw.). Aby wy
konywanie tych odpowiedzialnych zadań prze
biegało pomyślnie — bez spiętrzeń i nadmiernej
koncentracji w końcu roku — już w I kwartale
powinno być zrealizowanych 18 proc, całości pla
nowanych robót, a w I półroczu br. — co naj
mniej 45 proc. Kolejnym warunkiem sprawnego
przebiegu inwestycji w budownictwie mieszka
niowym jest zakończenie robót budowlano-mon
tażowych do końca III kwartału na obiektach
przewidzianych do oddania w tym roku. Według
tak określonego harmonogramu następować też

muszą dostawy materiałów i środków technicz
nych. Dlatego też m. in. wydano już decyzje,
aby przewidziane na br. dostawy sprzętu dla
zjednoczeń budownictwa ogólnego były zapew
nione w I półroczu.

Na koniec 1977 r. będzie pracowało 125 fabryk
domów’, zdolnych do produkcji 180 tys. miesz
kań rocznie.

Duży nacisk kładzie się na jakość budownictwa
mieszkaniowego, a fundamentalne znaczenie w

tej dziedzinie — jak wskazywano na naradzie
— ma poprawa jakości prefabrykatów, stolarki
budowlanej, okuć i oczywiście podniesienie po
ziomu robót wykończeniowych.

Budownictwo przemysłowe ma oddać w br. do
użytku 49 obiektów szczególnie ważnych dla go
spodarki narodowej oraz przekazać 87 innych
kluczowych obiektów, z których 22 służyć będzie
gospodarce żywnościowej. Podobnie jak w 1976 r.,
ale z większą konsekwencją, koncentrować więc
należy siły i środki na terminowym wykonaw
stwie zakładanych w planie inwestycji, głównie
zaś kontynuowanych i przewidzianych do uru
chomienia w br. bądź w I półroczu 1978 r.

Z programem inwestycyjnym 1 potrzebami
rynku wewnętrznego wiąże się konieczność szyb
kiego rozwoju produkcji materiałów budowla
nych. Przekroczenie zadań w tym zakresie jest
bardzo pożądane.

I Dobry rok

radzieckiej gospodarki
W poniedziałek odbyło się

posiedzenie Rady Ministrów
ZSRR, na którym poinfor
mowano o wykonaniu z nad
wyżką planu rozwoju gospo
darki narodowej i wykona
niu budżetu państwowego w

1976 roku.
Stwierdzono, że przyrósł

produkcji przemysłowej w,
1976 wyniósł 4,8 proc, wobeo

planowanych 4,3 proc. Wy
dajność pracy w przemyśle
wzrosła o 3,3 proc, w porów
naniu z rokiem poprzednim.

Krajowe plony zbóż wy
niosły 224 min ton, z czego
państwo zakupiło ponad 92
min ton. Przekroczono więc
poziom rekordowego 1973 ro
ku. Dobre były również plo
ny bawełny 1 innych roślin
uprawnych.

W sprawie Bliskiego Wschodu

Konferencja genewska
wznowi obrady wiosnę ?

Opinia Waldheima 0 Przywódcy
arabscy spotkają się w marcu

Na konferencji prasowej w siedzibie ONZ, se
kretarz generalny tej organizacji, Kurt Wald-
heim, oświadczył w poniedziałek, że są wszel
kie podstawy do przypuszczenia, iż pokojowa
konferencja genewska w sprawie Bliskiego
Wschodu wznowi obrady na wiosnę.

Waldheim potwierdził, że 2 lutego rozpoczyna
podróż po krajach bezpośrednio zainteresowa
nych uregulowaniem konfliktu na Bliskim
Wschodzie. 2-tygodniową podróż sekretarz gene
ralny rozpocznie od negocjacji w Kairze. Następ
nie uda się do Syrii, Libanu, Jordanii i Izraela.
Spotka się również z przywódcą Organizacji Wy
zwolenia Palestyny, Jaserem Arafatem.

0 Szefowie państw arabskich spotkają się w

Kairze w marcu br. aby przedyskutować spra
wę utworzenia państwa palestyńskiego w strefie
Gazy oraz na zachodnim brzegu Jordanu. In
formację tę podał dziennikarzom przewodniczą
cy zakończonej w stolicy Egiptu konferencji mi
nistrów spraw zagranicznych państw arabskich,
szef dyplomacji tunezyjskiej Habib Szatti. Do
dał on, że przywódcy arabscy omówią również
wspólną strategię w celu rozwiązania kryzysu
bliskowschodniego.

IV czasach naszych prababek dziewczętom mó
wiło się nieustannie — „nie garb się”, Dziś wszy
stkim paniom, którym zależy na dziewczęcej,
prostej sylwetce, radzimy wykonywać takie oto,
nieskomplikowane ćwiczenie: stajemy na pal
cach i wykonujemy przysiad, a następnie — bez
schylania się — podnosimy rozsypane monety.

Fot. CAF — Camera

IV Bibliotece Ja
giellońskiej
Krakowie otwar-

ta została wczo
raj wystawd
książki fińskiej
obrazująca nie

tylko dorobek
wydawniczy „są
siada przez Bał
tyk”, ale takie
walory kraj
obrazowe Fin
landii. W otwar
ciu wystawy u-

czestniczył m.

in. U sekretarz
ambasady fifi-
skiej w PRL
Jaakko L,aajava.

Fot. W. Klag

Zadłużenie

krajów
Trzeciego Świata

Wesołe życie staruszka...
tS-letni Alfred Reid, czerstwy staruszek ż

Deal (Anglia) uskarżający się na przypadłości
wieku podeszłego, z nieznanych przyczyn prze
stał otrzymywać rentę, Kiedy zjawił się w wy
dziale socjalnym rady miejskiej, aby wyjaśnić
sprawę, jeden z funkcjonariuszy uprzejmie o-

znajmił, że uważano, iż zgodnie z prawami na
tury już zmarł. Przedstawiciel wydziału przepro
sił za nieporozumienie, tłumacząc się, iż „czło
wiek jest istotą omylną", a na liście pobierają
cych rentę figuruje aż 650 A. Reidów, Oczywi
ście Reidowi wypłacono całą zaległą sumę. Po
wiedział on, że jednak największym Szokiem
było dla niego, gdy w wydziale socjalnym o-

świadczono, że „wdowa" po nim ponownie wy
szła za mąż.

Płonął „Bartek"
W miejscowości Strączno koło Wałcza wybuchł

pożar, którego wynikiem jest częściowe wypa
lenie lezącego pnia słynnego „Bartka” — „dębu
piastowskiego” zakwalifikowanego jako pomnik
przyrody już w 1955 r. Spalił się także dach

drewnianej wiaty, osłaniającej pień przed opa
dami atmosferycznymi. Wiek dębu ocenia się na

ok. 750 lat Obwód pnia wynosi ponad 7 metrów.
Pień zajął się od rozpalonego w pobliżu ogniska.

Dochodzenie W tej sprawne prowadzą organa
MO.

WASZYNGTON (PAP)
Ministerstwo Skarbu USA podało, te mimo

pewnej poprawy bilansów płatniczych krajów
rozwijających się (spoza grupy producentów ro
py naftowej), ich sytuacje finansową w roku bie
żącym będzie nadal trudna. Ogólny deficyt bi
lansów płatniczych najbiedniejszych państw
Trzeciego Świata zmniejszył się wprawdzie z 35
mld dolarów w 1975 r. do 29 mld dolarów w

roku ubiegłym, ale w roku 1977 kraje rozwija
jące się będą musiały znowu ubiegać się o znacz
ne pożyczki na światowym rynku kapitałowym,
dla zredukowania deficytu swych bilansów płat
niczych.

Sorensen rezygnuje
Theodore Sorensen zwrócił

łię w poniedziałek do prezy
denta-elekta Jimmy Cartera
z prośbą o wycofanie jego
nominacji na stanowisko dy
rektora Centralnej Agencji
Wywiadowczej (CIA).

Decyzja Sorensena jest
uwiązana niewątpliwie z o-

atrymi zarzutami członków
Kongresu wobec jego wcześ
niejszej działalności politycz
nej.

Egzekucje w Rodezji
Agencja France Presse po

dała, powołując się na ko
munikat rodezyjskiego Mini
sterstwa Sprawiedliwości, że
w poniedziałek w Salisbury
powieszono 8 Afrykanów,
skazanych na śmierć za do
konanie kilku aktów sabota
żu. Skazani złożyli apelacje
od wyroku, ale ich wnioski
zostały odrzucone.

Katastrofa w Barcelonie
W porcie w Barcelonie

wydarzyła się w nocy z nie
dzieli na poniedziałek kata
strofa, wskutek której po
niosło śmierć 23. marynarzy
amerykańskich, zaś 15 osób
uznano za zaginione.

Przyczyną katastrofy było
zderzenie statku handlowego
z barką, na której znajdować
|| się marynarze.

W najbliższą sobotę rusza

Rajd Monte Carlo
Startują 4 polskie załogi

Już za cztery dni z róż
nych miast Europy wyru
szą na trasy najbardziej
doświadczeni kierowcy do
walki o zwycięstwo w Raj
dzie Monte Carlo. Prze
biegiem tej imprezy rozpo
czętej w 1911 r. pasjonują
się corocznie miliony ludzi.
Od kilku lat mamy okazję
śledzić także jazdę na
szych. polskich „fiatów”
prowadzonych przez doś
wiadczonych rajdowców.

Marian Bień, który wraz z Ja
niną Jedynak stanowi jedną z

czterech polskich załóg wytypo-
(DOKOŃCZEME NA STR. 2)
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Antoniemu Wolakowi

i Władysławowi
Skoczowi na jubileusz

Wczorajsze wieczorne

przedstawienie „Strasznego
dworu” w Krakowie połą
czone było z jubileuszem 45-
lecia pracy scenicznej świet
nego śpiewaka, reżysera, pe
dagoga Antoniego Wolaka,
który śpiewał partię Macieja.
Burzliwe oklaski; kwiaty,
przemówienia — m. In. dy
rektora Roberta Satanow
skiego — były wyrazem na
szej wdzięczności dla wy
bitnego artysty, tak serdecz
nie związanego z życiem kul
turalnym Krakowa.

Święcił z nim także 45-le-
fcie pracy artystycznej Wła
dysław Skocz — skrzypek na
szej opery, dyrygent.

Również wczoraj, w

dżinach
rektor
Urzędu
Marian
niemu Wolakowi nagrodę te
goż Wydziału za pracę ar
tystyczną, twórczość aktor
ską i upowszechnianie kul
tury. (J)

«o-

dy-południowych
Wydziału Kultury

Miasta Krakowa,
Fita wręczył Ańto-

Zespól madrygalistów
z Lipska w Krakowie

W ramach stałej współpra-
ey kulturalnej naszego mia
sta z Lipskiem KDK podej
mował kameralny zespół
chóralny madrygalistów pod
dyr. J. Schulza, który za
prezentował wczoraj muzy
kę renesansową i piosenki z

z repertuaru „Mazowsza”.
W czasie spotkania z udzia
łem przedstawicieli władz
miasta oraz Ośrodka Kultu-

?y i Informacji NRD omó
wiono dalsze projekty tego
rocznej wymiany kultural
nej.

Hucie
Ośro-

Nowoczesny ośrodek

szkoleniowy LOK

Liga Obrony Kraju spełnia
ęoraz większe zadania w za
kresie szkolenia motorowego
i przysposobienia obronno-
■politechnicznego.

Wczoraj w Nowej
otwarto nowoczesny
dek Szkolenia Motorowego
LOK. Słuchacze korzystać
tam będą z najnowszych po
mocy audiowizualnych. Jest
to już 4 unowocześniony o-

środek w Krakowie. W naj
bliższym czasie podobne o-

trzymają także Myślenice,
Sułkowice i Skawina.

Na otwarcie ośrodka w No
wej Hucie przybyli m. in.:
prezes ZK LOK. członek
Sekretariatu KK PZPR Sta
nisław Gąeisrz, kierownik

Wydziału Pracy Ideowo-
,Wychowawczej KK PZPR
Jan Broniek, kierownik Wy
działu Szkolenia Motorowe
go ZG LOK ppłk Henryk
Próchniewicz. (ep)

Towarzystwo
Fotograficzne
w Tarnowie

Tarnów doczekał się wresz
cie własnego Towarzystwa
Fotograficznego. Utworzyło
go 50 miłośników fotografii z

Tarnowa i innych miejsco
wości województwa. Młode
towarzystwo, którego preze
sem został wybrany znany
fotografik tarnowski Lucjan
Rohrenschef ma szerokie pla
ny szkoleniowe i wystawien
nicze i należałoby mu życzyć
sławy Krakowskiego Towa
rzystwa Fotograficznego.

(sad)

POGODA
BIURO

INFOR-

pr.zechod.zi

KRAKOWSKIE
PROGNOZ IMG W
MUJE: Polska
pod wpływ wyżu znad Euro
py wschodniej.

PROGNOZA DLA POLSKI
POŁUDNIOWEJ: Zachmu
rzenie duże z przejaśnienia
mi. Okresami opady śniegu.
Rano miejscami mgły. Tem
peratura maksymalna dniem
od —4 do —1 st., minimal
nanocąod—12st.do —8
st. Wiatry słabe i umiarko
wane północno-wschodnie.
W Tatrach zachmurzenie
duże, okresami opady śniegu.
Na Podhalu rano miejscami
mgła. Temperatura maksy
malna dniem od —4 st. na

Podhalu do —8 st. w Tatrach.
Minimalna nocą odpowied
nio od —19 st. do —-14 st.

Wiatry słabe zmienne, Prze
chodzące w' Tatrach w u-

miarkowane z kierunków
wschodnich.

ORIENTACYJNA PROG
NOZA NA NASTĘPNĄ DO
BĘ: Bez zmian, większe
spadki temperatury.

' WCZORAJ NA TERMO
METRZE O GODZ. 13-TEJ:

Katowice —2,
—3, Kasprowy

■10, N. Sącz —3,
Zakopane —i.
INFORMUJE:

Śnieżka —8,
Kraków
Wierch
Tarnów —4,

BIOMET
Stopniowa poprawa samopo
czucia i powrót do normy
sprawności psychofizycznej.
Widzialność rano lokalnie o-

graniczona, dniem dobra.
Warunki drogowe. trudne,
miejscami niebezpieczne.

