
Przyjacielskie spotkanie
Edwarda Gierka i Gustava Husaka

Delegacja
WARSZAWA (PAP)

Na zaproszenie I sekretarza
KC PZPR — Edwarda Gierka w

dniach 27—28 marca przebywał
w Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej z przyjacielską wizytą se
kretarz generalny KC KPCz,
prezydent Czechosłowackiej Re
publiki Socjalistycznej — Gu-
stav Husak.

W Zakopanem odbyło się
przyjacielskie spotkanie przy
wódców obu bratnich partii. Ze

PRL zaproszona

strony polskiej w spotkaniu
■wziął 'również udział członek
Biura Politycznego KC PZPR,
prezes Rady Ministrów PRL —

Piotr Jaroszewicz.
Ponadto w rozmowach ucze

stniczyli ze strony polskiej: se
kretarz KC PZPR - Ryszard
Frelek i członek KC PZPR, kie
rownik Kancelarii Sekretariatu
KC — Jerzy Waszczuk, a ze

strony czechosłowackiej: czło
nek KC KPCz, kierownik Sekre-

do CSRS

tarlatu sekretarza generalnego
KC — Mikuląsz Benio i dorad
ca sekretarza generalnego KC
KPCz — Vratislav Vajnar.

W toku spotkania Edward
Gierek i Gustav Husak poinfor
mowali się nawzajem o'pomy
ślnej realizacji uchwał VII

Zjazdu PZPR i XV Zjazdu
KPCz o postępach osiągniętych
przez narody obu krajów w bu
dowie rozwiniętego społeczeń-
(DOKONCZENIE NA STB. 2)

PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE S I!»

KRAKÓW O NOWY SĄCZ fi TARNÓW

NOWY JORK (PAP)
Tradycyjną międzynarodo

wą nagrodę im. Cliffórda
Harmona w dziedzinie astro
nautyki przyznano załogom
i dowódcom załóg statków
kosmicznych „Sojuz” i „A-
pollo” — Aleksiejowi Leono-

Nagroda
dla kosmonautów

i astronautów

wowi i Thomasowi Staffor-
dowi — za zasługi w pomyśl
nej realizacji wspólnego eks
perymentu kosmicznego. Po
informowała o tym Rada
Nadzorcza organizacji „Har-
mon International Aviation
Trust” w Nowym Jorku.

Z afrykańskiej wizyty

N. Podgórnego

Zakończenie dialogu
radziecko-zambijskiego

W poniedziałek w Lusace za
kończyły się rozmowy przewod
niczącego Prezydium Rady Naj
wyższej ZSRR, Nikołaja Pod
górnego z prezydentem Zambii,
Kennethem Kaundą.

Dokonano wymiany poglądów
na wiele zagadnień międzynt
rodowych, ze szczególnym u-

względnieniem problemów po
łudnia Afryki. Przedyskutowa
no także sprawę dalszego roz
szerzenia i pogłębienia współ
pracy dwustronnej. Wyrażono
obustronną wolę nadania nowe
go impulsu kontaktom radziec-
ko-zambijskim w wielu dziedzi
nach.

Zdecydowano opublikować
wspólne dokumenty o wyni
kach rozmów.

Plenum WK ZSL w Tarnowie

z udziałem Stanisława Gucwy

Zadanie nr 1 — właściwe

zagospodarowanie ziemi
(Inf. wł.) W woj, tarnowskim

przeważają gospodarstwa o ob
szarze, nie przekraczającym 3
ha. Ponad 29 tys. gospodarstw
prowadzą ludzie w wieku po
nad 60 lat, a blisko 7 tys. gos
podarzy nie ma prawnych na
stępców.

W latach 1971—75 przejęto w

.Tarnowskiem 950 ha, w 1976 r.
— 21-13 ha, zaś w dwóch mie
siącach br. — 286 ha ziemi.
Przewiduje się, że do roku 19.00
przejętych zostanie około 19.500
ha. Ziemię obejmą rolnicy pro
wadzący gospodarstwa specja
listyczne, zespoły rolników lub
gospodarstwa uspołecznione.

Przy przejmowaniu ziemi za

rentę natrafiono w Tarnowskiem
na pewne kłopoty, związane

Expose nowego rządu Indii

Skrajna nędza zostanie

zlikwidowana w ciągu ffl lat
DELHI (PAP)

W pierwszym wystąpieniu
programowym w parlamencie
indyjskim rząd Morarjiego De-
saia oznajmił 23 bm., że będzie'
honorować wszystkie zobowią
zania międzynarodowe poczy
nione przez rządy kongresowe,
zadeklarował przyjaźń ze wszy
stkimi sąsiadami V innymi kra
jami świata na zasadzie rów
ności i zapowiedział, iż „będzie
kroczyć drogą prawdziwego nie-
zaangażowania”.

Expose nowego rządu odczyta
ne na wspólnym posiedzeniu
obu izb parlamentu przez tym
czasowego prezydenta Indii,
Basappę D. Jatti zapowiada też,
że Tndie poświęcą szczególną u-

wagę umocnieniu współpracy
gospodarczej i technicznej z

wszystkimi krajami rozwijający
mi się.

W części poświęconej spra

Władze miejskie Amsterdamu rozpoczęły zdecydowaną walkę o czystość wód w kanałach będą
cych ozdobą tej holenderskiej metropolii. Przy użyciu specjalnych gumowych, wypełnionych
powietrzem węży plamy z ropy i innych szkodliwych substancji chemicznych, które ostatnio
często zaobserwować można na powierzchni wody w kanałach, „holowane” są do brzegu. Tu
właśnie przeprowadza się neutralizację szkodliwych substancji przy pomocy środków chemicz
nych. CAF—AP

Rozmowy radziecko-amerykańskie na Kremlu

L Breżniew rat C. tacft

przede wszystkim z nieuregulo
wanymi stosunkami własnoś
ciowymi, nieaktualną ewidencją,
a także niedoborem kadr geo
detów.

O wielu sprawach, dotyczących
gospodarki ziemią w wojewódz
twie, w świetle uchwał VI Ple
num KC PZPR i krajowej na
rady aktywu ZSL, dyskutowa
no wczoraj na Plenum WK Z.SL,
z. udziałem prezesa NK ZSL,
marszałka Sejmu PRL Stanisła
wa Gucwy.

Podjęte w ostatnich miesią
cach decyzje w sprawie dalszej
pomocy państwa dla rolników, a

także zgłoszone przez I se
kretarza KC PZPR Edwar
da Gierka na VI Plenum KC
(DOKOŃCZENIE NA STR. 2)

wom wewnętrznym expose rzą
dowe zapowiada — zgodnie z

postulatami wszystkich partii
niekongresowych, w tym KPI
— uchylenie ograniczeń wolnoś
ci słowa drukowanego i ustawy
o utrzymaniu bezpieczeństwa
wewnętrznego.

Stwierdzając, że „nic nie
wzburzyło opinii publicznej tak
bardzo jak sposób realizacji pro
gramu planowania rodziny
„przez poprzedni rząd, expose
zapowiada, iż obecnie akcję
kontroli urodzeń będzie prowa
dzić się na zasadzie całkowitej
dobrowolności, w ramach szero
kiego programu obejmującego
także oświatę, ochronę zdrowia,
opiekę nad matką i dzieckiem i

dożywianie dzieci.
Rząd M. Desaia obiecał też

zwiększyć nakłady na rolnictwo
i zlikwidować skrajną nędzę w

Indiach w ciągu 10 lat.

MOSKWA (PAP)
W poniedziałek rozpoczęły się

na Kremlu rozmowy między se
kretarzem generalnym KC KPZR
— Leonidem Breżniewem, mini
strem spraw zagranicznych
ZSRR — Andriejem Gromyką a

sekretarzem stanu USA — Cyru-
sem Vance.

W poniedziałek minister spraw
zagranicznych ZSRR, Andriej
Gromyko podejmował obiadem

amerykańskiego sekretarza sta
nu, Cyrusa Vance.

W swym wystąpieniu szef dy
plomacji radzieckiej . przypo
mniał słowa Leonida Breżniewa
podczas wczorajszego spotkania

Także w Nowosądeckśem wczesna wiosna

Prace połowę w pełnym toku
(Inf. wł.) Łagodna zima wpły

nęła korzystnie na stan ozimin
i upraw sadowniczych w woj.
nowosądeckim.