2S♦»•
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X (DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
S; KPZR, Wiktora Griszyna oraz

X przewodniczącego Moskiewskiej
— Rady Delegatów Ludu Pracują-
~ cego Władymira Promysłowa.
X W licznej grupie weteranów
~ walki; Michał Rola-Żymierski i
X Zygmunt Berling.
S Rozlegają się dźwięki hymnów
X państwowych Polski i ZSRR.
~ Głos zabiera Alojzy Karkosz-
X ka, który podkreśla wspólnotę
~ tradycji rewolucyjnych obydwu
XX miast, ich zbratanie w okresie
X zmagań z hitleryzmem i obecny,
Ej twórczy etap wszechstronnego
X współdziałania.
~ Omawiając osiągnięcia współ-
XX czesnej Warszawy, które wy-
~ nikają z konsekwentnej polity-
~ ki partii i państwa socjalisty-
~ cznego, A. Karkoszka stwier-
~ dził, że czynnikiem dominują-
“

cym w postawach społeczności
IS warszawskiej jest świadomość
~ nierozerwalnego związku mią-
XX dzy pomyślnością rodzinnego
~ miasta, a dobrem całego kraju.
~ W rozwoju Warszawy i kraju
~ .szczególnie zapisały się lata sie-
= demdziesiąte. Polska rozwija się
~ szybciej i bardziej wszechstron-
5 nie, a rozwój gospodarczy ze-
~ spolony został ściślej ze stałym
E polepszaniem warunków życia
~ ludzi pracy. Przyspieszony też
S został rozwój stolicy.
~ Wszystko, co czynimy, dla roz-

X woju Warszawy, dla umocnienia
Polski, czynimy z przeświad-

X czeniem, że równocześnie dobrze
~ to służy umacnianiu wspólnoty
X socjalistycznej, której jesteśmy
~ nieodłącznym
X czywlstniając
~ rozwiniętego
X cjalistycznego
~ sze miasto, szeroko korzystamy
X z doświadczeń serdecznie blis-
~ kiej nam Moskwy. Sprzyjają te-
X mu braterskie stosunki między
~ komunistami oraz ludźmi pracy
X Moskwy i Warszawy.
~ Następnie przemawia Wiktor
X Griszyn, przekazując mieszkań-'

com Warszawy gorące pozdro7
wienia od społeczeństwa Mos
kwy, od wszystkich mieszkań
ców Kraju Rad. Mówi o wiel
kiej przyjaźni komunistów ra
dzieckich i polskich, o serde
cznych więzach łączących w

walce 1 pracy obydwa narody.
Rozlegają się dźwięki Między

narodówki; śpiewa ją cała sala.

bryg. Czesław Piotrowski uho
norował 12 wyróżniających się
dowódców — Medalami „Zasłu
żonemu Saperowi WP”.

Warszawa gościła także przo
downików pracy ze wszystkich
województw, wyrażając w ten

sposób wdzięczność społeczeń
stwu całego kraju za wkład w

odbudowę miasta zniszczonego
przez hitlerowców.

W siedzibie KW PZPR gospo
darze Warszawy spotkali się z

delegacją Moskwy. Omawiano

przedsięwzięcia służące dalsze
mu umacnianiu i rozszerzaniu
braterskich związków obu sto
lic 1 ich mieszkańców, zacieś
nianiu kontaktów instancji i or
ganizacji partyjnych, organiza
cji społecznych, załóg zakładów
pracy i środowisk twórczych.

Z piłką przez stadiony świata

ogniwem. Urze-

program budowy
społeczeństwa so-

i rozwijając na-

Po przerwie odbyło się wido
wisko „Polonez przyjaźni”, de
dykowane przez artystów pol
skich i radzieckich ludziom pra
cy Warszawy i Moskwy.

W poniedziałek społeczeństwo
stolicy oddało hołd pamięci po
ległych w walkach o jej wy
zwolenie żołnierzy polskich i ra
dzieckich. Na cmentarzach, pod
pomnikami żołnierskiej chwały
oraz tablicami upamiętniającymi
martyrologię mieszkańców mia
sta podczas okupacji hitlerow
skiej — złożono
rze, kombatanci,
dzież szkolna —

ty honorowe.
Przed Grobem

Żołnierza na placu
zebrali się licznie

Warszawy. Kwiaty złożyli tu:

przedstawiciele Stołecznego Ko
mitetu FJN, delegacja władz

partyjnych i miejskich Moskwy,
a także delegacje: MON,
ZBoWiD, FSZMP, stołecznych
zakładów pracy oraz grupa przo
downików pracy z całego kra
ju. Kwiaty złożono również na

Cmentarzu - Mauzoleum Żoł
nierzy Armii Radzieckiej oraz

na placu Teatralnym przed po
mnikiem Bohaterów Warszawy.♦

Tradycyjnym zwyczajem, z

okazji rocznicy wyzwolenia
Warszawy do . stolicy przybyli
przodujący dowódcy grup roz
minowania z wojsk inżynieryj
nych MON. Podczas spotkania
w szefostwie tych wojsk gen.

kwiaty. Żołnie-
harcerze i mło-

zaciągnęli war-

Nieznanego
Zwycięstwa
mieszkańcy

Indie: długi biedoty
umorzone w Kerali

DELHI (PAP)
Władze Karali, prowincji w

Indiach południowych rządzonej
przez koalicję Partii Kongreso
wej i komunistów, umorzyły
wszystkie długi biedoty u lich
wiarzy i innych osób prywat
nych.

Na mocy dekretu gubernato
ra Kerali zostały unieważnione
15 bm. wszystkie długi i odset
ki, z którymi zalegały osoby o

dochodzie

czającym
rów). Dłużnik nie musi udowad
niać, że ma prawo korzystać z

umorzenia, wystarczy, iż złoży
oświadczenie na piśmie, że jego
roczne dochody nie przekracza
ją 2400 rupii. W razie sporu w

tej sprawie ciężar wykazania
przed sądem, iż dłużnik zaniża
swe dochody, będzie spoczywać
na wierzycielu.

rocznym nie przekra-
2400 rupii (266 dola-

Z dalekopisu
© (p) ZBLIŻAJĄ SIĘ zimowe ferie nastolatków. W har

cerskiej akcji „Zima — 77” weźmie udział ponad 1 min dzieci
i młodzieży.

© PREMIER Włoch G. Andreotti przybył w poniedziałek
z oficjalną wizytą do Bonn i odbył pierwsze spotkanie z kanc
lerzem RFN H. Schmidtem.

@ ORGANIZACJA Ludu Afryki Południowo-Zachodniej
(SWAPO) opublikowała oświadczenie, w którym postuluje
przeprowadzenie w Namibii wolnych wyborów pod opieką
ONZ. SWAPO w swym oświadczeniu podkreśla konieczność
wzmożenia międzynarodowej kampanii na rzecz położenia
kresu okupacji RPA w Namibii.

© IZRAELSKI dziennik „Maariw” poinformował, że wła
dze Izraela przygotowały nowe plany zasiedlenia starej czę
ści Jerozolimy przez przybywających do tego miasta emi
grantów.

@ GIORGIO Almirante, faszyta włoski znany jeszcze z cza
sów Mussoliniego, został ponownie wybrany przewodniczą
cym neofaszystowskiej partii Włoski Ruch Społeczny — Pra
wica Narodowa (MSI-DN), której zjazd odbył się w Rzymie.

© NA EKRANY kin szwedzkich wszedł film Andrzeja
Wajdy „Ziemia obiecana”. Miejscowa prasa poświęca temu

wydarzeni^ wiele miejsca.
© WSKUTEK osunięcia się ziemi w kopalni Złota w Harte-

beesfontein (RPA) zginęło 4 górników, a 5 uznano za za
ginionych.

Kółka rolnicze

X z myślę o wiośnie
(Inf. wł.) Zima wcale nie za

hamowała prac związanych z na
prawą sprzętu rolniczego, który
jest w gestii spółdzielni kółek

rolniczych. Pługi, kultywatory
stoją już sprawne do pracy. W
trakcie remontów są m. in.
ciągniki, które sprawiają naj
więcej kłopotów, ze względu na

brak niektórych części zamien
nych.

Należy podkreślić, że ciągniki
i rozrzutniki do nawozów mine-

ralnych pracują obecnie przy
odśnieżaniu dróg. Istnieje jed
nak obawa, że piasek i sól, któ
re są rozsypywane przez te ma
szyny, mogą zniszczyć urządze
nia i z chwilą nastania wiosny
nie będą one sprawne do prac
polowych.

W województwie miejskim
krakowskim z około 1800 ciąg
ników kółek rolniczych
li obecnej sprawnych
procent. Nie gorzej
przedstawia się w woj.
skim, gdzie np. w SKR
zaledwie trzy ciągniki są w na
prawie, a pozostałe pracują. W

tej samej spółdzielni szereg
maszyn zostało już przygoto
wanych do prac wiosennych.

w chwi-

jest 85
sprawa

tarnow-

Wojnicz

Niełatwe zimowe dni

pracowników transportu
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
gonów. Większości — z braku
taboru — zmniejszono plany
przewozowe. Np: Tarnowskim
Zakładom Ceramiki Budowlanej
— ze 145 zamówionych wago
nów do 52, „Tamelowi” — -z

232 do 185. Ale i z tych zapla
nowanych nie wszystkie wago
ny docierają do klientów. Naj
gorzej przedstawia się sytuacja
wDębicy—np.od1do16bm.
zabrakło 117 wagonów z zamó
wionych 360 dla „Stomilu”. PKP

tłumaczy się koniecznością od
dawania dodatkowych pociągów
dla przewozów priorytetowych
m. in. nawozów z „Azotów" i

tarnobrzeskiego „Siarkopolu”
Ma też swoje pretensje do

klientów kolej. Większość za
kładów nie kwapi się do korzy
stania z przewozów w dni świą
teczne, do za- i wyładunku po
południu czy wieczorem. Ciągle
też problemem — chociaż

zmniejszającym się — są prze
stoje wagonów nie rozładowa
nych. Największymi dłużnikami
kolei była Spółdzielnia Tran
sportu Wiejskiego (przetrzyma
nych 21 wagonów przez 161 go
dzin na stacjach w Bochni, Tar
nowie, Dębicy, Dąbrowie Tar
nowskiej) i Rejon Eksploatacji
Dróg w Tarnowie (26 wagonó w,
W sumie 132 godz. przestoju).

(eba)
4

Dyrekcja Rejonowa Kolei
Państwowych w Krakowie
przetransportuje w roku bieżą
cym 27 min 500 tys. ton różnych
towarów —

niż w roku
dni nowego
krakowskim
znakiem
wiadomo

„Najważniejszym naszym za
daniem w chwili obecnej jest
przewóz węgla na zaopatrzenie

o 9,1 proc, więcej
ubiegłym. Pierwsze

roku — upłynęły
kolejarzom pod

wzmożonego wysiłku,
- zima.

Uroczysta akademia w Tarnowie

(INF. WŁ.) W przeddzień ro
cznicy wyzwolenia Tarnowa na

mogiłach żołnierzy polskich i ra
dzieckich, przed pomnikami wal
ki i męczeństwa mieszkańcy wo
jewództwa złożyli wieńce i

kwiaty. Natomiast po południu
w Domu Kultury Zakładów
Azotowych w Tarnowie odbyła
się uroczysta akademia, na któ
rą prócz mieszkańców miasta
i działaczy ZBoWiD przybyli m.

In. członek KC PZPR i Rady
Państwa, prezes Zarządu Głów
nego ZBoWiD Stanisław Wroń
ski, członkowie Sekretariatu KW
PZPR z I sekretarzem KW Stani
sławem Gębalą, przedstawiciele
stronnictw politycznych: prezes
WK ZSL Tadeusz Maj 1 prze
wodniczący WK SD Kazimierz
Danko oraz władze administra
cyjne województwa i miasta
Tarnowa. Obecny był również
konsul Konsulatu Generalnego
ZSRR w Krakowie Władysław
Drozdow.

W okolicznościowym przemó
wieniu I sekretarz Komitetu
Miejskiego Partii Zygmunt Hu-
deczek przypomniał tragiczne
dni wojny 1 okupacji, dzień wy
zwolenia miasta, trudne lata od
budowy i kształtowania się wła
dzy ludowej oraz osiągnięcia go
spodarcze i społeczne Tarnowa
w ostatnich 32 latach.

Wyrazem hołdu i szacunku
mieszkańców woj. tarnowskie
go dla kombatantów II wojny

światowej było wręczenie sztan
daru dla wojewódzkiej organi
zacji ZBoWiD. Sztandar przy
znany przez WK FJN, a ufun
dowany przez społeczeństwo
woj. tarnowskiego przekazał I
sekretarz KW PZPR Stanisław
Gębala prezesowi ZW ZBoWiD
Ryszardowi Hycnarowi. Sztan
dar odebrał poczet sztandarowy
w składzie: Mieczysław Ogorza
łek, Jan Stach i Zbigniew Bo
ryczko.

Akademia była też okazją do
uhonorowania zasłużonych kom
batantów wysokimi odznacze
niami państwowymi i bojowy
mi. Krzyże Kawalerskie Orde
ru Odrodzenia Polski otrzyma
li: Włodzimierz Białota, Józef
Bodzioch, Julian Kożuch, Mi
chał Kuc, Zbigniew Kordes,
Stanisław Kosecki, Piotr Kro
kosz, Mieczysław Langner, Jan
Lewniowski, Stanisław Muzyk,
Stanisław Oleksy, Czesław Płon
ka, Antonina Prokopik, Włady
sław Rudzki, Leon Rasławski,
Józef Staszyńskl, Aurelia Sza-
franiec, Józef Strzesak, Eleono
ra Wojtasik. Wręczono rów
nież 5 Krzyży Partyzanckich,
57 Medali Zwycięstwa
ności oraz 6 Medali „Za
dla Obronności Kraju”.

W części artystycznej
pił Zespół Estradowy Warszaw
skiego Okręgu Wojskowego
,-,Desant”, (sad) z

Co słychać u zagranicznych li
gowców? W Anglii trwa rywa
lizacja między mistrzem kraju
Liverpool (zremisował z West
Bromwich 1:1) a rewelacyjnym
Ipswich (pokonał Everton 2:0).
Liverpool ma 1 pkt. przewagi,
ale aż 3 mecze rozegrane wię
cej. W lidze włoskiej przodow
nikiem został Juventus (poko
nał Inter 2:0) i wyprzedza o 1

pkt. Torino, który zremisował
na wyjeździe z Milanem 0:0.
Rywal Śląska w PZP — Napoli
wygrało na wyjeździe z Bologną
1:0 i awansowało na IV miejsce.

W Portugalii odzyskuje formę
Benfica, która ma już tylko 3
pkt. straty do Sportingu Lizbo
na. We Francji nadal prowadzi
klub Gadochy — Nantes, który
wygrał ważny pojedynek z wi-
celiderem Bastią 3:1. W Belgii
na pozycji lidera umocnił się
FC Brugge, ponieważ RWD Mo-

lenbeek przegrał na wyjeździe z

zespołem Lubańskiego — Loke-
ren 0:2. W Hiszpanii na czele
duet Barcelona 25 pkt. i Atle-
tico Madryt 24 pkt., nie wiedzie
się Realowi Madryt, który prze
grał u siebie z Salamancą 0:1.

♦
Przed paroma dniami infor

mowaliśmy, że w związku z ek
scesami na meczu ligowym Wło
ski Zw. Piłki Nożnej nakazał

Napoli, aby najbliższe 3 poje
dynki (przewidziane na wła
snym boisku), rozegrała na neu
tralnym terenie. Nie pobłaża
również Komisja Dyscyplinarna
UEFA. Ostatnio ukarano grzyw
ną wysokości 5 tys. franków
szwajcarskich znany klub Feye-
noord za niesportowe zachowa
nie kibiców podczas pucharowe
go meczu z Espanolem Barcelo
na. Niezadowoleni z wyniku ki-

bice rzucali na murawę butel
ki. Surowa kara spotkała także
zawodnika angielskiej drużyny
Queens Park Rangers — D.
Clementa, który podczas pucha
rowego meczu w Kolonii bru
talnie zaatakował jednego x

piłkarzy FC Koeln. Clementa
odsunięto od udziału w 4 spot
kaniach rozgrywanych pod egi
dą UEFA.

4
Z piłkarzami krakowskiej Wi

sły przygotowującymi się do
nowego sezonu nie trenuje Ma
rek Kusto. Napastnik Wisły
nieoczekiwanie pod koniec grud
nia złożył prośbę o zwolnienie
do warszawskiej Legii. Kusto
nie przebywał na obozie w Li
manowej, nie brał udziału w

meczu z Cracovią. Jak dowia
dujemy się, w ostatnich dniach
Kusto przywdział mundur ofi
cera WP.

i Wol-
Zasługi

wystą-

W Pekinie zakończono

kampanię „tadżypao"
PEKIN (PAP)

Plac Tien An Men w stolicy
Chin ponownie przybrał swój
normalny wygląd. W nocy z so
boty na niedzielę zostały usu
nięte wszystkie wieńce, hasła,
„gazetki wielkich hieroglifów"
(„tadżypao”), pojawiające się
tam w ciągu ubiegłego tygodnia
w związku z pierwszą rocznicą
śmierci premiera Czou En-laja.
Rocznicowe manifestacje ku
czci Czou En-laja przekształciły
się w kampanię polityczną,
zmierzającą do rewizji oceny
niektórych wydarzeń z niedaw
nej przeszłości — informują ko
respondenci zagranicznych agen
cji prasowych. Manifestacje za
kończyły się spokojnie, jednak,
jak dotychczas, bez oficjalnej

lub chociażby półoficjalnej re
akcji kierownictwa na postula
ty wysuwane w czasie ich trwa
nia. „Tadżypao” popierały m.

in. realizację programu „czte
rech modernizacji” (przemysłu,
rolnictwa, nauki i techniki oraz

'obrony narodowej), wysuniętego
przez Czou En-laja na ostatniej
sesji parlamentu chińskiego w

styczniu 1975 r., postulowały re
habilitację Teng Siao-pinga, by
łego wicepremiera i byłego wi
ceprzewodniczącego KC KPCh,
pozbawionego tych funkcji w

ub. r., jak również przestrzeganie
konstytucyjnych praw obywa
telskich, które naruszała tzw.
czteroosobowa banda z żoną
Mao Tse Tunga — Ciang Cing
na czele.

Aresztowania w CSRS

za działalność

antypaństwową
Jak poinformowała 17 bm. a-

gencja CTK, na mocy decyzji
prokuratora generalnego aresz
towano ostatnio zgodnie z obo
wiązującymi w CSRS ustawami
czterech obywateli czechosło
wackich. Wymieniając areszto
wanych agencja CTK podała w

pełnym brzmieniu nazwisko Oty
Ornesta oraz inicjały trzech po
zostałych osób — V. H., J. L.
i F. P. Na oskarżonych ciąży
zarzut popełnienia czynów ka
ralnych wymierzonych przeciw
ko podstawom ustroju państwo
wego CSRS.

W toku przeprowadzonego
śledztwa ustalono, że osoby te

przez długi czas utrzymywały
kontakty z zagranicznymi o-

środkami szpiegowskimi i emi-
granckimi, którym przekazywa
ły materiały, naruszająca inte
resy Czechosłowacji.

Materiały te wykorzystywane
były przeciwko CSRS przez o-

środki emigranckie i zagranicz
ne ośrodki masowego przekazu
w rozmaitych publikacjach, któ
re następnie były potajemnie
przekazywane z powrotem do
Czechosłowacji. Do działalności
wymienione wyżej osoby wcią
gały również pracowników nie
których placówek dyplomatycz
nych krajów kapitalistycznych
CSRS.

ludności — mówi naczelnik
Działu Handlowo-Przewozowego
Grzegorz Ścisło. W styczniu po
winniśmy dostarczyć mieszkań
com województwa miejskiego
krakowskiego około 20 tys. ton

węgla. Pracujemy zgodnie z pla
nem i nie byłoby problemów,
gdyby niektóre przedsiębiorstwa
korzystające z naszych usług w

terminie przekazywały wagony.
Tymczasem takie zakłady jak
Cementownia Nowa Huta, Wy
twórnia Pasz „Bacutil" i inne

przetrzymują każdej doby ok.
50 wagonów...".

Sercem Krakowskiej DRKP

nazywają kolejarze stację roz
rządową Kraków — Prokocim.
Tutaj odbywa się zestawianie
pociągów, stąd ruszają na tra
sy... Naczelnik stacji Jan Prani-
ca na brak zajęcia nie może na
rzekać.

„Wydajemy ludziom posiłki
regeneracyjne, staramy się u-

łatwiać, gdzie to możliwe pracę
na wolnym powietrzu — mówi
dalej Grzegorz Ścisło. Spośród
16 tys. zatrudnionych w DRKP
około 2 tys. pracuje na wolnym
powietrzu... Podziwiamy ich
wszyscy, (mik)

Siatkarze zawiedli!

w

bez

po

Siatkarkl Wisły Kraków do
piero 18 stycznia rozegrają re
wanżowy pojedynek w Pucha
rze Zdobywców Pucharów z

Iskrą Woroszyłowgrad, ale tru
dno przypuszczać, że zdołają a-

wansować do finału po prze
graniu wyraźnie pierwszego
spotkania na swoim boisku 0:3.
Rewanż będzie już chyba tylko
formalnością. Tegoroczne fina
ły europejskich pucharów
siatkówce odbędą się więc
udziału polskich drużyn.

Siatkarze AZS Olsztyn,
zwycięstwie na swoim terenie z

CSKA Sofia, nie sprostali Buł
garom w rewanżowym spotka
niu przegrywając 0:3. Nie wy
korzystali także szansy na a-

wans zawodnicy Płomienia, któ
rzy jadąc do Bukaresztu, aby
wygrać dwa sety co zapewniało
im udział w finale... przegrali
0:3 (pierwszy mecz w Sosnow
cu Polacy wygrali 3:1).

W finałach pucharów wystą
pią drużyny z 7 krajów. Naj
więcej zespołów ma ZSRR — 4

(jeden mecz jeszcze nie został

rozegrany, ale awans Iskry Wo
roszyłowgrad jest prawie pew-

ny), po trzy drużyny doprowa
dziły do finałów Bułgaria i —

co jest pewną niespodzianką —

Węgry. Trzeba tu jednak za
znaczyć, że węgierskie drużyny
miały wiele szczęścia w loso
waniu trafiając na zdecydowa
nie słabsze zespoły. W finałach

znalazły się także po dwa ze
społy z Rumunii i NRD oraz

po jednym z CSRS 1 Jugosła
wii.

O ile słaba postawa Polek nie

jest zaskoczeniem, nasza repre
zentacja od kilku lat należy do
grona średniaków, o tyle nie
powodzenia drużyn męskich są

przykrą niespodzianką, Jesteś
my jakby nie było aktualnymi
mistrzami olimpijskimi i mi
strzami świata, tymczasem na
sze drużyny klubowe — choć nie

trafiły wcale na potentatów —

odpadły w stylu nie przynoszą
cym nam zaszczytu. Zarówno
AZS Olsztyn jak i aktualny li
der tabeli — Płomień przegrały
swoje wyjazdowe pojedynki nie
mal bez walki w stosunku 0:3.

Czyżby nasi najlepsi siatkarze

byli tak zmęczeni forsownym
ubiegłorocznym sezonem?

Przedstawiciele

„Wisły”
u St. Kowalczyka

Minister spraw wewnętrz
nych, Stanisław Kowalczyk
spotkał się w Warszawie z

przedstawicielami klubu
GTS Wisła Kraków — ob
chodzącego 70-lecie istnienia.
Minister podziękował zawod
nikom, szkoleniowcom oraz

działaczom za ofiarną i efek
tywną pracę w krzewieniu
kultury fizycznej wśród
mieszkańców Krakowa. Wy
raził jednocześnie przeko
nanie, że klub będzie nadal
rozwijał działalność, odno
sząc coraz cenniejsze suk
cesy zarówno w kraju, jak
i w imprezach zagranicz
nych.

Egzekutywy
Stare Miasto,

przez długie

ideałów rewolucyj-
Już w roku 1943
Prowalski wstępu-

Polskiej Partii Ro-
Lu-

Kręgle w dziennikarskim

wydaniu
My krakowscy dziennikarze

mamy już swoje mistrzostwa w

koszykówce, strzelectwie, gramy
(z różnym powodzeniem) w pił
kę a nawet w... hokeja. Od wczo
raj do naszego sportowego ka
lendarza doszła jeszcze jedna
impreza — MISTRZOSTWA
KRAKOWA W KRĘGLACH.
Zorganizował je Polski Związek
Kręglarski Oddział Wojewódzki
w Krakowie a inicjatorem po
mysłu był wiceprezes PZK OW
— JAN BIENCZYK, człowiek
duszą i ciałem zaprzedany... krę
glom.

W zawodach startowało 18 o-

sób, wśród pań najlepszą okaza
ła się oczywiście dziennikarka

pisząca na co dzień o sprawach
sportu — KRYSTYNA STAW
SKA („Sport”), w konkurencji
mężczyzn zwyciężył nasz redak
cyjny kolega — ANDRZEJ STA-
NOWSK1 przed ARTUREM BO-
BEREM (Telewizja), ADAMEM
PUSZKAREM (Telewizja) ZDZI
SŁAWEM SROKĄ („Tempo”),
ANDRZEJEM SZELĄGIEM (Te
lewizja) i WOJCIECHEM DORĄ
(„Echo”). Punktacji drużyno
wej nie prowadzono, nad czym
szczególnie mocno ubolewali ko
ledzy z TV, która rzeczywiście
przysłała najbardziej wyrówna
ny i bitny zespół. Złożono nawet

w tej sprawie oficjalny protest,
którego jednak (i słusznie!) nie

uwzględnił sędzia główny LECH
OSTROWSKI i wiceprzewod.
komisji imprez PZK OW
KRZYSZTOF SKOPLAK.

Dobry start Fibaka

w 1977 r.

W Birmingham (USA) zakoń
czył się tenisowy turniej WCT,
Fibak grający w deblu z Ho
lendrem Okkerem, pokonali
Amerykanów Martina — Scan-
lona 6:3, 6:4.

W finale gry
letni Connors

zwycięstwo nad
łonem 6:3, 6:3.

muje się w doskonałej formie.
Ma on już
wygranych
turniejach
1976 i 1977.

pojedynczej 23-
odniósł pewne

20-letnim Scan-
Connors utrzy-

na swym koncie 17
meczów z rzędu w

WCT na przełomie

Wanda na 7 miejscu
Po ostatnich meczach tabela I

ligi tenisa stołowego - kobiet,
przedstawia się następująco:

1. Spójnia W-wa 27:1 111—29
2. Zagłębie Lubin 20:8 77—63
3. Odra Wrocław 18:6 75-45
4. Siarka Tarnob. 13:15 66—54
5. Włókniarz Łódź 13:15 65—75
6. Pogoń Siedlce 13:15 63—77
7. Wanda Kraków 10:18 65—75
8. ROW Rybnik 10:18 57—83
9. AZS Gliwice f 8:20 58—82

10. Start Włocł. 4:24 43—97

Adama Prowalskiego
Dzisiaj odbędzie się Po

grzeb zmarłego przed kil
koma dniami majora MO

towarzysza Adama Pro
walskiego. Był on ofiar
nym żołnierzem podzie
mia, walczącego z hitle
rowską przemocą, ofice
rem milicji, działaczem

partyjnym, aktywistą ■
prawdziwego zdarzenia.

Urodzony w 1922 roku w

rodzinie kowala, zatrud
nionego w kopalni Siersza
— z domu wyniósł umiło
wanie
nych.
Adam

je do
botniczej i Gwardii
dowej. Jest łącznikiem,
kolporterem prasy par
tyjnej, bierze udział w

słynnym wysadzeniu ko
tła w Sierszy. Po wojnie
zostaje komendantem po
sterunku gminnego MO,
pracuje jako naczelnik

wydziału kadr KW MO w

Rzeszowie, jest komen
dantem powiatowym MO
w Myślenicach i Miecho
wie, gdzie wchodzi w

skład Egzekutywy byłych
komitetów powiatowych.
Był również komendan
tem dzielnicowym MO
Stare Miasto w Krakowie,
członkiem
KD PZPR
Pracował
lata jako członek 1 prze
wodniczący zespołu Woje
wódzkiej Komisji Kon
troli Partyjnej w Krako
wie. Pozostanie w naszej
pamięci jako człowiek o-

fiarny i szlachetny.

W kilku wierszach

© Szewińska i Malinowski
rozpoczęli starty w Australii.
Szewińska zwyciężyła w biegu
na400m—53,4sek.Na5000m.
zwycięży Nowozelandczyk Quax
13.43,6
13.44,6.
13.46,8.

©W Bukareszcie
W wanżowym spotkaniu
g! grywek PZP w sia

mężczyzn miejscowa
W pokonała sosnowiecki
& mień 3:0 (15:8, 15:7

przed Hildenbrandem
Malinowski był III —

W Bukareszcie w re-

grywek PZP w siatkówce
(Z mężczyzn miejscowa Steauo

i Pło-
.............. (15:8, 15:7, 15:5).
Pierwszy mecz wygrał w'i

Sosnowcu Płomień 8:1, toteż
Rumuni awansowali do fi
nałowej czwórki.

© W barażowym spotka
niu eliminacji piłkarskich
MŚ-78 Gwinea pokonała
Ghanę 2:0 (2:0). Gwinea w II
rundzie spotka się z Togo.

© I liga koszykówki męż
czyzn: Start Lublin — ŁKS
Łódź 69:76 (41:43).

© W austriackiej miejsco
wości Radstadt odbył się
slalom specjalny FIS. Zwy
ciężył Szwed Strand, przed
Neureutherem (RFN).

Nowe władze

Krakowskiego
Oddziału PTTK

W niedzielę obradował XX

zjazd sprawozdawczo-wyborczy
KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU
PTTK — jednego z największych
(ok. 18 tys. członków) i najpręż
niejszych w kraju. Wybrano no
we władze oddziału, 29-osobowjr
zarząd i 11-osobowe prezydium.
Nowym prezesem został Stani
sław Pawlicki, wiceprezesami:
Bogumiła Balicka-Andrasz i Zbi
gniew Kresek, sekretarzem Zbi
gniew Twaróg.