Łaskawa i wczesna wiosna
spowodowała dużą koncentra
cję prac polowych w północnej
i centralnej części wojewódz
twa. Wysiew nawozów mineral
nych i orka gruntów pod upra
wy zbóż jarych i ziemniaków,
dobiegają końca. Równocześnie
obsiano już ok. 18 tys. ha (głów
nie owsem) tj. 35 proc, plano
wanego areału pod siewy wio
senne. Zaopatrzenie w materiał
siewny zbóż jarych, roślin pa-.

Radzieccy lotnicy domagaia se

wydania piratów powietrznych
Członkowie załogi samolotu

,,An-24”, na -pokładzie którego
siedem lat temu ojciec i syn
Brazinskasowie popełnili ciężkie
przestępstwo, zwrócili się do
władz USA z żądaniem wydania
piratów powietrznych.

Używszy broni palnej, bandyci
porwali samolot lecący z Ba
tumi do Suchumi, zabili stewar

z Vancem, że Istotę rozpoczętych'
rozmów przywódcy radzieccy u-

patrują w tym, aby rozważnie
ocenić obecny stan stosunków
radziecko-amerykańskich i do
dać nowego bodźca ich dalsze
mu rozwojowi.

W odpowiedzi Cyrus Vance
stwierdził, że nowa administra
cja amerykańska przywiązuje
duże znaczenie do utrzymywa
nia dobrych stosunków ze Związ
kiem Radzieckim. Mówiąc o roz
poczętych rozmowach zwrócił u-

wagę na to, że w ich centrum

znajdowało się zagadnienie od
dalenia groźby wojny, okiełzna
nia wyścigu zbrojeń.

stewnych i sadzeniaków bilan
suje wielkość potrzeb. Pod do
statkiem jest też środków che
micznych do ochrony roślin, z

wyjątkiem preparatów chwasto
bójczych. Natomiast nie najlepiej
kształtuje . się sytuacja z poda
żą nawozów mineralnych —

zwłaszcza azotowych.
Dokonana lustracja stanu

przygotowań parku maszyno
wego w SKR-ach, POM-ach i
składnicach maszyn, wykazała
lepszy stopień ich gotowości do
rolniczej wiosny w porównaniu
z rokiem ub.

(jot-ka)

dessę, zranili lotników i zmusi
li załogę do lądowania w Tur
cji. Mordercy przenieśli się z

Turcji do USA, gdzie przebywa
ją dziś na wolności.

Były drugi pilot samolotu
„An-24” — S. Szawidze i me
chanik pokładowy O. Babajan —

skierowali 28 bm. do ambasady
(CIĄG DALSZY NA STR. 2)

VI Zjazd ZHP
rozpoczął obrady

Przyjęcie w szeregi Związku 3-milionowego harcerza H Wystąpienie

Henryka Jabłońskiego ® Referat Jerzego Wajęi^hpwskiego

28 bm. rozpoczęły się w Warszawie, pod hasłem „Jutro
socjalistycznej Polski — budujemy dziś”, 2-dniowe obra
dy VI Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego.

Tysiąc zgromadzonych w Sali Kongresowej PKiN dele
gatów serdecznie powitało przybyłych na obrady człon
ków Biura Politycznego i Sekretariatu KC PZPR: prze
wodniczącego Rady Państwa HENRYKA JABŁOŃSKIE
GO, EDWARDA BABIUCHA, ANDRZEJA WERBLANA,
ZDZISŁAWA ŻANDAROWSKIEGO, ZDZISŁAWA KU
ROWSKIEGO.

Obecni są przedstawiciele
władz naczelnych stronnictw po
litycznych i organizacji społecz
nych, ministrowie, członkowie
ruchu przyjaciół harcerstwa, re
prezentanci wszystkich harcer
skich pokoleń.

W obradach biorą udział re
prezentanci kierownictw organi
zacji pionierskich z krajów so
cjalistycznych.

(Inf. wł.) Współpraca pol
sko-radziecka w wielu dzie
dzinach życia społecznego i

gospodarczego od lat stanowi

siłę motoryczną rozwoju obu

państw. Obecny okres cechu
ją coraz wyższe formy tych
działań — kooperacja i spe
cjalizacja, wymiana myśli
technicznej, technologii i

konstrukcji.

Współpraca
polsko-radziecka

Rozwijaniu dalsgych form

współpracy naukowo-techni
cznej oraz popularyzowaniu
osiągnięć nauki i techniki

radzieckiej —■'w woj. miej
skim krakowskim poświęco
ne jest porozumienie zawar
te między Zarządem Kra
kowskim Towarzystwa Przy
jaźni Polsko-Radzieckiej i

Radą Oddziału Krakowskiego
Naczelnej Organizacji Tech
nicznej, a podpisane wczoraj
przez przewodniczącego ZK

TPPR sekretarza KK PZPR

Andrzeja Czyża i prezesa
ROK NOT doc. dr inż. Sta
nisława Starucha.

W początkach kwietnia, w

30 rocznicę podpisania Umo
wy o współpracy naukowo-

technicznej między PRL i

ZSRR, zorganizowane będą
w Polsce „Dni radzieckiej
nauki i techniki”. W ramach

„Dni” w Katowicach czynna

będzie wystawa poświęcona
osiągnięciom nauki i techni
ki radzieckiej, (maj)

Szczególnie uroczystym mo
mentem inauguracji Zjazdu sta
ło się przyjęcie w szeregi ZHP
— 3-milionowego harcerza. Uro
czyste, harcerskie przyrzeczenie
złożyło, otrzymując jednocześnie
Krzyże Harcerskie, 49 zuchów.

Zabiera głos Henryk Jabłoń-,
ski (Omówienie jego wystąpie
nia zamieszczamy na kol. 2).
(DOKOŃCZENIE NA STR. 2)

Na zdjęciu: na sali obrad członkowie najwyższych władz par
tyjnych i państwowych, od prawej — Henryk Jabłoński, Edward
Babiuch, Andrzej Werblan, Zdzisław Żandarowski i Zdzisław
Kurowski. CAF — Walezak — Tclefotę

Prace Komitetu Rozbrojeniowego

Nad konwencją o zakazie
stosowania broni chemicznej

GENEWA (PAP)
W poniedziałek, 28 bm. genew

ski. Komitet Rozbrojeniowy
rozpoczął z udziałem grupy eks
pertów, serię posiedzeń, poświę
conych sprawie międzynarodo
wej konwencji o zakazie stoso
wania śmiercionośnych che
micznych środków prowadzenia
wojny. Nastąpiło to zgodnie z

zaleceniem Zgromadzenia O-
gólnego NZ, które obok całko
witego i powszechnego zakazu
doświadczeń z bronią nuklearną,
uznała ten temat za prioryteto

Na pasie startowym zderzyły się dwa odrzutowce

Zginęło 560 osób
PARYŻ (PAP)

W niedzielę w godzinach po
południowych na lotnisku „Los
Rodeos” w Santa Cruz de Tene-
rife na Wyspach Kanaryjskich
wydarzyła się największa kata
strofa w historii lotnictwa. W
warunkach słabej widoczności,
na pasie startowym zderzyły
się dwa samoloty odrzutowe ty
pu „boeing 747”, należące do
amerykańskiego towarzystwa
„PANAM” i Holenderskich Li
nii Lotniczych „KLM”. Według
ostatnich doniesień, zginęło po
nad 559 osób, ok. 80 przeżyło
katastrofę, ale stan wielu z

nich jest bardzo ciężki. Na po
kładzie „boeinga 747” linii lot
niczych „KLM” znajdowało się
235 pasażerów i 14 członków za
łogi, zaś „boeingiem 747” towa
rzystwa lotniczego PANAM u-

dawało się w podróż 378 pasa
żerów i 16 członków załogi. We

we zadanie genewskich negocja
cji rozbrojeniowych trzydziestu
państw. _

.

Projekt konwencji o całkowi
tym zakazie badań, produkcji i
przechowywania broni chemicz
nej oraz o zniszczeniu jej zapa
sów wysunęła Polska 1 inne kra
je socjalistyczne już w 1972 ro
ku. Polska była też inicjującym
autorem przyjętej jednomyśl
nie przez XXXI Sesję Zgroma
dzenia Ogólnego NZ, rezolucji w

sprawie eliminacji broni che
micznej.

dług informacji przedstawicie
la KLM, na pokładzie samolotu
.holenderskiego nikt nie przeżył
katastrofy.