W najbliższą sobotę rusza

Rajd Monte Carlo
(DOKONCZENIE ZE STR. 1)
wanych na ten niełatwy rajd,
powrócił w ubiegłą sobotę do
Krakowa z kilkudniowego tre
ningu na drogach alpejskich.

— Jakie- wrażenia?
— Trafiliśmy w Alpach na o-

gromne opady śniegu. Niektóre
odcinki, przez które mamy je
chać w Rajdzie były zasypane
kilkumetrowymi zaspami i mu-

sieliśmy czekać sporo czasu nim

przejechały pługi. Trening roz
poczęliśmy w<» Francji od mia
sta Gap skąd faktycznie zaczy
nają się odcinki klasyfikacyjne.
Zrobiliśmy 2500 km. Samochód
„fiat 1800” (105 KM) spisywał się
b dobrze, nie mieliśmy ani jed
nej awarii. Tylko, że to był tre
ning, jazda nie była aż tak for
sowna.

— Wcześniej miałeś wstępną
zaprawę na rajdzie „Rosyjska
Zima".

— To prawda, że wówczas na

drogach śniegu nie brakowało,
ale teren był płaski, drogi sze
rokie. Na trasach alpejskich zaś
są duże różnice wzniesień, szosy
wąskie i kręte. Musimy poko
nać m. in. 14-kilometrowy odci
nek, biegnący nad 900-metrową
przepaścią. Wystarczy jeden fał
szywy ruch aby przygodę spor
tową zakończyć tragicznie. Pla
nuję jazdę szybką, ale rozważ
ną, gdyż przed nami 28 odcin
ków specjalnych. Większość jest
mi znana, ale na 8 odcinkach
pojadę po raz pierwszy.

— Ile samochodów pojedzie w

tegorocznym rajdzie?
— Zgłosiło się 215 załóg. Pol

ska ekipa na 4 samochodach (3
„fiaty” i 1 „opel”) z następują
cymi numerami startowymi: 17
— Landsberg—Muszyński, 24 —

Ciecierzyński—Różański, 26 —

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 11 stycznia
1977 r. zmarł po ciężkiej chorobie, w wieku 55 lat

Iow. mjr ADAM PROWALSKI
zasłużony kombatant, żołnierz GL i AL, aktywny czło
nek ZBoWiD, odznaczony za walkę i pracę dla Polski Lu
dowej Krzyżami Komandorskim i Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Złotym i

Srebrnym Krzyżem Zasługi i wieloma innymi odznacze
niami i medalami.

W Zmarłym tracimy wiernego towarzysza walki i ser
decznego kolegę.

Cześć Jego pamięci!
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego

współczucia.
ZARZĄD WOJEWÓDZKI ZBoWiD

W KRAKOWIE

20 i 21 stycznia
zamknięcie szlaku

kolejowego
Osielec — Jordanów

Południowa DOKP w Krako
wie informuje, że w dniach 20
i 21 stycznia br. na szlaku ko
lejowym Osielec — Jordanów,
wstrzymany będzie ruch pocią
gów pasażerskich z powodu
40-godzinnych robót mostowych.

W podanym okresie dla prze
wozu podróżnych zapewniono
komunikację zastępczą autobu
sami. Informując o powyższym
Dyrekcja uprzejmie przeprasza
podróżnych za niedogodności
związane z przesiadaniem.

Bień—Jedynak i 33 — Stawo-
wiak—Czyżyk.

— Kto jest faworytem?,
— Poziom czołówki zawodni

ków jest wyrównany, zadecy
dują samochody. „Lancia” jest
w tym roku bezwzględnym fa
worytem. Tym wozem pojedzie
także znakomity Munari. Na

drugim miejscu stawiam „fiaty
131 abarth”. Najwięcej, bo aż
100 zawodników pojedzie na sa
mochodach produkcji francus
kiej i włoskiej.

— A szanse polskich „fiatów"?
— Nasze wozy przygotowane

zostały wespół z włoską firmą
Talare. Po raz pierwszy poje-
dziemy z zastosowaniem wtry
sku paliwa, przez co samochód

osiągnie 170 KM („lancia stra-
tos” 300 KM). Sądzę, że polska'
ekipa znajdzie się po elimina
cjach w grupie 60 najlepszych
załóg startujących na ostatnim,
wyścigowym etapie. Ów słynny
wyścig na dystansie 680 km z

przejazdem przez samo Monte
Carlo odbędzie się w nocy z 27
na 28 stycznia. Dotychczas, a jest
to już mój szósty start w tym
rajdzie, zawsze udawało mi się
zakwalifikować do tej grupy.
Przed 2 laty, mimo defektów,
zająłem niezłe, 16 miejsce. Tym
razem samochody są lepiej przy
gotowane, mamy trochę więcej
doświadczenia, ale przecież in
ni zawodnicy też nie próżnowa
li.

— Kiedy start? ■’
— W najbliższą sobotę o godz.

13.30 z Warszawy wyrusza 9 za
łóg (w tym 4 polskie). Do miej
scowości Gap pojedziemy około
48 godzin non stop. Rajd będzie
trwał od 22—28 bm., a wóz po
prowadzę na zmianę z Janiną
Jedynak. Z polską ekipą pojadą
trzy wozy serwisowe FSO.

— W imieniu kibiców i redak
cji życzymy szerokiej drogi!

(Zb. R.)
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56,4 procent
Polaków

mieszka
w miastach
W ub. roku po raz pierw

szy w historii Polski przyrost
naturalny w miastach (183
tys.) był większy niż na wsi

(ok. 177 tys.). W sumie, w

1976 r. liczba ludności miejs
kiej wzrosła o 450 tys. osób,
natomiast na wsi zmniejszyła
się o ok. 90 tys. w efekcie
zwiększył się także odsetek
ludności miejskiej — z 85,7
proc, w 1975 r. do 56,4 proc,
wub.r.

W tym samym czasie

Elbląg, Tarnów i Rzeszów
stały się miastami stutysięcz
nymi. W Białymstoku i w

Gliwicach liczba ludności
przekroczyła 200 tys., w Kra
kowie 700 tys., a w Łodzi —

800 tys.
Jak przewidują prognozy

demograficzne, tendencje te

będą się utrzymywać również
w następnych latach, co

wpłynie na rozwój struktury
urbanizacyjnej i systemu o-

sadniczego w kraju. Projekt
planu zagospodarowania
przestrzennego do roku 1990

przewiduje więc, że w przy
szłości — podobnie jak i o-

becnie — aglomeracje miejs
kie stanowić będą podstawo
wy element w polskiej stru
kturze osadniczej. Tutaj bo
wiem mieszka znaczny odse
tek ludności kraju, pracuje
ok. 66 proc, zatrudnionych w

przemyśle i w nich też skon
centrowano ok. 65 proc, prze
mysłowego majątku produk-

i cyjnego Polski.

Udaremnienie próby obalenia

rzędu Republiki Beninu
Oddziały najemników

Postawa ludnońd atolicy Republiki Beninu i
szybka akcja oddziałów wojskowych udaremni
ły inwazję i próbę obalenia rządów prezydenta
Mathieu Kerekou oraz Partii Ludowej Rewolucji
Beninu.

W niedzielę o świcie — poinformowała roz
głośnia radiowa Beninu — na lotnisku międzyna
rodowym Kotonu wylądował samolot typu
„DC-8”. Na pokładzie znajdowali się biali i
czarni najemnicy, zwerbowani przez siły między
narodowego imperializmu. Zajęli oni szturmem

pobliskie dzielnice zamieszkałe przez ludność

afrykańską oraz posuwali się w kierunku dziel
nicy, gdzie znajdują się główne budynki rządo
we oraz w kierunku międzynarodowej autostra
dy łączącej Benin, Togo i Ghanę. Jednakże szyb
ko przegrupowane oddziały wojskowe Beninu
przystąpiły do kontrataku i zmusiły najeźdźców
do ucieczki. Udaremniono również próbę lądo
wania posiłków. Następny samolot z najemnika
mi musiał zawrócić.

Na apel radiowy prezydenta Beninu, Mathieu

zmuszone do odwrotu

Kerekou, wzywający komitety rewolucyjne
wszystkich szczebli i mieszkańców stolicy do peł-

, nej mobilizacji i obrony zdobyczy rewolucji,
utworzono natychmiast brygady bezpieczeństwa,
których głównym zadaniem było niedopuszcze
nie, aby grupy najemników przedostały się w

głąb kraju.
Benin jest stosunkowo niewielkim państwem

położonym w Afryce zachodniej i liczy 3 min
mieszkańców. W tym jednym z uboższych kra
jów na kontynencie afrykańskim rozpoczęto w

ostatnich latach proces postępowych przeobrażeń
społecznych. W okresie rządów Partii Ludowej
Rewolucji Benin prowadzi antykolonialńą i po
stępową politykę zagraniczną. Dla podkreślenia
zerwania z kolonialną ( przeszłością i okresem
rządów neokolonialnych, władze tego kraju zmie
niły dawną nazwę państwa Dahomej- i prokla
mowały Ludową Republiką Beninu.

Inwazja z zewnątrz dla obalenia obecnych
władz Beninu wywołała poważne zaniepokojenie
wśród postępowych państw Afryki.

„Wojna nerwów"

z OPEC
Akty agresji gospodarczej

przeciwko jednemu z członków
OPEC będą traktowane jako
akcja przeciwko wszystkim jej
członkom — oświadczył w Ca
racas minister energetyki Wene
zueli, Yalentin Hernandez. Zło
żył on to oświadczenie w związ
ku ze „skandaliczną kampanią”
noszącą, jak określił, znamiona

„wojny nerwów” prowadzonej 1
OPEC przez prasę Stanów Zje
dnoczonych. -

Dementi

ambasady Zairu

Śródmieście Bombaju, drugiego pod względem ilości mieszkań
ców miasta w Indiach.

Fot. CAF — Okoński

W poniedziałek z inicjatywy
duńskiego ministra obrony, Orla
Moellera spotkali się w Bruk
seli szefowie resortów obrony
Belgii, Holandii, Norwegu i Da
nii z przedstawicielami USA w

celu omówienia dodatkowych
szczegółów związanych z zaku
pem amerykańskich samolotów,
czyli tzw. kontraktu stulecia.

Jak już informowaliśmy, czte
ry wymienione wyżej kraje je
szcze w roku ubiegłym posta
nowiły kupić 348 myśliwców
„F-16” produkcji amerykań
skiej firmy „General Dyna
mics” za sumę 2,4 mld dolarów.

Samoloty te mają zastąpić prze
starzałe „Starfightery F-104-d”

będące na wyposażeniu ich ar
mii. O ten intratny kontrakt u-

Nie koniec

przetargów wokół

„kontraktu stulecia”
biegało się szereg innych firm,
a zwłaszcza francuska Dassault,
która proponowała samoloty
„Mirage F-l” i szwedzka „Saab
Viggen”. „Kontrakt stulecia”

był przedmiotem ostrych kon
trowersji, a zainteresowane fir
my nie wahały się uciekać do

przekupstw, obietnic i innych
tego typu akcji.

Jak podkreślają agencje za

chodnie, obecne spotkanie ma na

celu „wyjaśnienie pewnych
punktów”, pod czym kryje się
po prostu dążenie państw za
chodnioeuropejskich do zapew
nienia sobie lepszych warun
ków finansowych w tej kosztow
nej transakcji. Chodzi m. in. o

produkcję niektórych części za
miennych na ich terenie. Po
zwoliłoby to na stworzenie no
wych stanowisk pracy i odzy
skanie części pieniędzy wyda
nych na zakup samolotów. O-

stateczny kontrakt ma zostać
podpisany w przyszłym miesią
cu, ale Belgia zapowiedziała, że
nie podpisze go przed osiągnię
ciem zadowalającego porozu
mienia w sprawie dodatkowych
warunków.

Ambasada Zairu w Brukseli
zdementowała wcześniejsze do
niesienia agencyjne o próbie za
machu na życie prezydenta tego
kraju Mobutu Sese Seko. W
oświadczeniu ambasady stwier
dza się, że incydent na lotnisku
w Brukseli był „prawdopodob
nie rezultatem braku współ
działania ■służb bezpieczeństwa
Zairu i Belgii”.

Wcześniej agencja Reutera do
nosiła, że w poniedziałek na

lotnisku brukselskim, nieziden
tyfikowany osobnik usiłował do
konać zamachu na życie prezy
denta Zairu. Zamachowca zdoła
no obezwładnić na kilka sekund
przed przejazdem samochodu z

prezydentem i królem Belgów
Baudouinem I, który powitał
Mobutu na lotnisku.

W. Brytania nie zredukuje
swych wojsk w UIsterze

Na terenie hrabstwa Armach graniczącego z Republiką Ir
landzką doszło do starcia między oddziałem Irlandzkiej Armii

Republikańskiej (IRA) a żołnierzami brytyjskimi z tzw. służby
specjalnej (SAS). Jeden członek IRA został zabity, pozostałym
udało się zbiec na drugą stronę granicy.

Rzecznik Ministerstwa d/s Irlandii Północnej kategorycznie
zdementował informacje gazety „Sunday Times” z 16 bm., ja
koby W. Brytania poczynając od przyszłych miesięcy miała,
rozpocząć wycofanie 7 tysięcy żołnierzy z 14-tysięcznego kon
tyngentu wojsk brytyjskich stacjonujących w UIsterze. Rzecz
nik określił tego rodzaju wiadomości jako absurdalne. Głos w

tej sprawie zabrał również sam minister d/s Irlandii, Roy Ma
son, oświadczając, iż gdyby doszło do ewakuacji wojsk brytyj
skich z tej prowincji, Belfast przekształciłby się w drugi Bejrut.

Informacje „Sunday Timesa” zostały również zdementowana
przez Ministerstwo Obrony W. Brytanii.

(

Egzekucji dokonano
Członkowie Sądu Apelacyjne

go stanu Colorado odrzucili

wniosek przedstawicieli władz

stanowych w sprawie odrocze
nia egzekucji i wydali polece
nie stracenia 36-letniego Gary
Gilmore, skazanego na śmierć

za zabójstwo 2 mężczyzn pod
czas napadu rabunkowego. Gil
more został rozstrzelany w po
niedziałek o świcie (czasu ame
rykańskiego) w więzieniu w

Salt Łake City (stan Utah).

Cenne miecze ukradli... razem z szafą

Plaga włamań w Japonii
Z 400 dzieł starej sztuki ja

pońskiej, które wystawiono w

galerii miasta Otsu, rabusie wy
nieśli około 170 eksponatów, w

tym unikalny parawan z XVI
wieku oraz rzadkie obrazy i

wyroby ceramiczne. Wartość u-

traconych przedmiotów szaco
wana jest na 26 min jenów.