Przyczyny tragedii nie zostały
jeszcze dokładnie sprecyzowane.
Według naocznych świadków,
do kolizji doszło na pasie star
towym, kiedy „boeing" KLM

pełną mocą 4 silników odrzuto
wych rozpędzał się do startu i

wpadł na kołujący również do
startu „boeing 747” towarzy
stwa PANAM. Oba samoloty
miały, zgodnie z ich rozkłada
mi lotów wylądować na lotnis
ku w Las Palfnas. Jednakże
w niedzielę w godzinach połud
niowych zostało ono zamknięte
w związku z dokonanym tam
zamachem bombowym. Po go
dzinie oczekiwania na lotnisku
w Santa Cruz de Tenerife oba
samoloty uzyskały zezwolenie

(CIĄG DALSZY NA STR. 3)

Dymisja rządu
francuskiego

W poniedziałek po polude
niu premier Raymond Bar-
re udał się do Pałacu Elizej
skiego na spotkanie z szefem
państwa, Valerym Giscard
d’Estaing, któremu złożył
swoją dymisję a także całe
go gabinetu.

Dymisja postała przyjęta*
W przemówieniu telewizyj
nym prezydent stwierdził, iż

ponownie powierzy R. Bar-
re’mu sformowanie nowego
gabinetu, który nie powinien
liczyć więcej niż 15 mini
strów.

J. Kadar przyjął
W. Kulikowa

I sekretarz KC WSPR, Ja
nos Kadar i premier Gyorgy
Lazar przyjęli w poniedzia
łek naczelnego dowódcę Zje

dnoczonych Sił Zbrojnych
Państw Układu Warszaw
skiego, marszałka Związku
Radzieckiego, Wiktora Ku
likowa i szefa sztabu, gen.
armii, Anatolija Gribkowa.

W spotkaniu wziął także
udział m. in. węgierski mi
nister obrony narodowej,
gen. Lajos Czinege.

Chiny zaprosiły
delegację Chile

Jak wynika z informacji
przedstawiciela chilijskiego
Ministerstwa Spraw Zagra
nicznych, władze ChRL ofi
cjalnie zaprosiły delegację
junty Pinochcta na tradycyj
ne targi wiosenne w Kanto
nie.

Jest to pierwsze tego typu
zaproszenie wystosowane
przez Chiny po przewrocie
wojskowym w Chile.

W^TRYBUNA
Ratujmy
Modlnicp

W Modlnicj/, na polach przylegających do zabytkowego par
ku dawnego dworu Konopków — obecnie domu pracy twór
czej Uniwersytetu Jagiellońskiego — ma powstać parking sa
mochodowy. Zwieziono już część materiałów, zawiadomiono
ludzi o trybie wywłaszczenia. Ale jest to wszystko decyzja
nieprzemyślana — obok zabytkowego zespołu drzew, w bez
pośrednie sąsiedztwo domu o charakterze centrum pracy
twórczej wtargnąć ma cywilizacja samochodowa, która abso
lutnie, bezpowrotnie zniszczy odrębność atmosfery tego za
kątka!

Wystarczy raz odwiedzić Modlnicę, aby pojąć piękno tej
wsi, łączącej dawny dworek, gdzie pracował przez ostatnie
lata swego życia wielki Kolberg, z zabytkowym drewnianym
kościołem. Ale cała wieś i te dwie budowle są pewną całością.
Naturalnym, wiekowym tokiem rozwoju wplotły się w nią
sady, ogrody, pola. Pytam: dlaczego tę całość ma się zniszczyć,
dlaczego ma się ziemię orną i sady zamienić w kamienną pu
stynię, tuż obok pięknego parku położoną? Dlaczego — znowu

sztucznym sposobem — ma się tu roztoinąć masowy najazd
turystów samochodowych?

J. R. MODLNICA
(Nazwisko 1 adres znane redakejł)

Czechosłowacja ma 15 milionów mieszkańców
PRAGA (PAP)

28 bm. w Czechosłowacji urodził się 15-milionowy obywatel.
Jest to ważne wydarzenie w życiu naszych południowych są
siadów, którzy dzięki pomyślnym warunkom społeczno-ekono
micznym osiągnęli znaczną poprawę w rozwoju demograficz
nym i przezwyciężyli wieloletni kryzys w tej dziedzinie.

Wszechstronna opieka jaką państwo otacza młode małżeństwa
i wielodzietne rodziny, szybko owocuje. W latach 1974—76 rodzi
ło się 290 tys. dzieci rocznie, czyli 19 dzieci na 1000“ mieszkańców.

Zapewniło to CSRS uplasowanie się w czołówce europejskiej.
Jest to tym bardziej godne podkreślenia, że CSRS ma bardzo
wysoki odsetek pracujących kobiet — stanowią one 48' proc, za
trudnionych.

Według przewidywań demografów, Czechosłowacja powinna
mieć w 2000 roku blisko 17 min obywateli, (w!)

Dzisiaj rozstrzygnięcie

„Noce i linie" kandydatem do „Oskara**
WASZYNGTON (PAP)

W siedzibie Amerykańskiej
Akademii Filmowej w Los An
geles odbyła się uroczystość
wręczenia nominacji na kandy
data do nagrody „Oskara”.
Wśród pięciu filmów zagranicz
nych nominację taką otrzymał
polski film „Noce i dnie”. Akt

nominacyjny z rąk przewodni
czącego Akademii Waltera Mi-
rischa odebrał twórca „Nocy i
dni” reżyser JERZY ANTCZAK.

Decyzja o przyznaniu „Oska
rów” zapadnie w poniedziałek
w późnych godzinach wieczor
nych, a więc we wtorek czasu

warszawskiego.

„Olimpijski krzyk” — zdjęcie, które zdobyło
pierwszą nagrodę w kategorii zdjąć sportowych
na tegoroczriym konkursie fotografii prasowej
„World Press Photo” w Amsterdamie. Jego auto
rem jest Ernest Schwerck z Nowego Jorku.

W Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej

Sklep nie tylko
dla nastolatków

(Inf. wl.) Top Mart Jeans — napis,
tej treści na witrynie niewielkiego
sklepiku przy ul. Grzegórzeckiej przy
kuwa od kilku dni uwagę przechod
niów. Do placówki tej nie przyznawał
się ani „Pewex” ani WPHW ani też

„Sprawność”. Po bliższym rozeznaniu
okazało się, że jest to po prostu włas
ność „Top Mart Jeans” — kanadyj
skiej firmy polonijnej, która jako
pierwsza zdecydowała się na prowa
dzenie działalności gospodarczej w

Starym Kraju. Właśnie wczoraj, w ty
dzień po otrzymaniu przydziału lokalu

sklep otworzył swe podwoje. Właści
ciel TMJ — Stanisław Szewczyk, choć

Kanadyjczyk, ale rodowity krakowia
nin przebywa} właśnie w Krakowie
— opowiedział nam o swych zamierze
niach.

„— Początek stanowi niewielki za
kładzik produkcyjny w Częstochowie.
Szyje się tam odzież dżinsową z ma
teriałów importowanych. Mam pewne
plany na przyszłość, ale nie chciałbym
o nich mówić. W grę wchodzi Czę
stochowa albo Kraków, zależy gdzie
będą korzystniejsze warunki. Specjal
ność .mojej firmy to konfekcja i dzie-
wiarstwo. W Polsce na razie wchodzi
w rachubę ta pierwsza, którą produ
kujemy w bardzo wielu asortymen
tach, gatunkach i fasonach. Co do
działalności handlowej placówka kra
kowska jest pierwsza, którą urucho
miłem. 2 biegiem czasu powstaną dal
sze w innych miastach. Sprzedajemy
oczywiście za złotówki.

Wydaje się, że wobec określonych
potrzeb, które dyktuje moda młodzie
żowa, a także popyt na niektóre usłu
gi, inicjatywa wiązania rodaków z Ma
cierzą, stwarzanie im warunków inwe
stowania w handel i usługi w kraju
jest inicjatywą interesującą. (tor)
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Przyjacielskie spotkanie

Edwarua Gierka i Gusfava Hus oka

„Walter de Gruyter”
w KDK

W salach KDK „Pałac pod
Baranami” w Krakowie obej
rzeć można wystawę książ
ki naukowej wydawnictwa
„Walter de Gruyter’’. Ta Zna
na zachodnioniemiecka firma

, o bogatej i długotrwałej tra
dycji, bo sięgającej po rok
1749, wydaj e obecnie 2,5—3
tys. tytułów rocznie oraz 40
tytułów czasopism nauko
wych.

Przedstawiciel wydawnic
twa, Dieter Rackow, przeka
zał dla Uniwersytetu Jagiel
lońskiego dar o wartości 40
tys. marek. Wśród
pozycji znalazły się
słowniki, książki z

literaturoznawstwa,
medycyny, albumy
sztuki. Dar odebrał
UJ prof. dr Mieczysław Ka.
raś. (Fal)

\

• SPORT > SPORT • SPORT > SPORT e SPORT

W środę kolejne spotkania eliminacyjne do MS-78

kilkuset
głównie
zakresu

filozofii,
historii
rektor

Zgromadzenie WSS

„Spotem”
w Tarnowie

(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
stwa socjalistycznego, w poli
tycznym i ekonomicznym rozwo
ju oraz w innych dziedzinach
życia społecznego.

Głównym przedmiotem roz
mów były węzłowe sprawy dal
szego zacieśniania braterskich
stosunków między PZPR i
KPCz oraz między Polską Rze-

cząpospolitą Ludową i Czecho
słowacką Republiką Socjali
styczną.

Przywódcy obu partii zwróci
li uwagę na poważne możliwości

dalszego rozszerzenia współpra
cy, wynikające z rosnących po
tencjałów Polski i Czechosłowa
cji.

W szczególności postanowiono
dążyć do rozszerzenia i pogłę
bienia kooperacji przemysłowej
oraz tworzenia innych wzajem
nych, trwałych powiązań ekono
micznych zgodnie z przyjętym
w ramach RWPG komplekso
wym programem socjalistycznej
integracji gospodarczej.

Uzgodniono, że należy przy
stąpić do opracowania długoter
minowej koncepcji rozwoju
polsko-czechosłowackiej współ
pracy ekonomicznej po r. 1980.

Zostało uzgodnione, że w naj

bliższym czasie odbędzie się spot
kanie prezesa Rady Ministrów
PRL — Piotra Jaroszewicza i

przewodniczącego Rządu Fede
ralnego CSRS Lubomira Strou-
gala.

Sprawie wzajemnego poznania
i zrozumienia, pogłębiania ma
jącej długą tradycję przyjaźni
bratnich narodów Polski i Cze
chosłowacji dobrze służy współ
praca między miastami, woje
wództwami, zakładami pracy
oraz wzrastająca wymiana tu
rystyczna.

Edward Gierek i Gustar Hu-
sak dokonali, także wymiany po
glądów na aktualne problemy
międzynarodowe. Raz jeszcze po
twierdziła się pełna zgodność
poglądów w ocenie aktualnego
rozwoju sytuacji międzynarodo
wej na świeci*.

Potwierdzili dążenie do wpro
wadzenia w życie doniosłych i-
nicjatyw zawartych w doku
mentach narady Doradczego
Komitetu Politycznego Państw
Członków Układu Warszawskie
go w Bukareszcie, szczególnie
Zaś projektu układu, którego
celem jest ograniczenie niebez
pieczeństwa użycia broni nu
klearnej.

Niezłomnym dążeniem obu
krajów jest pełna realizacja za
sad i postanowień podpisanego
w Helsinkach przez przywódców
35 państw aktu końcowego Eu
ropejskiej Konferencji Bezpie
czeństwa i Współpracy.

Dla wcielenia w życie tego
doniosłego dokumentu pokoju,
bezpieczeństwa i współpracy na

naszym kontynencie, koniecz
ne jest zdecydowane przeciw
stawienie się siłom reakcyjnym,
które chciałyby zahamować

proces odprężenia i zakłócić kli
mat stosunków międzynarodo
wych. Prowadzone przez te siły
kampanie przeciwko krajom so

cjalistycznym są sprzeczne z du
chem i literą aktu końcowego, z

przyjętymi w nim zasadami po
szanowania suwerenności i
nieingerencji w wewnętrzne
sprawy innych państw. Tylko w

oparciu o te zasady można bu
dować wzajemne zrozumienie i
zaufanie między państwami i
narodami. W tym celu niezbęd
ne jest również zapewnienie
konstruktywnego przebiegu i

pomyślnych wyników zbliżają
cemu się spotkaniu przedstawi
cieli państw-sygnatariuszy aktu
końcowego w Belgradzie. Roz

szerzająca się wymiana między
narodowa powinna służyć u-

gruntowaniu pokojowego współ
istnienia państw o odmiennych
ustrojach, rozwojowi przyjaźni i

współpracy narodów.
E. Gierek i G. Husak potwier

dzili ponownie niewzruszoną
wolę dalszego działania Wspól
nie z KPZR i innymi bratnimi

partiami na rzecz umocnienia
jedności i współdziałania mię
dzynarodowego ruchu komuni
stycznego i robotniczego \ zgodnie
z zasadami internacjonalistycz-
nej solidarności.

Obie partie przywiązują wiel
kie Znaczenie do wcieleni* w

życie przyjętego na berlińskiej
Konferencji Partii Komunistycz
nych i Robotniczych Europy pro
gramu dalszej walki o pokój,
bezpieczeństwo, współpracę i po
stęp społeczny na naszym kon
tynencie.

Uzgodniono, te delegacja par-
tyjno-państwowa PRL pod prze
wodnictwem Edwarda Gierka
złoży na zaproszenie KC KPCz
i władz CSRS wizytę w CSRS
w bież. roku.

Spotkanie przebiegało w ser
decznej, przyjacielskiej atmo
sferze.

Trudne mecze CSRS
Meczem Belgi* — Holandia (wygrali „pomarańczowi" 2:0) za

inaugurowane zostały tegoroczne spotkania eliminacyjne do mis
trzostw świata — 78 strefy europejskiej. W meczu w Antwer
pii Holendrzy potwierdzili wysoką klasę, są teraz zdecydowa
nym faworytem w swojej grupie, choć zapewne rewanżowe po
jedynki z Irlandią Pin. (w pierwszym meozu Holendrzy u siebie
tylko zremisowali) i Belgią — nie będą należały do łatwych.

W środę kolejne emocje. W
Dublinie Irlandia gra z Francją
w Cardiff Walia spotyka się z

mistrzem Europy — Czechosło
wacją, a na Wembley, Anglia
walczy z Luksemburgiem.
• Francuzi wystartowali b. do

brze, wygrali z Irlandią i zre
misowali z najgroźniejszym ry
walem Bułgarią (na wyjeżdzie).
„Trójkolorowi” grają obecnie
coraz lepiej, nie tak dawno po
konali w Paryżu aktualnego
mistrza świata — drużynę RFN
1:0 i to jak najbardziej zasłuże
nie. Francuzi mają w swoich
szeregach znakomitego rozgry
wającego — 21 -letniego Plati-
niego rewelację ubiegłoroczne
go sezonu, (piątego na liście
„France Footbal”), do zespołu

powrócił świetny napastnik Ro-
cheteau, dobrze spisuje się też
linia obrony.

Czechosłowacy mają za sobą
dopiero jeden mecz ze Szkocją
(wygrali go u siebie 2 0). Teraz
czeka ich b. trudne zadanie,
gdyż Walijczycy znajdują się w

pełni sezonu. W meczu kontrol
nym — Czechosłowacy wygrali
ostatnio z Grecją 4:0 demonstru
jąc jak na początek sezonu do
brą formę. Czy wystarczy to je
dnak na Walijczyków — zoba
czymy.

Don Revie, selekcjoner piłkar
skiej reprezentacji Anglii, po
stawił zdecydowanie na atak
w meczu eliminacyjnym mis
trzostw świata z Luksembur
giem, który odbędzie się na

i Francji
Wembley 30 bm. „Włączyłem de
składu naszej drużyny na środo
wy mecz 5 napastników — po
wiedział D. Revie. — Zdaję so
bie sprawę że musimy strzelić
rywalom w środę jak najwię
cej bramek. Bramki bowiem
będą decydowały w ogólnym roz
rachunku o awansie do finałów
mistrzostw świata w rywaliza
cji piłkarzy Anglii i Włoch.
Dlatego w jedenastce na środo
wy mecz znaleźli się w ataku
ROXLE, HILL, TUEART, KEE-
GAN i CHANNON. Gdyby od
czuwający skutki kontuzji Tue-
art nie mógł wystąpić na jego
miejscu zagra FRANCIS", Oto
skład reprezentacji Anglii na

mecz z Luksemburgiem.
Clemencc (Liverpool), Clement

(Queens Park), Watson (Man
chester City), Hughes (Liver-
pool), Cherry i Tueart (obaj
Manchester City) lub Franci*
(Birmingham) — Keegan (Liver-
pool), Kennedy (Liverpool) —j
Hannon (Southampton) — Royle
(Manchester City), Hill (Man
chester Utd).

ób-Podczas wczorajszych
rad zgromadzenia przedsta
wicieli WSS „Społem” w

Tarnowie dokonano oceny
Ubiegłorocznej działalności
spółdzielni uchwalając pod
stawowe kierunki działania
w roku bieżącym.