Kradzieże zabytków przybrały
ostatnio w Japonii zastraszające
rozmiary. Np. w ub. roku szaj
ka złodziei korzystając z nie

dostatecznego zabezpieczenia o-

grabiła świątynie buddyjskie w

Sidzuoce, Gifu, Okajamie z róż
nych cennych przedmiotów. U-
kradziono np. posąg z brązu
znajdujący się na liście pomni
ków kultury narodowej.

'

Dotychczas nie odnaleziono
również 4 starych mieczy japoń
skich skradzionych ze świątyni
w Tokio. Zginęły one wraz z

szafą, która była przytwierdzo
na śrubami do podłogi.

Telewizja

Za dużo —i za mało

WARSZAWA (PAP)
Seria sztormów i huraganów

zimą 1975/76 oraz jesienią 1976
uratowała Bałtyk — twierdzą
naukowcy. Badania i pomiary
prowadzone w ramach między
narodowego programu nauko
wego krajów bałtyckich wyka
zały, że w ciągu ostatniego ro
ku Bałtyk został zasilony ogro
mną ilością wód z Morza Pół
nocnego i Atlantyku.

Bałtyk jest morzem o dodat
nim bilansie wodnym, tzn. o-

trzymuje więcej wody z rzek
niż traci z powodu parowania.
Jednak wraz z wodą rzeczną
wpływają do Bałtyku ogromne
ilości zanieczyszczeń, które gro
madzą się w jego głębinach. W

Interesująca opinia naukowców

Sztormy i huragany

ten sposób w najgłębszych częś
ciach naszego morza tworzą się
martwe strefy; gromadzący się
tam siarkowodór powoduje za
nikanie życia biologicznego.
Zjawisko to zaczęło występo
wać okresowo od połowy lat
sześćdziesiątych, zaś od 1972 r.

przybrało charakter stały. Ok.

20 proc, powierzchni dna Bałty
ku — gdzie żyje i składa ikrę
wiele gatunków ryb — stano
wiło do niedawna martwą stre
fę.

Sztormy i huragany okazały
się w»ręcz zbawienne. Zimą
1975/76 nastąpił znaczny napływ
wody z Morza Północnego do

Bałtyku. Jednocześnie stycznio
we huragany, które dotarły aż
do zatok Fińskiej i Botnickiej,
spowodowały szybką wymianę
wód. Woda oceaniczna, o więk
szym zasoleniu niż bałtycka,
jest znacznie cięższa i opada na

dno. Powoduje to samoczynne,
„odświeżenie” głębin Bałtyku.
Ponownie zjawisko to nastąpiło
jesienią ub. r.

W normalnych warunkach wy
miana wody między Morzem

Północnym i Atlantykiem, a za
chodnim Bałtykiem trwa ok.
40 lat. Całkowita wymiana wód

Bałtyku odbywa się co 100—120
lat; sztormy i wiejące z zacho
du huragany mogą ten proces
znacznie przyspieszyć.

„Tylko w niedzielę" trwało tylko 11 godzin bez
dziesięciu minut. Więc krócej od Studia-2, a

jednak (tym razem) wykonanie pomysłów na

rozrywkę kulturalną trochę się dłużyło.

1 tak np. Teatr Nieduży Jeremiego Przybory —

z udziałem drugiego Starszego Pana Kabareto
wego, Jerzego Wasowskiego — co należy powi
tać z uznaniem! — gdyby trwał dwa akty za
miast pięciu, . byłby kondensacją świetnego po
mysłu o antygrawitacji. Czyli dowcipną opo
wiastką o aniołach na ziemi naszej, usługowo-
prezesowskiej. Natomiast rozwodnienie ekspozy
cji, mimo paru zabawnych scenek z W. Gola
sem i J. Kociniakiem, osłabiło zaskakującą
puentę. Podobnie reportaż \,Tańczyć, tańczyć"
(z konkursu tańca towarzyskiego) narastał w nic
nie znaczących obrazkach tak długo, aż zgubił
główny nurt relacji. Również zawieszona
(i słusznie) bez odpowiedzi sprawa przesłuchań
amatorów „Kto nas zatrudni w filmie?” otrzy
mała wielgachną kropkę nad i — w rozmowie
między prof. Wohlem i I. Gogolewskim, prze
biegającej bardziej sztucznie od wykonywanych,
przez kandydatów na aktorów, zadań. Komentarz
zresztą nie był tu w ogóle potrzebny, bo tylko
naiwni mogli przypuszczać, że „egzamin" w TV
nie jest zabawą. Nawet, jeśli ktoś z amatorów

na gwiazdy filmowe wykazał się wrażliwością,
wyobraźnią i utajonym talentem.

Nie za wiele wyobraźni (choć przecz była bli
sko duchów) wykazali realizatorzy pierwszego
odcinka nowego serialu „Zaklęty dwór". Cień
starościca miał za dużo cieni artystycznych. To

już lepszą zabawę zaproponowali twórcy scena
riusza „Stanisław Hadyna opowiada" — gdzie
trikowe ujęcia i rozmowy z niewidzialnymi po
staciami stworzyły nastrój pod fragmenty dra
matu o pastorze Kingu oraz o kwestii murzyń
skiej w USA. Nawet S. Gronkowski od czasów
swego filmowego Kościuszki powrócił (jako
duch), tyle — że na mniejszy ekran. Jeśli idzie
o sam dramat, to w urywkach był raczej reto
ryczny i kaznodziejski, ale za to forma scena
riusza mogła zafrapować. Szkoda, że porę na to

wybrano nieco spóźnioną.
Studio-Sport natomiast ani wcześniejszą, ani

późniejszą porą nie wyszło z „normy” — i ser
wisu wiadomości sportowych nadal nie podaje.
A to, co pokazuje w obrazkach, nadaje się do
porzekadłowego gadania do obrazu. Może, gdyby
sportem w „Tylko w niedzielę” zajął się mistrz
Sempoliński, wychowałby sobie uczniów spraw
niejszych i znających swój fach. Ale, na razie,
ja to między bajki włożę (na Dobranoc dla do
rosłych)... BOB

Uznanie dla
Kilkuset inwalidów z Zakopanego i najbliż

szych okolic: Witowa, Kościeliska, Jabłonki,
Czarnego Dunajca, Zubrzycy Górnej czułoby się
osobami nieprzydatnymi, społeczeństwu, gdyby
nie Spółdzielnia Inwalidów „Zawrat”, w której
znaleźli godziwe zajęcie. Zakład ten specjalizują
cy się w usługach dla ludności jak zegarmistrzo-
stwo, złotnictwo, koronkarstwo, największą reno
mę zdobył sobie przede wszystkim dzięki wręcz
niepowtarzalnej produkcji dziewiarskiej.

Spod zręcznych rąk chałupników, z których
większość dotknięta jest najczęściej schorzenia
mi układu krążenia, wychodzą piękne stroje z

wełny. W witrynach dwóch sklepów przy Kru
pówkach pysznią się koronki, haftowane moty
wami regionalnymi różnorakie swetry, kamizel
ki, poncha, stroje dziecięce i dziesiątki drobniej
szych wyrobów.

600 tys. sztuk rocznej produkcji nie Jest w sta
nie zaspokoić popytu jakim cieszą się one, szcze
gólnie u zagranicznych turystów. W ubiegłym

„Zawratu"
roku Spółdzielnia sprzedała towaru na sumę
blisko 70 min zł, z czego znakomita większość
powędrowała na rynek wewnętrzny.

Dobra praca i jej efekty znalazły uznanie w

oczach władz miejskich i jednostki nadrzędnej:
Regionalnego Związku Spółdzielni w Krakowie.
Prezes firmy Jerzy Drewnowski jest przekona
ny, że z początkiem 1978 r. Spółdzielnia prze
prowadzi się już do nowych zakładów tzw. pracy

chronionej, budowanych kosztem 64 min zł na

Chycowym Potoku w Zakopanem. Prócz wręcz

luksusowych warunków pracy znajdą tam inwa
lidzi doskonałą opiekę medyczną. Na miejscu
funkcjonować będzie gabinet ogólny i specjali
styczny, gabinet stomatologiczny, zabiegowy oraz

sala ćwiczeń ruchowych.
(ak)

NOWOŚCI WW
W poczytnej i poszukiwanej

serii „Biblioteka myśli współ
czesnej” ukazały się trzy kolej
ne pozycje; Susanne K. Langer
— NOWY SENS FILOZOFII,
rozważania o symbolach myśli,
obrzędu i sztuki oraz Ivana
Illicha — SPOŁECZEŃSTWO
BEZ SZKOŁY, w której autor
rozważa miejsce oświaty i. szko
ły we współczesnym społeczeń
stwie. Trzecią pozycją jest pra
ca Mariana Mazura — CYBER
NETYKA I CHARAKTER, u-

kazująca nowe możliwości za
stosowania cybernetyki do po
szerzenia wiedzy o człowieku.

Z prozy warto zwrócić uwa
gę na powieść Carlo Cassoli —

LĘK I SMUTEK, treścią której
są losy i przeżycia młodej, doj

rzewającej dziewczyny, ukazane
na tle włoskiego środowiska
wiejskiego, na opowiadania
Jorge Luisa Borgesa — POW
SZECHNA HISTORIA NIK-

CZEMNOSCI, które sam autor

uważa za początek swojej pro
zatorskiej drogi literackiej oraz
— za powieść Erwina Kruka —

PUSTA NOC.

Zasygnalizujmy jeszcze:' Wi
tolda Zalewskiego — DOLINA
KRÓLÓW — zbiór esejów,
Konrada Lorenza — I TAK
CZŁOWIEK TRAFIŁ NA PSA
— książkę, którą jednym tchem

przeczytają miłośnicy psów i —

zbiór wierszy Milivoja Slavice-
ka — KOMENTARZE DO ROŻ
NYCH SPOSOBÓW ISTNIENIA.

PARTYJNE

INICJATYWY

opony

in-

sekre-

samego

pro-
w

Kazi-

i ma numer

Wybrakowane
wliczane do
jest ich coraz

konfekcjoner

w

Or-
Sred-

załogi i OOP
wciąż dynamika
zmienia się i u-

profil. Pierwszą

Z dębickiego
„Stomilu”

coraz lepsze

Różnica między oponą
diagonalną i radialną jest ta
ka jak między zegarkiem
szwajcarskim i budzikiem za

120 zł — odpowiedział na mo
je pytanie kierownik
dukcji Wydziału POL
dębickim „Stomilu”
mierz Leski.

Z Antonim Mądrą
tarzem OOP tego
Wydziału Produkcji Opon
Lekkich rozmawiamy o ini- 1

cjatywach organizacji par
tyjnej, o modernizacji i u- ■
spr.awnianiu produkcji, o j,
stosunkach wśród pracowni- ś-

ków wydziału.
Wydział zatrudnia 818 pra-i

cowników (w tym 60 proc,
kobiet) produkują opony o- »

sobowe dla małego i dużego J
fiata oraz opony dla pojaz- ,

dów rolniczych. Dzięki ini- (
cjatywom
wzrasta

produkcji,
lepsza jej .

oponę radialną pracownicy i

wykonali we własnym za- .

kresie na maszynie „WSB”
własnej konstrukcji. Był to
rok 1972. Powstał wtedy Od
dział Opon Radialnych. Za
łoga zainteresowana i zmobi
lizowana nową produkcją,
nową technologią zaczęła bić
rekordy w ilości -wyproduko
wanych opon. Grupa pra
cowników wyjechała, na

szkolenie do Czechosłowacji
i firm „Unirojal” we Fran
cji i Belgii. Po powrocie
stworzyli eksperymentalny
zespół do produkcji opon ra
dialnych. Wprowadzali szcze
gółowe instrukcje, nowości
technologiczne, dawali przy
kład dobrej roboty. Teraz
to procentuje. Duża część
pracowników POL przejdzie
niedługo do pracy w nowej
Wytwórni Osobowych Opon
Radialnych.

Na wniosek OOP postano
wiono do maksimum wyko
rzystywać odpady popro
dukcyjne oraz wprowadzić
nowy system wynagrodzenia
dla pracowników (na wyso
kość zarobku wpływa ilość
i jakość wykonanych opon
w określonym czasie). Zmie
niony został również system
kontroli jakościowej.

Każda opona
pracownika. 1

opony nie są
zarobku więc ;

mniej. Każdy
zdaje sobie sprawę z odpo- ,

wiedzialności za jakość opo
ny. Wystarczy przykład; —

jeżeli przez niedokładność '

zrobi się zakładkę do opony
o 2 nitki mniejszą — opona
traci ustalone normy tech
niczne i wypuszczona na

rynek może być przyczyną
śmiertelnego wypadku.

Załoga Wydziału Produk
cji Opon Lekkich zorgani
zowała zebranie z pracowni
kami Wydziału Mieszanek.
Powodem spotkania i burz
liwej rozmowy była niesta
bilna jakość mieszanek i nie
odpowiednie parametry pro
dukowanych kordów. Po wy
mianie poglądów i wyjaśnie
niu trudności ustalono dal
sze formy współpracy. War
to dodać, że zebrania ta
kie, zawsze z inicjatywy
OOP odbywały się już wcześ
niej z pracownikami
nych wydziałów.

POL ma największą
„Stomilu" Oddziałową
ganizację Partyjną,
nio trzech pracowników na

kwartał wstępuje w szeregi
partii. Bardzo wielu absol
wentów szkoły przyzakłado
wej pracuje na wulkaniza
cji. Szybko się adaptują,
wciąga ich dobra atmosfe
ra pracy. Sprawdzają się
również OHP-owcy. Dobra
atmosfera w pracy, szcze
rość, koleżeńskość ma wpływ
nie tylko na samopoczucie
pracowników, ale również,
w co nie wątpię, na jakość
produktu finalnego. I z tego
organizacja partyjna „Stomi
lu” zdaje sobie sprawę na

co dzień.
I REGINA TURKIEWICZ

UWAGA TRANSPORTOWCY!
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Samochód «ŻUK» lub «NYSATOWOS»

Samochody «SYRENA R 20»

używane, lecz w dobrym stanie —

zakupi
od przedsiębiorstwa uspołecznionego

przedsiębiorstwo uspołecznione
w Bochni.

Przy tym istnieje możliwość sprze
daży kompensacyjnej samochodu

„Star A-29”, ropniaka wywrotki,
w stanie dobrym.

Oferty: „Prasa” Kraków, Wiślna 2

dla Nr K-184

KOMUNIKATY

Zakład Energetyczny Tarnów UNIEWAŻNIA
zgubioną pieczątkę o treści: Inkasent ZER

Nr. 26/R9. K-257

PRZETARGI

Okręgowy Ośrodek Badania Odmian Roślin
Uprawnych w Węgrzcach ogłasza, że W DRO
DZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO zle
ci wykonanie robót montażowo-budowlanych,
wodno-kanalizacyjnych, w bukaciarni Ośrod
ka. Termin rozpoczęcia robót 1 lutego, a za
kończenia 10 marca 1977 r. Do przetargu za
prasza się przedsiębiorstwa państwowe, spół
dzielcze i prywatne. Dokumentacja projekto-
wo-techniczńa i kosztorysowa zńajduje się do
wglądu w Dyrekcji Okręgu w Węgrzcach.