Poprzedni rok, mimo kło
potów związanych z reorga
nizacją handlu tarnowska
WSS może zaliczyć do uda
nych. Przekroczono plano
wane obroty, umocnione zo
stały oddziały. Na szczegól
ną pochwałę zasługują nowe

formy pracy „Społemow
skiego" handlu i gastrono
mii.

W tym roku przed spół
dzielcami stoją jeszcze więk
sze zadania. Wartość obro
tów wyniesie ponad 2,5 mld
zł, powstanie 10 nowych
sklepów i dwa zakłady ga
stronomiczne. Głównym kie
runkiem wysiłku spółdzielni
— jak stwierdził w swym
Wystąpieniu prezes WSS
Marian Słowik — będzie do
skonalenie systemu dostaw
towarów, wprowadzenie no
woczesnych metod sprzeda
ży, modernizacja lokali skle
powych i gastronomicznych,
powiększenie własnej pro
dukcji oraz dalszy rozwój u-

sług.

VI Zjazd ZHP rozpoczął obrady
(DOKOŃCZENIE ZE STR. I) nych doświadczeń zdobyły dru

żyny Harcerskiej Służby Polsce

Socjalistycznej.

(sad)

Od 7 kwietnia

6 dni ferii

Syntezą dorobku ZHP osiąg
niętego w okresie od poprzed
niego, V Zjazdu Związku oraz

liczbowych i jakościowych prze
mian jakie w tym czasie zaszły
w organizacji był referat wy
głoszony przez naczelnika ZHP
— Jerzego Wojciechowskiego.
Jego- wystąpienie uwypukliło
najbardziej charakterystyczne
doświadczenia związku, które są
punktem wyjścia do nakreślenia
nowych kierunków programo
wych i dalszych inicjatyw ideo-
wo-wychowawczych pod hasłem:
„Jutro socjalistycznej Polski —

budujemy dziś”.

W referacie akcentuje Się du
mę i satysfakcję harcerstwa z

wykonania uchwały V Zjazdu
pn. „Wszystkie siły socjalistycz
nej Polsce”, z chlubnego zakoń
czenia operacji „1001 — From
bork”, z zainicjowania kolejnej
kampanii „Operacji Bieszczady
— 40”, z aktywnego uczestnic
twa w ogólnomłodżieżowych
przedsięwzięciach wychowaw
czych, społecznych i produkcyj
nych podejmowanych na apel
„Mój sukces — socjalistycznej
ojczyźnie”.

ZHP brał aktywny udział W

przemianach dokonywujących
się w szkole. Z inicjatywy Zwią
zku opracowany został kodeks
ucznia. Wiele ciekawych 1 een-

Obećnie stają przed Związ
kiem nowe zadania. Mamy —

głosi referat —- ambicję wywią
zać się z nich jeszcze lepiej, bo
Stać nas na więcej.

Naczelnik ZHP scharakteryzo
wał następnie główne kierunki
pracy Związku na przyszłość.
Chodzi głównie o dalsze podno
szenie jakości działania drużyn
i szczepów harcerskich, o jeszcze
lepsze zaspokajanie potrzeb
wszystkich uczniów* nie tylko
harcerzy, w dziedzinie nauki,
kultury, sportu, turystyki, o roz
wój samorządności uczniowskiej,
o towarzyszenie przemianom za
chodzącym w systemie edukacji
narodowej.

Nad referatem programowym
rożwihęła się bogata, wielowąt
kowa dyskusja, w której zabie
rają głoś delegaci reprezentują
cy wszystkie środowiska i regio
ny.

Dyskusja stała się płaszczyzną
zaprezentowania z jednej strony
konkretnych przykładów reali
zacji ogólnokrajowych i regio
nalnych inicjatyw ZHP, z dru
giej zaś — określenia nowych
przedsięwzięć ideowo-wychowa-
wczych, społecznych, gospodar
czych, oświatowych i kultural
nych, w dziedzinie sportu, tury
styki* wypoczynku.

W dyskusji wielokrotnie zgła
szane są nowe inicjatywy włą
czające nie tylko harcerzy ale i

ogół uczniów w rozwiązywanie
konkretnych zadań społecznych
w poszczególnych środowiskach,
miastach, wsiach, osiedlach, w

różnych dziedzinach gospodarki
kraju.

W pierwszym dniu obrad VI

Zjazdu ZHP rozpoczęło pracę 5
zespołów problemowych, na któ
rych dyskutuje się m. in. o spra
wach rozwoju drużyn HSPS, o

praktycznych inicjatywach na

rzecz rozwoju społeczno-gospo
darczego kraju, a także o róż
nych formach współpracy har
cerstwa ze szkołą.

Delegacje uczestników VI

Zjazdu ZHP złożyły w ponie
działek hołd pamięci bohaterów
poległych w walkach o wyzwo
lenie narodowe i społeczne, pa
mięci byłych działaczy i bojow
ników polskiego ruchu młodzie
żowego.

Młodzież złożyła m. in. kwiaty
na Grobie Nieznanego Żołnie
rza, pod pomnikiem warszaw
skiej Nike i pod obeliskiem
Mauzoleum Żołnierzy Radziec
kich. Wiązanki kwiatów złożono
w kwaterach ZWM i Szarych
Szeregów na cmentarzu Powąz
kowskim a także przy płycie
upamiętniającej bohaterską
śmierć przywódcy ZWM — Jan
ka Krasickiego.

Hołd pamięci
żołnierza

i rewolucjonisty
Tarnowska Szkoła Podstawo

wa nr 16 im. generała Karola
Świerczewskiego była wczoraj
gospodarzem sejmiku uczniow
skiego, poświęconego pamięci
bohatera trzech narodów. W u-

roczystości wzięły udział delega
cje ośmiu szkół z terenu woj.
tarnowskiego noszące imię gene
rała Waltera. Młodzież złożyła
kwiaty przed popiersiem gen.
Świerczewskiego i przedstawiła
program artystyczny. (sad)

-¥■
Wczoraj, w 30 rocznicę śmierci

gen. Karola Świerczewskiego
oraz w pierwszą rocznicę nada
nia szkole jego imienia, mło
dzież z Zespołu Szkół Elekjry-
czno-Mechanicznych w Skawi
nie zaciągnęła wartę honorową
przy tablicy pamiątkowej. Pod
czas uroczystego apelu przed
tablicą pamiątkową złożono
kwiaty.

(cm)

Zbliżają się wiosenne ferie
szkolne. Przypadają one w

terminie od 7 do 12 kwietnia
br. włącznie. Będzie' to ostat
nia przerwa W nauce pod
czas bieżącego roku szkolne
go.
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Wystąpienie Henryka Jabłońskiego
(Omówienie)

Z dalekopisu
4 (k) W RAMACH trwa

jącej w Radzie Bezpieczeń
stwa debaty na temat zapal
nej sytuacji na południu A-

fryki przedstawiciele Libii,
Ghany, Kenii, Mongolii, Al
gierii, Zairu i Indonezji, któ
rzy zabierali głos w ponie
działek, zdecydowanie potę
pili praktykę apartheidu i

dyskryminacji rasowej oraz

domagali się podjęcia zdecy
dowanych, skutecznych kro
ków przeciwko rasistowskim
,władzom RPA.

4 W PONIEDZIAŁEK roz
poczęło się pierwsze posie
dzenie komitetu przygoto
wawczego specjalnej sesji
Zgromadzenia Ogólnego NZ

poświęconej sprawie rozbro
jenia.

4 W WYNIKU rozmów
ministrów spraw zagranicz
nych Hiszpanii — i Meksyku
— przeprowadzonych w po
niedziałek w Paryżu posta
nowiono przywrócić stosun
ki dyplomatyczne między o-

bu krajami.
4 NA ZAPROSZENIE KP

Finlandii w poniedziałek do

tego kraju przybył z 5-dnio-
wą wizytą przywódca komu
nistów chilijskich, Luia Cor-
valan.

Na wstępie Henryk Jabłoński pozdrowił ucze
stników Zjazdu w imieniu Biura Politycznego
KC PZPR oraz osobiście — I sekretarza partii
Edwarda Gierka.

Niewiele czasu upłynęło — stwierdził H. Ja
błoński — od V Zjazdu ZHP, ale w tym krót
kim okresie poważne zmiany nastąpiły w pol
skich wsiach i miastach.

Partia docenia uczestnictwo młodzieży we

wszystkich dziedzinach życia społecznego, widzi
w niej współtwórcę polskiej współczesności i

współbudowniczego dnia jutrzejszego ojczyzny.
Już dziś — podkreślił — liczy i liczyć się bę

dzie coraz bardziej praca młodzieży, jej udział
w tworzeniu nowych wartości, w rozbudowie

materialnego i duchowego potencjału narodu.
Ważne jest również zdobywanie przez nią możli
wie najgłębszej wiedzy ogólnej i politycznej* jak
najwyższych kwalifikacji zawodowych i Obywa
telskich, samodzielności myślenia, umiejętności
pracy w zmieniających się okolicznościach 1

współżycia w kolektywie, poczucia odpowiedzial
ności, a więc demokratyzmu i dyscypliny spo
łecznej.

W tym kontekście, przewodniczący Rady Pań
stwa podkreślił rolę organizacji młodzieżowej,
w której młody Polak znajduje się W gronie
swych rówieśników, kolegów i przyjaciół. Za
wiera ona w sobie tak cenne walory jak dobro
wolność, samorządność, aktywność, współdziała
nie i samowychowywanie. Zarówno W pracy,
jak i w zabawie — powiedział — harcerz uczest
niczy w zespole, to znaczy w najlepszej, jaka
może być szkole rozwijającej pozytywno posta
wy społeczne i wzajemną życzliwość.

Na tym gruncie — stwierdzi! Henryk Jabłoń
ski — znacznie łatwiej niż w jakichkolwiek in
nych warunkach rozwijać się mogą w młodym
człowieku takie walory, jak poszanowanie god
ności ludzkiej, wrażliwość na niesprawiedliwość,
demokratyzm, wrogi stosunek do egoizmu, po
czucie odpowiedzialności za własne czyny, za ko
lektyw, za swych najbliższych.

Kształtowanie takich, rzeczywiście „bogatych"
ludzi — zaakcentował przewodniczący Rady Pań
stwa — to tworzenie nieodzownych dla narodu
wartości. I takie właśnie jest fundamentalne za
danie ZHP. Powodzenie tej pracy to jedna z naj
ważniejszych gwarancji, że nieodzowne dla pra
widłowego rozwoju społeczeństwa partnerskie
współdziałanie wszystkich współcześnie żyjących
pokoleń Polaków przynosić będzie efekty na

miarę naszych marzeń i ambicji.
Mówiąc o wkładzie harcerstwa w pomnażanie

sił i zamożności ojczyzny — H. Jabłoński pod
kreślił — wielki dorobek ZHP w dziedzinie
kształtowania postaw ideowych młodzieży, bo
gactwo stosowanych form kolektywnego działa
nia i wypoczynku oraz czynny udział harcerzy
w życiu społecznym i podejmowaniu rozlicznych
prac użytecznych dla kraju oraz pozytywną ro
lę harcerstwa w naszym systemie szkolnym.

Zwracając się do instruktorów ZHP — H. Ja
błoński podkreślił ich ogromne możliwości od
działywania, które wyznaczają tym samym roz
miary ich odpowiedzialncści.

Zwracając się na zakończenie do delegatów na

VI Zjazd, H. Jabłoński powiedział, że cały kraj
ma prawo oczekiwać pryncypialnej, prawdziwie
harcerskiej dyskusji i jak najlepszego na jej pod
stawie opracowanego programu dalszych działań.

POGODA
PROGNOZA DLA POLSKI

POŁUDNIOWEJ: Zachmu
rzenie duże przechodzące w

zmienne z opadami deszczu i

śniegu, częściowo o charak
terze przelotnym. Tempera
turaod4st.do6st., zten
dencją do spadków. W ciągu
dniado0st.i4st.Nocąlo
kalne przymrozki do —5 st.

Wiatry słabe i umiarkowane

południowo-zachodnie skrę
cające w kierunku północ
nym. W Tatrach temperatu
ra dniem —8 st., nocą —10.

Wiatry umiarkowane i dość
silne południowe, skręcające
na północno-zachodnie.

BIOMET INFORMUJE: O-
bniicna sprawność działania
i objawy pogorszonego sa
mopoczucia. Widzialność do
bra. Drogi przeważnie ślis
kie.

B

'2,3,4.

Kilka pokoleń harcerzy
(Dalekopisem i Warszawy)

Podniosłym, wzruszającym momentem

pierwszego dnia VI Zjazdu ZHP było złoże
nie przyrzeczenia harcerskiego przez zuchów,
reprezentujących wszystkie chorągwie. Dzie
ciaki strojne w szare i zielone mundurki, w

towarzystwie swoich rodziców, z powagą
i przejęciem powtarzały słowa przyrzecze
nia, które odebrała sala chóralnym: „Na
słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy”.
Zaszczytu uczestnictwa w tym akcie symbo
lizującym fakt, że liczba członków ZHP

przekroczyła 3 miliony, dostąpiły: Baśia Pa
pież z Białego Dunajca, Monika Fudyma z

Tarnowa i Małgosia Zdanowska z Nowej Hu
ty. Zapamięta ten dzień i 10 zastępowych —

zwycięzców konkursu na najlepszego zastę
powego, którzy tu na tym forum otrzymali
specjalne medale.

Obrady Zjazdu przebiegają pód hasłem
„Jutro socjalistycznej Polski — budujemy
dziś". Dominującym akcentem wypowiedzi
jest, jakość harcerskiego działania i pogłę
bienie procesu wychowawczego. W tej donio
słej dla przyszłości Związku debacie uczest
niczy kilka pokoleń instruktorów harcer
skich. Są obecni ći, którzy w okresie między-

wojennym działając w harcerskich druży
nach, toczyli walkę o polskość Śląska; są
uczestnicy zmagań z hitlerowskim najeźdźcą
prowadzonych przez Szare Szeregi; nie brak
takich, którzy tuż po wyzwoleniu podjęli
pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą w

najtrudniejszym powojennym okresie.
Wraz z nimi po raz pierwszy zasiedli dele

gaci szczepów Harcerskiej Służby Polsce So
cjalistycznej ze szkół ponadpodstawowych, a

swoistym ewenementem było prowadzenie
obrad przez młodziutką uczennicę liceum,
która ze swego zadania wywiązała się zna
komicie.

W pracach Zjazdu biorą udział liczne de
legacje Chorągwi Krakowskiej, Nowosądec
kiej i Tarnowskiej. Kraków reprezentuje
46-osobowa grupa, w tym 26 delegatów, No
wy Sącz — 26 delegatów i 14 gości, Tarnów —

19 delegatów i 15 gości. W Prezydium Zjazdu
zasiadają Tadeusz Prokopiuk z Krakowa,
Andrzej Głuc z Nowego Sącza i Stanisław
Wróbel z Tarnowa.

Krakowski zespół wokalno-instrumental
ny „Hatem” wystąpi w Teatrze Wielkim w

koncercie zjazdowym najlepszych zespołów
harcerskich. Tytuł koncertu „Nasz ogromny
czas".

'

ZBIGNIEW GUZOWSKI

Strauss chce być premierem
Bawarii

Przewodniczący bawarskiej
Unii Chrześcijańsko-Społecznej
(CSU), przedstawiciel najbar
dziej reakcyjnego skrzydła opo
zycji chadeckiej CDU/CSU zgło
sił swoje rozszczenia do sukce
sji po premierze Bawarii Alfon
sie Goppelu.

Strauss oświadczył dziennika
rzom w Monachium: „jeżeli
premier bawarski przed upły
wem kadencji będzie chciał
przekazać urząd swemu następ
cy, jestem pierwszym kandyda
tem do tego urzędu”. To samo

dotyczy przypuszczalnie okresu
po następnych wyborach do
Landtagu (odbędą się one W Ba
warii w 1978 roku).

Plenum WK ZSŁ

w Tarnowie
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)

propozycje W sprawie emerytur
dla prowadzących gospodarstwa
rolne, zostały przyjęte ńa tar
nowskiej wsi z zadowoleniem —

stwierdził w referacie inauguru
jącym dyskusje prezes WK ZSL
Tadeusz Maj.

O zainteresowaniu rolników
właściwym wykorzystaniem zie
mi i wzrostem produkcji rolnej
— świadczyły głosy w dyskusji
do których nawiązał w swym
wystąpieniu Stanisław Gucwa.
Podkreślił m. in., że ziemię
obejmować będą rolnicy gwa
rantujący jej najlepsze użytko
wanie, uzyskanie maksymal
nych plonów. Przypomniał du
że rozdrobnienie tarnowskiego
rolnictwa i wynikające stąd
niekorzystne konsekwencje, mó
wił o rezerwach, które należy
ujawnić i wykorzystać dla dal
szego rozwoju gospodarki żyw
nościowej. Prezes NK stwierdził
też, że po wprowadzeniu emery
tur dla rolników znikną dotych
czasowe hamulce w przekazy
waniu ziemi przez starszych
gospodarzy, (al)

Żądanie
radzieckich lotników

(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
amerykańskiej w Moskwie list
z apelem do prezydenta USA,
Jimmy Cartera. „Wiemy, że ca
ły świat potępia piractwo po
wietrzne i że Pan również je
potępia — piszą lotnicy. Werbal
ne potępienie jednak nie wystar
cza. Należy karać zbrodniarzy i

piratów. Dlatego też zwracamy
się do Pana ze zdecydowaną
prośbą, aby użył Pan swego
prezydenckiego autorytetu i do
pomógł w ekstradycji Brazin-
skasów, którzy powinni stanąć
przed sądem radzieckim. Ocze
kujemy Pańskiej decyzji i od-

| powiedzi."