Oferty, w zalakowanych kopertach z napisem
„Przetarg”, należy składać w biurze OOBOR.U

Węgrzce, do dnia 25 stycznia 1977 r.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26

stycznia 1977 r. o godzinie 10. Zastrzega się
prawo dowolnego wyboru oferenta. K-362

Dębickie Zakłady Opon Samochodowych „Sto
mil” w Dębicy ul. 1 Maja 1, ogłaszają, że W
DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONE
GO sprzedadzą przeznaczony do rozbiórki bu
dynek mieszkalny murowany, z budynkiem
gospodarczym drewnianym i innymi składni
kami budowlanymi, w Dębicy przy ul. Kra
kowskiej nr 47.

Cena wywoławcza wynosi 12.188 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 stycznia

1977 r. o godzinie 9, w budynku Inwestycji
DZOS „Stomil” w Dębicy przy ul. Wodnej, po
kój nr 119.

W razie nie dojścia do skutku I przetargu —

II przetarg odbędzie się o godz. 9.30, a ewen
tualny III przetarg o godz. 10 tego samego
dnia.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić
najpóźniej w przeddzień przetargu wadium w

wysokości 10 proc, ceny wywoławczej, w ka
sie DZOS „Stomil” w Dębicy, ul. 1 Maja nr 1.
Obiekty budowlane można oglądać codziennie
pod podanym adresem.

Szczegółowych informacji udziela Sekcja
Prawna Działu Przygotowania Inwestycji
DZOS „Stomil” w Dębicy — telefon nr 28-31,
wewn. 15-09.

Zastrzega się prawo dowolnego wyboru ofe
renta lub unieważnienia przetargu, bez obo
wiązku podania przyczyn. K-301

Urząd Wojewódzki w Tarnowie — Wojewódz
ka Komenda Straży Pożarnych, 33-100 Tarnów,
ul. Warsztatowa 5, ogłasza, że W DRODZE
PIERWSZEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO sprzeda samochód oso
bowy marki „Wołga M-21”, nr podwozia 143533,
nr silnika 0143335, nr rej. KB-3068.

Cena wywoławcza wynosi 48.400 zł. -

Pierwszy przetarg odbędzie się dnia 2 lute
go 1977 roku, o godz. 10, w Zawodowej Stra
ży Pożarnej w Bochni, ul. Poniatowskiego 7.

Pojazd można oglądać w dniach 31 stycznia
1 1 lutego 1977 roku, w godz. 8—15, w miejscu
przetargu.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest:

1. wpłacić wadium w wysokości 10 procent
ceny wywoławczej w kasie Urzędu Wo
jewódzkiego w Tarnowie — Wojewódz
kiej Komendzie Straży Pożarnych, ul.
Warsztatowa 5, najpóźniej do dnia 1 lu
tego 1977 r. s

2. złożyć Komisji Przetargowej, przed roz
poczęciem przetargu, oświadczenie, że
wdraża zgodę na warunki przetargu i że

nabywa pojazd na własne potrzeby.
Termin ewentualnego II przetargu ustala

się na dzień 3 lutego 1977 roku, w tym samym
miejscu i godzinie.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetar
gu, bez obowiązku podania przyczyny. K-318

Spółdzielnia Inwalidów Im. M. Nowotki w

Bochni, nr kodu 32-700, ogłasza, że W DRO
DZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
sprzeda samochód marki „Robur”, zużyty w.

79 proc.
Przetarg odbędzie się w dniu 4. II. 1977 r„

o godz. 10, w siedzibie Spółdzielni w Bochni,
ul. Kościuszki 13.

Cena wywoławcza wynosi 35.700 zł.
Wadium, w wysokości 10 proc, ceny wywo

ławczej, należy wpłacić w kasie Spółdzielni,
najpóźniej w przeddzień przetargu.

Samochód można oglądać od dnia 20. I. do
1. II. 1977 roku. K-249

Tow. MARIANOWI SZAMKO

składamy wyrazy głębokiego współczucia z po
wodu śmierci MATKI.

POP PZPR, Rada Zakładowa i Dyrekcja
„Społem” WSS Oddział Gastronomii
w Krakowie, koleżanki 1 koledzy

Inż. JERZEMU PILCHOWI

składamy wyrazy serdecznego współczucia z po
wodu śmierci MATKI.

Kierownictwo
1 Rada Zakładowa Gospodarstwa
Pomocniczego „K" w Tarnowie
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Fakty z historii...
. ..32 letniej — powojennej. Lata te w mieście, gdzie prze

szłość tak mocno odcisnęła swoje piętno tylko pozornie zna
czą niewiele. Dla Krakowa były one przełomowe. Tuż po
wojnie wydarzeniem stawało się uruchomienie linii tramwa
jowej, potem kolejnego wydziału HiL. Powspominajmy...

ROK 1945 — 23 luty. Cieszyliśmy, się wszyscy z otwarcia
dwóch mostów przez Wisłę — III i Dębnickiego.

ROK 1946 — obfitował w wydarzenia ważne dla miasta.
11 stycznia w AGH uruchomiony został 4 wydział — elektro
mechaniczny. W tym samym roku ulica Wybickiego przemia
nowana została na ul, 18 Stycznia W kwietniu otwarta zo
stała Katedra Wawelska, oraz.. pierwsze powojenne połą
czenie lotnicze. Do Krakowa powrócił także Ołtarz Wita
Stwosza

ROK 1947. Poruszenie wywołała wiadomość o podjęciu de
cyzji o budowie kombipatu metalurgicznego...

ROK 1950. Roboty na terenie podkrakowskiej wsi Mogiła
zostały rozpoczęte. - ■ . .

ROK 1951. Miastu przybyła kolejna dzielnica — Nowa Huta.
ROK 1953. Rozpoczęto budowę portu rzecznego w Nowej

Hucie który — w założeniu — służyć miał potrzebom kom
binatu.

ROK 1954, 22 lipca — pierwszy spust surówki w gigancie
metalurgicznym — Hucie im. Lenina.

ROK 1957. W 700-lecie lokacji — miasto odznaczone zostało
Orderem Sztandaru Pracy I Klasy

ROK 1964. 8 maja oddano odnowioną nawierzchnię Rynku
Głównego, zaś w cztery dni później rozpoczęły się uroczy
stości związane z 600-leciem UJ.

ROK 1969. Rada Ministrów podjęła uchwałę o budowie no
wego ujęcia wody dla Krakowa. Dzisiaj woda z Raby już
płynie w krakowskich kranach.

ROK 1972. Rozpoczęto budowę Fabryki Domów, zaś 9 gru
dnia wprowadzono nowy podział administracyjny miasta. Za
miast 6 powstały istniejące do dzisiaj 4 dzielnice.

ROK 1976. Odsłonięty został zburzony przez hitlerowców
Pomnik Grunwaldzki.

GAZETA POŁUDNIOWA

W ROCZNICĘ OSWOBODZENIA KRAKOWA

Biało-czerwona nad Wawelem
W tamte dni było nos zaledwie kilkunastu —

wspominają płk poż. Stanisław Feliks, emeryto
wany oficer Straży Pożarnych płk poż. Jan

Niemczykiewics i ppłk poż. Eugeniusz Kot. —

Ze zmęczenia prawie padaliśmy, paliło się na
der często. 18 stycznia rano wyjechaliśmy do po
żaru na Wawel — opowiada płk J. Niemczy
kiewicz. — Po drodze mijaliśmy kolumny ucie
kających Niemców. Ogień podłożono w centrali

telefonicznej. Niegroźny jeszcze pożar szybko
zlikwidowaliśmy po czym nasz dowódca kpi
Szczepański wydał rozkaz skontrolowania Zam
ku. Ja z dwoma kolegami obchodziliśmy tę
część, w której rezydował Frank. Kiedy wyszliś
my potem na dziedziniec nad basztą Senatorską
wisiała biało-czerwona flaga.

Tego samego dnia wybuchło jeszcze kilka in
nych, groźnych pożarów. Przy’ pożarze baraku
na Głowackiego nastąpił wybuch zgromadzonej
tam amunicji. Zginęli wtedy strażacy: Włady
sław Groblicki, Ryszard Weinheimer, Władysław
Krupski i Henryk Łabędź.

Replika flagi
w zbiorach wawelskich

W dniu wczorajszym odbyło się na Waw'elu

uroczyste przekazanie repliki polskiej flagi, któ
rą 18 stycznia 1945 r. w czasie, gdy w tej części
miasta operowały jeszcze oddziały hitlerowskie,
zawiesili na szczycie baszty Senatorskiej; Józef
Hryniewiecki i Władysław Rajpold. O ich wy
czynie pisaliśmy w n-rze 15 „Gazety” z 1974 r.

w artykule pt. „Biało-czerwona nad Wawelem”.

Przejmując flagę, dyrektor Państwowych Zbio
rów Sztuki prof. Jerzy Szabłowski podkreślił
patriotyzm i odwagę inicjatorów i wykonawców
akcji zawieszenia flagi oraz fakt, iż jej repli
ka jest uzupełnieniem zbiorów dotyczących naj
nowszej historii Zamku Królewskiego na Wa
welu.. Dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki UM
Krakowa Marian Fita zwrócił uwagę, że czyn
Józefa Hryniewieckiego i Władysława Rajpolda
jest jeszcze jednym dowodem patriotyzmu i. od
wagi narodu polskiego, którego przykłady win
niśmy przekazywać następnym pokoleniom.
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Wyzwoliciele
o Krakowie

Marszałek Związku Radziec
kiego IWAN KONIEW w wy
wiadzie dla naszej „Gazety” w

dniu 17 stycznia ,1965 roku — a

kopcu Kościuszki:
— Chciałbym bardzo serdecz

nie, aby to wzgórze, ten kopiec
służyły miłym krakowianom ja
ko miejsce wypoczynku, wycie
czek i spacerów', aby nigdy nie

używano tych pięknych wznie
sień jako punktów strategicz
nych dla celów wojennych;

Generał pułkownik IWAN KO-
RÓWNIKÓW — dowódca 59 Ar
mii wyzwalającej z bezpośred
niego marszu miasto Kraków:

— Pamiętam ten dzień wy
raźnie, był piękny, chociaż po
chłonął tyle ofiar. Nie poszły
one na marne. (Z wywiadu dla

naszej „Gazety” w roku 1967).

Bateria radzieckich dział

przeciwlotniczych w Rynku
Głównym ■w Krakowie w

dniu 18 stycznia 1945 roku.

Co robił 32 lata temu...

Zygmunt Strychalski

TT/ nocy z 17 na 18 stycznia
1/1/ 1945 pełniłem w Elek- .

’* trowni dyżur ochrony
przeciwlotniczej — wspomina
inż. Andrzej Wendorff. Około

południa 17 stycznia Niemców
nie było już w zakładzie, a o

zmierzchu, otrzymaliśmy wiado
mość służbowym telefonem, że
na ulicy Łobzowskiej są już ra
dzieckie czołgi. Rano 18 stycznia
w elektrowni pojawili się żoł
nierze radzieccy i wspólnie z

pracownikami przystąpili do od-

mińowywania zakładu. Kotłow
nia i maszyny były nieczynne.

Miasto żyło...
Tuż przed odwrotem Niemcy
wymontowali regulatory bez
których uruchomienie elektrow
ni było niemożliwe. Na szczęście
szybko je odzyskano, toteż w

kilka dni później, w szpitalach,
jednostkach wojskowych i naj
ważniejszych urzędach zapaliły
się żarówki, W mieszkaniach
prywatnych dopiero 6 lutego.

18 stycznia do zakładu przyszli

jedynie ci, którzy mieszkali naj
bliżej — mówi brygadzista w

Zakładach Budowy Maszyn i A-

paratury im. Stan. Szadkow
skiego (wówczas „Zieleniewski’')

— Eugeniusz Krawczyk. Zakład

był zdewastowany, większość
urządzeń, obrabjarki, spawarki,
narzędzia Niemcy wyuńeźli kil
ka tygodni wcześniej. Część na
rzędzi udało nam się uratować,
po prostu wynosiliśmy je do do
mu.

Dzisiaj, „Szadkowski” należy do
krakowskich potentatów prze
mysłowych.

ZYGMUNT STRYCHALSKI —

długoletni redaktor plastyczny
„Przekroju”, członek podziemia
krakowskiego, wykonujący m.

in. przeróbki plakatów niemiec
kich na plakaty o charakterze

antyfaszystowskim,
— Z Kazimierzem Dobiją od

kręcaliśmy z maszyn drukar
skich przy ulicy Wielopole 1 na
sycone benzyną pakuły i szma
ty. Cieszyliśmy się, że dzięki
błyskawicznemu wyzwoleniu
przez żołnierzy radzieckich —

ocalał nasz warsztat pracy. W
kilka dni później wespół z Ja
nuszem Marią Brzeskim i Kazi
mierzem Podsadeckim rozpoczę
liśmy przygotowania do potęż
nej wystawy w Sukiennicach

pod nazwą „Majdanek”.. W

głównej hali Sukiennic (wysta
wienniczej) przesuwały się
przed wstrząsającymi ekspona
tami przywiezionymi przez nas

z obozu na Majdanku, tysięczne
tłumy mieszkańców naszego
miasta. (J)

Przed studniami

ustawiały się kolejki
Przy maszynach parowych czuwali maszyniści:

Władysław Patyna, Knapczyk, Kukuczka. To
czyła się batalia o to, by miasto nie zostało bez

wody, bez tych 600 m sześć, na godzinę, bo tyle
ono wówczas wypijało. W Zakładzie na Biela
nach, mimo ogromnego wysiłku ludzi, wody w

dn. 18 I, 1945 r. nie było pod dostatkiem Po

pierwsze: brakow’ało węgla, a pamiętać trzeba,
że tłoczyły wodę maszyny parowe. Po drugie
zerwana została sieć połączeń, które przebiegały
pod mostami: Dębnickim, mostem na Ruda-
wie.

Prawobrzeżny Kraków otrzymywał wodę dro
gą okrężną, przez Skotniki. Szło przede wszyst
kim o utrzymanie zapewnienia normalnego
funkcjonowania szpitala w Kobierzynie, szpitali
zlokalizowanych w szkołach, w urzędach. W pry
watnych mieszkaniach woda dochodziła jedynie
do I piętra. Przed studniami ustawiały się ko
lejki... (el)

Nowoczesny pawilon
dla mieszkańców ■

I

Prokocimia
Pawilon sprawia wrażenie i

imponujące — 1200 metrów
powierzchni ogółem, z czego
700 przeznaczono bezpośrednio
dla klientów. Jest to bodaj
pierwszy w Krakowie obiekt
handlowy, którego profil
sprzedaży został tak komplek
sowo ustalony. Powód do ra
dości tym większy, iż pawilon
służył będzie mieszkańcom
budujących się ciągle osiedli
w rejonie Prokocimia Nowego.
Nabywać tu można wszystko
co potrzebne jest do urządze
nia mieszkania Są więc me
ble, lodówki, sprzęt, radiowo:
telewizyjny, firanki, wykła
dziny podłogowe i dywany
lampy różnych rodzajów itp
Może sprawia to przestronność
obiektu, może właściwa ekspo
zycja towaru, w każdym ra
zie... warto zobaczyć.