Brazylia i dwie niespodzianki
Dobiegły końca wstępne eliminacje piłkarskich Mistrzostw

Swiata-78 w Ameryce Południowej. Z rywalizacji 9 zespołów
zwycięsko wyszli piłkarze BRAZYLII, BOLIWII i PERU. O ile
trzykrotni mistrzowie świata byli zdecydowanymi faworytami
swojej grupy, to awans Boliwii i Peru jest swojego rodzaju nie
spodzianką.

Większą sprawili Boliwijczycy. W grupie II niemal wszyscy
fachowcy stawiali na mistrzów świata z 1930 i 1950 r. — Urug
waj. Zespół Boliwii został jednak znakomicie przygotowany do
rozgrywek i swoją wyższość udowodnił w sposób nie ulegający
dyskusji. W bezpośrednich meczach z Urugwajem zdobył 3 pkt.
wygrał oba pojedynki z Wenezuelą i zajął zdecydowanie 1 miej
sce w grupie II.

W grupie III faworytem była reprezentacja Chile. Do ostatnie
go pojedynku ważyły się tu losy awansu, ale zwycięstwo Peru
w rewanżowym meczu z Chile (2:0) przesądziło sprawę na rzecz

Peruwiańczyków. Trudniej niż oczekiwano przyszedł awans

Brazylii. Najgroźniejszym rywalem okazał się Paragwaj. Na
stępcy Pelego stracili dwa punkty w remisowych meczach z

Kolumbią i Paragwajem (u siebie), ale z pozostałych spotkań
wyszli zwycięsko.

Tak więc w porównaniu z poprzednimi mistrzostwami świata
w RFN, zabraknie w finałach „Mundial-78" Urugwaju i Chile,
wkrótce rozpocznie się finał strefowy Ameryki Południowej.
Brazylia, Peru i Boliwia rywalizować będą o dwa miejsca da
jące automatyczny awans do finału. Zespół który zajmie III

miejsce w tym turnieju spotka się w barażowych pojedynkach
ze zwycięzcą grupy IX strefy europejskiej (ZSRR, Węgry, Gre
cja).

Ligowe remanenty
0 W ostatniej kolejce ligowej

zanotowano pierwszą w wio
sennej rundzie czerwoną kart
kę. Otrzymał ją za słowną obra
zę sędziego — Boniek. Ponadto
sędziowie upomnieli 5 zawodni
ków żółtymi kartkami. Do no
tesów arbitrów trafili: Maszta-
ler z Odry, Kapka z Wisły, Za-

łężny z Mielca, Popowicz z

Górnika i Seweryn z Zagłębia.
0 W zespole Legii zadebiuto

wał w sobotę'22-letni obrońca
Z. Filipiak — b. piłkarz Zawi
szy Bydgoszcz. Posiada on bar
dzo dobre warunki fizyczne, im
ponował spokojem i dokładnoś
cią podań — wszystko więc
wskazuje na to, że newralgiczna
formacja legionistów jaką jest
obrona, doznała poważnego
wzmocnienia. Kolejnym debiu
tantem był Jędrzejczak, były
piłkarz Polonii Bydgoszcz, gra
jący obecnie w Widzewie.

Piłkarze Śląska Wrocław
przełamali wreszcie „strzelecką
anemię”. Przez ostatnie 3 mecze

ligowe i 2 pucharowe z Napoli
wrocławianie nie potrafili strze
lić choćby jednej bramki. Wre
szcie udało Się to w 31 minucie

| spotkania z Górnikiem — Z.

II Garłowskiemu.
0 Kto zagra w bramce naszej

reprezentacji przeciwko Danii
J — zastanawiają się kibice. Ku

kla jest poważnie kontuzjowa
ny i wznowi treningi nie prę
dzej niż za 4—5 miesięcy, mło
dy Cebrat to duży talent, ale
bramkarz o niewielkim jeszcze
doświadczeniu. A może do re
prezentacji powróci Tomaszew
ski? — w ostatnim meczu z

Zagłębiem bronił jak za naj
lepszych swoich dni (obronił na
wet karnego!). Nie tak jednak
dawno, bo po meczu pucharo
wym Stal Mielec — ŁKS (wy
grali gospodarze 4:1) postawa
Tomaszewskiego, który miał do
wszystkich pretensje o stracone
bramki spotkała się z b. ostrą
krytyką trenera Jezierskiego,
który wymienił go na rezerwo
wego bramkarza. Jeśli Toma
szewski chce grać w reprezenta
cji nie może sobie więcej pozwa
lać na różnego rodzaju nieod
powiedzialne kroki. Równie
ważna jak forma jest jego po-
stąwa na boisku wobec kolegów
1 kibiców.

Bokserskie mistrzostwa Polski
W drugim dniu rozgrywanych

w Sosnowcu bokserskich mi
strzostw Polski odbyły się dwie

kolejne serie walk eliminacyj
nych. W serii przedpołudnio
wej stoczono 12 pojedynków.
Najciekawszą walką był poje
dynek w w. lekkiej Tomczyka
i Drąga. Tomczyk zademonstro
wał bardzo dobre przygotowanie
do turnieju, i wygrał walkę je
dnogłośnie.

Niezły pojedynek stoczył Sre-
dnicki, zwyciężając 4:1 Syjuda.

W zagranicznych ligach
0 Można już chyba składać

gratulacje Celticowi Glasgow,
który po ostatnim zwycięstwie
nad wiceliderem Dundee Utd.
(2:0) ma już 7 pkt przewagi.
Rangersi na III pozycji.

W kilku wierszach
0 Szwed Bjoern Borg nie

wystąpi w finale turnieju teni
sowego w Carlsbad. W półfina
le Borg przegrał z Gottfriedem
1:6, 1:6. W drugim półfinale
Marty Riessen pokonał Pfistera
7:6, 6:0.

0 Amerykanka Chris Evert

wygrała turniej tenisowy w

Nowym Jorku, zwyciężając Bar-
ker (W. Bryt.) 2:6, 6:1, 6:1.

0 Puchar Świata w zapasach
W stylu wolnym po raz piąty
zdobyli reprezentanci ZSRR, któ
rzy wygrali finałowy turniej
w Toledo. W decydującym me
czu ZSRR pokonał USA 8:2.

0 W Brnie odbył się mię
dzynarodowy turniej szpadzi-
stów. Zwycięży niespodziewanie
Szwed Johan Harmenberg —

4 zw. Niespodzianką była po
rażka w eliminacjach mistrza
świata Puscha.

Przedostatnią walką serii przed
południowej był pojedynek Gor-
tata z Nieścierukiem. Mimo, że

część widzów oczekiwała na nie
spodziankę po ostatniej poraż
ce Gortatą w mistrzostwach

Warszawy, brązowy medalista

Igrzysk już w II rundzie zwy
ciężył na skutek przewagi.

Wyniki reprezentantów z na
szego regionu: Maczuga (Wisło
ka — Dębica — Misiak (Czarni
Słupsk) 5:0.

0 W lidze RFN mecz na

szczycie Borussia M-G — Ein-
tracht Brunszwik zakończył się
remisem 1:1, prowadzi Eintracht
z przewagą 1 pkt, Bayern wy
grał z Werder Brema 1:0 i jest
5 — strata do lidera 5 pkt.

„Polska piłka nożna”..i
...to tytuł książki dr JÓZE

FA HAŁYSA, która już wkrót
ce ukaże się na półkach księgar
skich i która ma szansę stać
się bestsellerem. Dr J. Hałys
już od blisko 20 lat gromadzi
materiały, zdjęcia, dane staty
styczne dotyczące polskiej pił
ki nożnej. Przed 5 laty ukazało
się I wydanie „Polskiej piłki
nożnej” i jak było do przewi
dzenia, momentalnie zniknęło X

półek księgarskich. Nowe wy
danie poszerzone zostało o wy
darzenia do końca 1974 roku,
znalazło się w nim szereg uni
kalnych, nigdzie nie publikować
nych zdjęć.