W pawilonie pracować bę-
’dzie 30 osób zaś jego kierow
niczka Wanda Staszycka za

PROGRAM I

6.30 TV TR - Mech. roln.

9.00 Dla szkół: Język polski
kl. I lic (kol.)

10.00 Dla szkół: Język pol
ski. kl. H lic.

11.05 Matematyka dla naj
młodszych (kol.)

11.30 Wojna i pokój — ode.
XVII filmu ser. prod. ang.
(kol.)

16.25 Program dnia

Rankiem 18 stycznia 1945 r. do warsztatu elek
trycznego Miejskiej Gazowni -wszedł dyrektor
niemiecki Frass. Adamowi Kopciakowi dał do
naładowania baterie elektryczne do samochodu.

— Ale on tym samochodem daleko nie uje
chał! — wspomina dziś A. Kopciak. — Już w

tym była moja głowa.

Eksplodowały
3 zbiorniki z gazem
Niemiecka załoga pilnowała, dosłownie do

ostatniej minuty, by trzy zbiorniki z gazem
trzymać pod maksymalnym ciśnieniem. Mimo

wysiłków polskiej załogi (działała tu od pier
wszych dni okupacji silna ogranizacja podziem
na) nic się nie dało zrobić., Na godzinę, dwie

przed w7yzwoleniem miasta pod wpływem sil
nych detonacji eksplodowały wszystkie trzy po
krywy zbiorników. Oswobodzony Kraków został

pozbawiony gazu. Wiećzorem tego samego dnia

przystąpiono do usuwania zniszczeń. Pierwszy
zbiornik z gazem wyremontowano po trzech

tygodniach... (el)

Uroczysta odprawa wart

u Grobu Nieznanego Żołnierza
Dzisiaj o godzinie 12.00 na

stąpi uroczysta odprawa wart

wojskowych u Grobu Niezna
nego Żołnierza pod pomni
kiem Grunwaldzkim. Następ
nie przedstawiciele władz po
litycznych i państwowych zło
żą kwiaty i wieńce na grobach
Nieznanego Żołnierza, żołnie
rzy radzieckich poległych w

bojach o oswobodzenie Krako
wa, na grobach żołnierzy pol
skich i radzieckich na cmen
tarzu Rakowickim oraz na

cmentarzach radzieckich we

wszystkich miejscowościach
woj. miejskiego krakowskiego,
pod pomnikiem Lenina.

O godz. 14.00 odbędzie się
uroczyste spotkanie władz z

aktywem FJN, zaś o godz. 16.01)
koncert w Teatrze im. Słowa
ckiego będzie punktem kulmi
nacyjnym obchodów 32 rocz
nicy oswobodzenia Krakowa

przez Armię Radziecką.

Biwakowali
w Parku Krakowskim

Według Informacji „Dzien
nika Polskiego” z dnia 25 lu
tego 1945 roku, w tym dniu

przebywało w Krakowie po
nad 11 tysięcy cudzoziemców.

Przeważającą liczbę wśród
nich stanowili Francuzi i Wło
si, wielu było również Jugo
słowian, Węgrów i Greków.

Najbardziej solidarną grupę
stanowili Francuzi, wszyscy
nosili trójkolorowe, o narodo
wych barwach, kokardki. Cu
dzoziemcy ci przybyli do Kra
kowa głównie z Górnego Śląs
ka, gdzie w okresie okupacji
przebywali na przymusowych
robotach. Wszyscy myśleli o

powrocie do kraju, wielu z

nich planowało udać się do

Odessy i Gdańska, by następ
nie, drogą morską, powrócić
do kraju. (Kud) 1

SŁOWACKIEGO (pl. Ducha 1):
Koncert Centr. żesp. Artyst. W?
x okazji 33 rocznicy wyzwolenia
Krakowa — 17 (abonamenty nie
ważne). MINIATURA (pi. Ducha
2): Calderon: Zycie Jest snem —

19.15, STARY (Jagiellońska 1): S.
Wyspiański: Warszawianka — 18.15,
Publiczna próba Idioty — 18.30 (s.
im. H. Modrzejewskiej), KAME
RALNY (Boh. SiaUngradu 21): S.
Mrozek: Emigranci — 18.15, ba
gatela (Karmelicka 6): A. Stol-
per: Balet pruski — 19.30, LUDO
WY (os. Teatralne 34): A. Arbu
zów: staromodna Komedia — 18.15,
GROTESKA (Skarbowa 2): H. Cy
ganik I T. Kwinta: Poproście rze
pa,bysięmeczepiał—10(15—
widów, zamkn.).

I
APOLLO (Solskiego 11): Cmaa-

town (USA U lat) *♦*/»«» — 10
(seans zamka.) — 12.30, Ocalić
miasto (poi. 12 lat) »»/•«• — 15.30,
is, 20.30 . dom Żołnierza (Lu
bicz 48); Ostatni skok gangu Ol
sena (duńs. 11 lat). KIJÓW (al.
Krasińskiego 34); Oddział (USA
15 lat) ***/«» — 15.45, 18, 20.15.
KULTURA (Rynek Gł. 27): Nie
uchwytny morderca (wł. 18 lat)
»/«> — 10, 12, 14, 16, 18, 20. MIKRO

I (Dzierżyńskiego 5); Eliksir mło
dości (rum. b.o.) */°® — 16, 18, 20.
MŁODA GWARDIA (Lubicz 15):
Od siedmiu wzwyż (USA 18 lat)
*/«• — 14.45, 17, 19.15. MASKOT
KA (Dzierżyńskiego 55): Con a-
móre (poi. 12 lat) »/'>“>’ — 11,

19.39 Wspomnieniem będzie śmierć
(ir. 13 lat) **»/” — 13, 15.30, 17.30 .

PASAŻ BIELAKA: Przygody Bol
ka i Lolka (poi. b.o.) — 10, 11, 15,
16, 17 Bez wyraźnych motywów
(ir. 15 lat) ♦*/“=■— 18, 20, 22.
Dzień szakala (ang. 15 lat) — 12,
PODWAWELSKIE (Komandosów
21): Bajka o mrozie czarodzieju
(ZSRR b.O .) 16, 18. ROTUNDA
(Oleandry 1): Złoto dla zuchwa
łych (USA b.o .) »/«"> — 20.
SFINKS (os. Górali 5): Atonia
(ZSRR b.o .) — 16, Ojciec
chrzestny (USA 18 lat) ****/ooo<>

_

18. SZTUKA. (Jana 4): Alicja już
tu nie mieszka (USA 15 lat) »**/«>
— 10.15, 12.30, 15.45, 18, 20.15. ŚWIT
D. SALA (os. Teatralne 10): Trę
dowata (poi. 12 lat) »/”» — 16,
18, 20. ŚWIT M, SALA (os. Tea
tralne 10); Doktór Francoise Gail-
land (ir. 15 lat) ***/»» — 15, 17,
19. ŚWIATOWID (os. Na Skarpie
7): Maria (szwedz. 15 lat) */=’ —

15.45, 18, 20.15. ŚWIATOWID M.
sala (os. Na Skarpie 7): Roz
mowa--(USA 15 lat) ****/” — 15,
17.15, 19.30. TĘCZA (Praska 27):
Pirat (meks. b .o.) */oco — 17, 19.
UCIECHA (Boh. Stalingradu 16):
Trędowata (poi. 12 lat) */“*«

_ io,
12, 16, 13, 20. UGOREK (OS. UgO-
rck): Weronika w kraju czarów
(rum. b .o.) »*/«» — 17, Sprawdzam
siebie (węg. b.o.) */<» — 19. WAN
DA (Waryńskiego 5): Czterej
muszkieterowie (pan. b.o.)
— 10, 12.15, Czerwone ciernie (poi.
15 lat) **/<»> — 10, 12.15, 16, 18, 20.
WARSZAWA (Stradom 15): Lu
dzie godni szacunku (wł. 15 lat)

_ 15,(5, ig, 20,15. WOLNOŚĆ
(18 stycznia 1): ponad strachem
(ir. 18 lat) »/<» — 10, 12.15, Nash-
ville (USA 15 lat) — 16, 19,
WRZOS (Zamojskiego 50): Pięta-
szek i Robinson (ang. 12 lat) »/"
— 15.45, 18, 20. WISlA (Gazowa
23): Absolwent (USA 18 lat)
***/““” - 11, 16, 18, 20, Człowiek
przeciw człowiekowi (NRD 15 lat)
»*/M — 13. ZWIĄZKOWIEC (Grze
górzecka 71): Jeremiah Johnson

- (USA la lat) — 16, jg, 20,
GDÓW — Promyk: Kochanko

wie roku pierwszego (CSRS 15
lat) »»*/•» — 18, KRZESZOWICE
— Nowości: Blokada I i II cz.

(ZSRR 12 lat) MYŚLENICE
— Wisła: Ryzyko (ZSRR 12 lat)
•*/’ — 15.30, 17.45, 20, NIEPOŁO
MICE — Bajka: Dulscy (poi. 15
lat) »*/» — 17, 19, SŁOMNIKI -

Czar: Płonąca tajga (ZSRR b.o.)
**/M — 16.30, 19, SKAŁA - Grota:
Doktor Mladen (jug. b.o .) */°a

_

18, SKAWINA — Junak: Zapach
kobiety (wl. 18 lat) ***/=«

_ 17,
19, Hutnik: Ponad strachem (fr.
15 lat) .♦/«> — 18, WIELICZKA —

Górnik: Największe wydarzenie,
kiedy człowiek stanął na Księżycu
(Ir. 15 lat) ł/00’ — 14.45, 17, 19.15.

K1EJ-WASYLEWSKIEJ, połączo
na 2 wystawą rysunków dzieci.
GALERIA DESA (Jana 3): (11—19),
GALERIA PRYZMAT (Łobzowska
4): Otwarcie wyst. OBRAZY DNIA
POWSZEDNIEGO: (9—19), SALON
TPSP (Nowa Huta, al RO2 3): Wy
stawa grupy artystycznej robot-
ników-twórców „GART” (11—18),
GALERIA „RYTM’' (Majakowskie
go 2): Malarstwo Ludomira
SleńćLzińs kiego (16—21). GALERIA
DESA (osiedle Kościuszkow
skie 5): (11—18), MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA (Fran
ciszkańska 1): Wystawa —

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

SIENKIEWICZ DAWNIEJ I DZI
SIAJ: (8.30-18) GALERIA KRAMY
DOMINIKAŃSKIE (Stolarska 8—
10): Wystawa Enzo APICEŁ.LA —

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: (12—18). KAWIAR
NIA „PASAŻ BIELAKA”: Wysta
wa twórczości artystów krakow
skich: (18).

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

(Szewska 20): Wystawa malar
stwa M. WILGI.

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

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

SZPITALE fh
DYŻURNE V

CHIRURGICZNY: Prądnicka 80,
CHIRURGII DZIEC.: '

Prokocim,
NEUROLOGICZNY: Kobierzyn,
UROLOGICZNY: Grzegórzecka 18,
OKULISTYCZNY: Witkowice, LA
RYNGOLOGICZNY: Kopernika
23a.

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

INFORMACJA SŁUŻBY ZDRO
WIA:

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

DYŻURNE PRZYCHODNIE:
PRZYCHODNIA REJ. nr 5 (al.

Pokoju 4) — tel. 181-80, 183-96 (13—
22).

PRZYCHODNIA REJ. nr t’ (N.
Huta, os. Jagiellońskie bL 1) —

tel. 469-15 (18—22).
PRZYCHODNIA rej. nr 1 (Gal

la 24) — tel. 721 -35 (13—22).
PRZYCHODNIA REJ. nr 2 (Kra

sickiego Boczna 3) — tel. 613-35
(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 1 zabiegowym.
(Inne oddziały szpitali wg rejoni
zacji).

WYSTAWY J

pewnia że zaopatrzenie będzie
leszcze lepsze.. Warto dodać, że

WPHW, właściciel obiektu na
wiązał ścisłą współpracę z Ko
mitetem Osiedlowym. „Chce-
my — mówi dyrektor Przed
siębiorstwa Henryk Sendur —

by reprezentanci mieszkańców
pomogli nam nie tylko w usta
leniu profilu handlowego pa
wilonu, ale by współpraca na
sza dotyczyła również innych

dziedzin życia. Sfinansujemy
np. urządzenie świetlicy osie
dlowej...”.

Wczoraj w uroczystym prze
kazaniu pawilonu mieszkań
com uczestniczyli m. in. kie
rownik Wydziału Ekonomicz
nego KK PZPR Tadeusz No
wicki oraz wiceprezydent m.

Krakowa Zygmunt Sakiewicz.

Fot. W. Klag

16.30 Dziennik (kol.)
16.40 Obiektyw — woj: szcze

cińskiego, koszalińskiego, słup
skiego

17.00 Studio telewizji mło
dych .

17.50 Świat i Polska (kol.)
18.25 Kalejdoskop z Sarlta

Zalatnav — progr muz. (kol.)
.18.50 Radzimy _

rolni.kom

19.00 Dobranoc dla najmłod-

flf PROGRAM
11 TELEWIZJI

szych i program dla młodzie
ży

19.30 Wieczór z dziennikiem
(kol.)

20.30 Kobiety Wardinow —

ode. 1 filmu lab-, prod. - NRD
(kol.).

Komunikat Woj. Lekarza Weterynarii
W dniu 7 stycznia 1977 r. na osiedlu Dąbrowszczaków —,

dzielnicy Kraków Nowa Huta stwierdzono wściekliznę u psa.
W związku z tym na terenie dzielnicy Kraków Nowa Huta

został wprowadzony obowiązek trzymania psów na uwięzi
lub prowadzenia ich w bezpiecznych kagańcach i trzymania
na smyczy jak też zakaz swobodnego puszczania kotów.

W wypadku uzasadnionych podejrzeń o zachorowanie na

wściekliznę (brak apetytu, skłonność do połykania niejadal
nych przedmiotów, agresywność, zaburzenia psychiczne), na
leży natychmiast zawiadomić Wojewódzką Specjalistyczną
Lecznicę dla Zwierząt w Krakowie ul. Brodowicza 13 nr tel.
128-67 łub bezpośrednio Wojewódzkiego Lekarza Weteryna
rii w Krakowie nr telefonu 114-40 i 107-95.

Wymienione zarządzenie obowiązuje do dnia 15 kwietnia
1977 r.

Wypadki
♦ DO KASACJI jedynie na-

daje. się wóz tramwajowy li
nii „14”, na który najechała —

podczas postoju na pętli Cemen
townia — ciężarówka z cemen
tem. Obrażenia odniosły dwie

pasażerki: Zofia Grzegółka (zam.
Chałupki 80) i Anna Przylała
(os. Branice , 48). . Półtorej go
dziny trwało usuwanie skutków
karambolu. ♦ ZDERZENIE sa

mochodów na ul, Kobierzyn-

skiej. Ogólne obrażenia odnosi
23-letni Zbigniew Romanowicz

(zam. ul. Kobierzyńska 175). ♦
POTRĄCONY przez samochód
został 22-letni Stanisław Rogac-
ki (ul. Łanowa 41). Doznał ogól
nych obrażeń. Wypadek miał ,

miejsce na ul. Pstrowskiego. ♦ ;
PONAD 200 pacjentom udzieliło

pomocy ambulatorium Pogoto
wia Ratunkowego. ♦ 22-KRO-
TNIE interweniowała Służba

Ruchu MO.

(nis)

WAWEL — KOMNATY: (10—13),
SKARBIEC I ZBROJOWNIA: (10—
15.30), MUZEUM NARODOWE —

SUKIENNICE: (niecz.), CZARTO
RYSKICH (Pijarska 8): (10—16),
SZOŁAYSK1CH (pl. Szczepański 8)
(12—13 — wst. wolny), DOM JANA
MATEJKI (Floriańska 41); (10—16),
NOWY GMACH (3 Maja 1); Wy
stawa — Kolekcje MNK: „PA
MIĄTKI PO WYBITNYCH POLA
KACH (10—16), HISTORYCZNE
(Szpitalna 21): Wystawa — DZIE
JE TEATRU KRAKOWSKIEGO
oraz wystawa czasowa —

KRAKOWSKA SZKOŁA TEA
TRALNA 1946—1976: (10—18),
Jana 12: Wyst. MILITARIA: (9-15),
Franciszkańska 4: Wystawa po
konkursowa — SZOPKI KRAKO-
SKIE; (11—18), ARCHEOLOGI
CZNEJ (Poselska 3): Wystawa —

Starożytność 1 średniowiecze Ma
łopolski. Kolekcje zabytków ar
cheologii śródziemnomorskiej —

EGIPT; (14—18), PRZYRODNI
CZE (Sławkowska 17): Wy
stawa FAUNA EPOKI LODOW
COWEJ — zwierzęta egzotyczne,
ptaki 1 owady (10—13 — wst. wol.),
MUZEUM LENINA (Topolowa 5) :

Stała wystawa LENIN W POLSCE
(9—la wst. wolny), MUZEUM
ETNOGRAFICZNE (Wolnlca 1):
Wystawa THE SHAKERS. Kul
tura pionierskiej społeczności A-

meryki XVIII—XIX: (10—15), MU
ZEUM Ml.ODEJ POLSKI — Ry-
dlówka (Tetmajera 26): (11—14),
MUZEUM W PIESKOWEJ SKA
LE: (12—18), KOPALNIA SOLI
W WIELICZCE: (8—12), MUZEUM
ZUP KRAKOWSKICH W WIELICZ
CE: (17—14 .30 — wst. wolny), GA
LERIA KIF (Boh. Stalingradu 13):
Wystawa VENUS (9—21), PAŁAC
SZTUKI (pl, Szczepański 4): DO
ROCZNY SALON MALARSTWA
KRAKOWSKIEGO: (10—17), GA
LERIA BWA (Szczepańska 3a):
Wystawy — M. Markowska i W.
Zacharewicz (malarstwo), z. Al-
b«ny , Puget (rzeźba): (11—13),
GALERIA ZPAF (Anny 3): Wysta
wa fotograficzna: PRZY POMOCY
O3IEIĆTU A. Strumiłło: (10—18),
KLUB MPiK pi. Centralny: (10—
21), GALERIA DESA (ul. Bracka 2)
Wystawa DANUTY BARANIEC-

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

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

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

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

POMOC DROGOWA: tel. 417-60
(czynna od 7 do 22), tel. 263-27
(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-
^NIA: 611-42 (czynny od 14 do

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

INFORMACJA KULTURALNA:
Rynek GL 27 pok. 144, tel. 244-02

11.55 Komunikat o st. wód. 12 .25
Pieśni 1 tańce z Cypru. 12 .45 Roln.
kwadrans. 13.00 W stylu „coun
try”. 13.15 Produkujemy, sprzeda-
jemy, kupujemy. 13.30 Katalog
wydawn. 13.35 Muz. lud. Portuga
lii. 14.00 Gra Zesp. Muz. Dawnej.
14.20 Sport to zdrowie. 14 .25 Ryt
my młodych. 15.05 List z Polski.
15.10 Z polskiej tonoteki. 15.35 Żoł
nierski konc. życzeń. 16.05 Inf. dla
kierowców. 16.07 U przyjaciół.
16.11 Nagr. płytowe. 16.30 Aktual
ności kulturalne. 16.35 Interserwis.
17.00 Radiokurier. 17.20 Probl. kul
tury fiz. 17 .30 Muz. i aktualności.
18.25 Nie tylko dla kierowców.
18.30 Przeboje sprzed lat., 19.15 Ork.
PR 1 TV w Lodzi. 19.40 Śpiewali
w Praskim Semaforze. 20.05 NURT:
„Ruch jako forma istnienia mate
rii” — aud. prof. dr Z. Cackow
skiego. 20.25 'Wieczorny konc. ży
czeń miłośników muz. poważnej —

w opr. K. Zalesińskiego. 21 .05
Kron. sport. 1 Kom. Tot. Sport.
21.18 Muz. kalejdoskop — aud. J .

Skolarskiej. 22 .30 Biuro Listów od
powiada. 22.40 Minirec. zesp. „Be-
mibek”. 23.10 Koresp. z zagr. 23.15
Jam session — aud. R . Waschki.
0.11—5 .00 PROGRAM NOCNY Z
KATOWIC.

PROGRAM n

na fali 849 m oraz 67,67 MHz
DZIENNIKI: 6.00, 8.00,

7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 16.40,
21.30. 23.30.

Godz. 12.25 „Immatrykulacja
Michelsona1' —fragm. mini-pow.
J. Kressa. 12 .45 A. Vivaldi: Con-
certo grosso a-moll na dwoje
skrzypiec 1 ork. 13.00 Tematyka
baśniowa w uzw. A. Lądową. 13.20
Przed III Fest. Młodych. 13.35 Ze
wsi 1 o wsi. 13.50 Mel. znad Ty-
bru. 14 .10 Więcej, lepiej, nowocze
śniej. 14.25 Tu Radio Moskwa. 14 .45
Z sal koncert. Warszawy. 15.00 Za
wsze o 15 — progr. dla dziewcząt
i chłopców. 15.40 studio Słonecz
nik. 16.00 śpiewają Wrocławskie
Skowronki Radiowe, dyr. E . Kaj-

.dasz. 16.10 Inform., rady, propozy
cje. 16.20 Katalog wydawn. 16.25
Mel. z operetek. 17 .20 Pow, mieś.:
„Plaża nad Styksem" — fr. 1 pro
zy W. Żukrowskiego. 17.40 Z mi
krofonem przez trzy zmiany. 17.53
Na każde pytanie odpowiedź —

mag. muz. A. Chtopeckiego 1 A.
Jujki. 18.30 Echa dnia. 18.40 śla
dem Inwestow. miliardów. 19.00
Podróże muz. po kraju. 19.30
„Zbliżenia" — mag. Ut. w opr. W.

Brodnickiego. 20.20 Wlecz, roda
ków rozmowy — aud. A . Slap-
czyńsklej. 21 .00 Ze świata opery.
21.45 Wlad. sport. 21 .50 Co plszą o

muzyce — aud. J. Grzybowskiego.
22.10 Rad. tyg. kulturalny. 22.50 Z
najcenniejszych kart muz. polskiej.
23.35 Co słychać w świecie. 23.40
Alfonso el Sabio: Cantigas de San
ta Maria.

PROGRAM in
na UKF 67.94 i 66.47 MHź
Godz. 12.25 Za kierownicą, 13,00

Powtórka z rozrywki. 13.50
„Pantaleon i wizytantki” — pow.
Mario Vargasa Llosy. 14.00 z

twórczości K. Szymanowskiego
(U). 15.05 Program dnia. 15.10
Przeb. w rytmie reggae. 15.30 1:1
— o sporcie rozm. B. Tomaszew
ski 1 S, Wysocki. 15.45 „Suita ży
cia" — gra Stanley Ciarkę. 16.00
Rozszyfr. plos. (opr. M . Mrozin-
ski). 16.20 Organy w muz. rocko
wej. 17 .05 Muz. poczta UKF —

prow, D. Michalski. 17 .40 Salon
rad. — aud. J. Waglewskiego.
18.00 Muzykobranie. 18.30 Polityka
dla wszystkich. 18.45 Blues wczo
raj 1 tjziś — aud. M. Jurkowskiej.
19.15 Książka tygodnia — „San
dały” — współczesne opow. Hi-
noll. 19.35 Opera tygodnia — „Car
i cieśla” — G . Lortzinga. 19.50
„Upiorny spadek” - pow. J.
Chmielewskiej. 20.00 Mini-max —

czyli minimum słów, maks. muz.
— aud. P. Kaczkowskiego. 20.40
Moralność wszechczasów — aud.
W. Legowicza. 21.05 Wielki pia
nista — w. Morowitz (LXXXII) —

aud. J . Webera. 22.00 Fakty dnia.
22.00 Gwiazda siedmiu wieczorów
— Alibabki. 22 .15 Co wieczór pow.
W wyd. dźwięk. O . Czajkowska
„Prosto w serce”. 22.45 Brazylia-
na „Cannonballa" Adderlay'a.
23.00 Wiersze o Warszawie czyta
K. Łaniewska. 23.05 Czas relaksu
(opr. G. Wasowski). 23.45 Program
na środę. 23.50 Na dobranoc śpię-
wa T. Woźniak.

PROGRAM

8 Krakowa na UKF
DZIENNIKI; 8 00,

12.00. 16 00, 16-40.
6.58 Omów. pr. dnia

IV

68,75 MHz
9.00, 10.00,

(Kr). 7.00

POGOTOWIE#

Siemiradzkiego 1, wypadki tel.
09, zachorowania I przewozy 380-
55, Rjmek Podgórski 2, 625-50, 657-
57, al. Pokoju 7, 109-01, 105-73. Lot
nisko Balice 745-69, N. Huta 422-
22, 417-70, Proszowice 9, Myślenice
09. Skawina 09, Wieliczka 9, 557-60,
Krzeszowice 9, 88, Jerzmanowice
334 tel. 48.

POGOTOWIE RATUNKOWE: Sie
miradzkiego X: Ambulatorium o-

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

APTEKI»»
Rynek Gł. 42, pl. Wolności 7,

Pstrowskiego 94, Nowa Huta —

Centrum A.
MYŚLENICE (Żeromskiego 19) —

tel. 214-28
SKAWINA (Słowackiego 5) —

tel. 250
WIELICZKA (os. Sienkiewicza bl.

24) — tel. 664

Warto posłuchać trzeba zobaczyć
~ aua- w opr. J . Zycha (Kr).
/.05 Muz. dzień dobry (Kr). 719
Radio-rekl. (Kr). 7 .29 Współpra
ca naukowa Kraków — Kijów _

aud. w opr. A . Pielkowej (Kr).
7.39 Pogoda (Kr). 7.40 W lud.
rytmach. 8 .10 Nie tylko dla słu
chaczy w mundurach, li.oo Dla
szk. średn. (jęz. polski) „Aby
było poprawnie” — aud. B, Ba
bińskiej. 11 .30 Charles Mtinch

prow. Wagnera. 12.05 Uśmiech to
zdrowie — aud. w opr. B. To-
maszewicz (Kr). 12,25 Muz. 'pora
chunki — Czerwone Gitary —

Brasu 66 (Kr). 12.45 Nauka i spo-
eczenstwo - aud. w opr. C. Słup

ka (Kr). 13.00 Czy znasz swoje
prawo? 13.15 z rad. fonoteki muz.

13.30 Dla szk. śred. (wych. obywa
telskie) Cykl: „Ludzie na miarę
czasów". 14,20 omów, progr li
terackiego. 14 .25 Jak zostać 'żur
nalistą radiowym — mag lit I
Heppem i T. Kalińskiej. '15.30

Matysiakowie. 16.05 R. Schumann

„Bajkowe opowieści”. 16.20
Wszechnica rodzinna. 16.50 Naj
nowsze nagr. Zesp. Ork. i Chóru
PRiTVwKrakowie—aud.w

opr. J. Bresticzkera (Kr). 17.10
Nasz punkt widzenia — w opr. M .

Lotella (Kr). 17 .25 Zmienne ryt
my (Kr). 17.40 Wyd. Lit. propo
nuje - aud. w opr. K. Szlagi
(Kr). 18.00 z muz. szuflady _

aud. w opr. A. Mleczki (Kr). 18 24
Pogoda (Kr). 18.25 Rozm. o spra
wach rolnictwa. 18.40 W trosce o

słowo i treść. 19.00 Kształcenie u-

zdolmen uczniów — aud. z udz.
dr D. Nakonecznej w opr. D . Bie-

Jęz.
Zi-

w

aud. z

J•■
PROGRAM I

RADIO Ł-J

na fali 1322 m

DZIENNIKI: 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.05, 15.00. 16.00.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.

niaszkiewicz. 19.15 16 lek
angiels. 19.30 Hec. fortep. K.’
mermana. 20.25 w przerwie w

koncercie, Poezja Wieków — „Ró
że dla Laury” — aud. w opr. B

Ostromęckiego. 20.45 D. c . koncer-

śpiewa
Rozm.

jazzo-

tu. 21 .35 Andrzej Hiolski
pieśni F, Schuberta. 22 .15
o książkach. 22 .35 Impresje
we — aud. A . Zarębskiego.

Za tmiany wprowadzone w 0-
statniej chwili w repertuarze tea
trów, kin, radia i TV — Redakcja
nie bierze odpowiedzialności.

22.05,Księżyc w ruinach —

wid. poetyckie (kol.)
22.45 Dziennik (kol.)

PROGRAM II
15.20 Język angielski .— 1.

13
15.50; Program dnia

15.55 Teatr TV — Pierre
Corneille — Cyd

17.15 Dyrektorzy ode. 3
pt. Spadayaca gwiazda — film
fab. poi. (kol.)

18.40 KRONIKA (Kr.)
19.00 Dobranoc dla najmłod

szych i program dla młodzieży
19.30 Wieczór z dziennikiem

(kol.)
20.30 Wtorek melomana: w

progr. D. Ojstrach i P. Badu-
ra-Skoda grają Mozarta

,21.40 24 godziny (kol.)
22.00 Nona — film fab. prod.

bułg. (psych.-ojaycz.) (kol.)
.23.25 Język niemiecki- —, 1.
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