O nowej książce, którą wy-
daje krakowski KAW — mó
wiono wczoraj na spotkaniu X
autorem w Klubie MPiK, a w

spotkaniu wzięli także udział
byli piłkarze, reprezentanci kra
ju: M. MACHOWSKI i S. RÓ-
ZANKOWSKI.

Jaka powinna być rola
komentatora telewizyjnego?
Chyba zgodzimy się wszyscy
z tym, iż w pierwszym rzę
dzie musi on informać do
kładnie o tym, co się dzieje
na boisku, musi też komen
tować te fragmenty gry,
których kamera nie zdołała
wychwycić.

Niby to takie proste, a

jednak za trudne dla niektó
rych naszych komentatorów.
Red. Pawliczak w sprawoz
daniu z meczu Pogoń — Wi
dzew nie raczył telewidzów
poinformować za co czerwo
ną kartkę otrzymał Boniek.
Kamera nie pokazała tego
incydentu, red. Pawliczak
miał chyba jednak dość cza
su w przerwie spotkania —

by rzecz sprawdzić u źródła
tj. u sędziego.

Podobnym przemilczeniem
popisał się red. Pawliczak
przed kilkunastoma dniami
w czasie transmisji z meczu
Arka — Śląsk. Po strzeleniu
problematycznej bramki
przez gospodarzy, goście dłu
go protestowali, chcieli na
wet zejść z boiska. Komenta
tor telewizyjny nie... zauwa
żył tego faktu. Nie wi-
dział(?), czy nie chciał wi
dzieć...

Urugwaj — Boliwia 2:2

Ostatni mecz I r. eliminacji
piłkarskich MŚ strefy południo
wo-amerykańskiej (gr II) mię
dzy Urugwajem i Boliwią, za
kończył się w Montevideo remi
sem 2:2 (1:1). Boliwia już wcześ
niej zapewniła sobie awans do
II rundy strefowych eliminacji.

1. Boliwia
2. Urugwaj
3. Wenezuela

4 7:1
4 4:4
4 1:7

8—3
5-4
2—8

Uwaga szachiści
Dzisiaj o godz. 17 w Zakłado

wym Domu Kultury HiL (osie
dle Młodości 1) i jutro w sa
lach klubu 1893 Hutnik KKSz.
(też o godz. 17) — mistrz mię
dzynarodowy J. Bednarski wy
stąpi w seansie gry jednocze
snej dla młodzieży.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26 marca 1977 r.

zmarł

inż. Jerzy BALICKI
zastępca naczelnika Zarządu Wagonów Południowej Dy
rekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Krakowie, dłu
goletni, wielce zasłużony pracownik PKP, b. wieloletni
przewodniczący Zarządu Okręgu Związku Zawodowego
Pracowników Kolejowych PRL, odznaczony Krzyżem Ka
walerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem
Zasługi, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności

Kraju”, Medalem XXX-lecia PRL, Srebrną i Złotą Odzna
ką „Przodujący Kolejarz”, Złotymi Odznakami „Za Pracę e

Społeczną dla m. Krakowa" i „Za Zasługi dla Ziemi Kra
kowskiej” oraz wieloma innymi odznaczeniami i wyróż
nieniami.

Odszedł od nas prawy człowiek i serdeczny kolega.
Zonie i Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego

współczucia.
FREZYDIUM PDOKP,

KOLEJOWY KOMITET ZAKŁADOWY PZPR
W KRAKOWIE,

RADA ZAKŁADOWA ZZK przy PDOKP
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Strzały
do demonstrantów

w RPA

LONDYN (PAP)

Policja południowoafrykańska
znów użyła broni przeciwko o-

koło 2000 studentów i uczącej się
młodzieży, która w niedzielę
zorganizowała w Soweto pochód
żałobny, czcząc pamięć Afryka
nów zabitych w roku ubiegłym
podczas gwałtownych zajść w

tym mieście.

Jak wynika z doniesień z Jo-

hannesburga, i tym razem poli
cja również brutalnie starała się
rozpędzić uczestników pochodu,
którzy podczas spokojnego prze
marszu domagali się położenia
kresu brutalności policji i wy
puszczenia ludzi wtrąconych do
więzień. Kilkadziesiąt osób are
sztowano.

Jak w bajce
o Kopciuszku

NOWY JORK (PAP)
Policja kalifornijska poszuku

je obecnie pewnej kobiety, sto
sując wypróbowaną metodę księ
cia ze słynnej bajki o Kop
ciuszku.

W mieście Compton, po eksplo
zji 'w jednym z domów, przez
okno wyskoczyła kobieta. Jej
buty ugrzęzły w błocie, dalej u-

ciekała więc na bosaka. Policja,
która przybyła na miejsce wy
padku wykryła w piwnicach do
mu urządzenia do produkcji
narkotyków.

Rzecznik policji powiedział:
,,szukamy teraz kobiety, na któ
rej nogi będą dobre znalezione
buty".

Dzieci stanęły
w obronie lasu

SZTOKHOLM (PAP)
Kilkadziesiąt dzieci z położo

nej na północy Szwecji miejsco
wości Umeaa sprzeciwiło się
decyzji miejscowych władz,
zgodnie z którą specjalne ekipy
mają wyciąć piękny las, by na

jego miejscu postawić nową
szkołę. „Mamy zbyt dużo boisk,
a za mało terenów zielonych" —

powiedzieli mali obywatele 1

poszli bronić dziesiątków drzew.
W lesie stanął pokaźny na

miot z gałęzi, który jest bazą
wypadową. Każde drzewo ma

przydzielonego opiekuna. Dzie
ci grożą, że jeśli władze nie od
stąpią od wydanej decyzji, je
dynym wyjściem będzie prze
szkadzanie w jej realizacji. Tym
samym zapowiedziały już, że
będą przebijać opony samocho
dowe w pojazdach przeznaczo
nych do wywozu zwalonych
drzew oraz wykręcać świece sa
mochodowe z silników. Żądania
dzieci spotkały się z przychylną
oceną ich rodziców. Około trzy
sta matek i ojców podpisało się
pod specjalną petycją domagają
cą się zmiany lokalizacji szkoły
i realizacji dziecięcych żądań.

W zastraszającym tempie rośnie liczba bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych — w lutym
1977 r. osiągnęła ona 11,3 miliona. Jest to. najwyższy wskaźnik bezrobocia notowany od czasów

Wielkiego kryzysu ekonomicznego. Na zdj.: kolejka w waszyngtońskim Biurze Pośrednictwa Pracy.
CAF — ADN

Uwaga posiadacze samochodów

Wwd do krajów kapitalistycznych
wymaga dodatkowego ubezpieczenia

WARSZAWA (PAP)
Jak wynika z Informacji Centrali PZU —

właściciele samochodów, którzy wybierają się
swoimi pojazdami do krajów socjalistycznych
nie muszą załatwiać dodatkowo ubezpieczenia,
o ile zapłacili normalną składkę ubezpieczenio
wą. Odpowiedzialność PZU obejmuje bowiem
również wypadki, które zdarzyły się na teryto
rium krajów RWPG. Należy za to zaopatrzyć się
w placówkach PZU w tzw. certyfikat (tłumacze
nie polisy).

Właściciele pojazdów, planujący wyjazd do ja
kiegokolwiek kraju kapitalistycznego Europy
(łącznie z Jugosławią i Turcją) obowiązani są do
datkowo ubezpieczyć przed podróżą swój samo
chód w „Warcie”. Wysokość tych opłat uzależnio
na jest od pojemności silnika oraz od tego na

jak długi czas planuje się wyjazd. Np. właściciel
fiata 125 p, wyruszający w miesięczną podróż do
krajów kapitalistycznych, musi zapłacić 1410 zł.
Opłaty za te ubezpieczenia przyjmowane są np.
w oddziałach „Warty” 1 w Biurach Turystyki
Zagranicznej Polskiego Związku Motorowego. W
czasie załatwiania formalności trzeba okazać do
wód rejestracyjny pojazdu.

W ramach tego ubezpieczenia „Warta” gwa-
ratuje właścicielom pojazdów odszkodowanie za

uszkodzenie samochodu, przy czym posiadacz
auta nie zwraca kosztów udziału własnego, je
żeli naprawa została dokonana za granicą.
Ubezpieczenie to obejmuje ponadto świadczenia
dla kierowców i pasażerów z tytułu następstw
nieszczęśliwych wypadków, a ponadto „Warta”
bierze na siebie odpowiedzialność za szkody wy
rządzone osobom trzecim przez prowadzącego
pojazd.

Kierowcy 1 pasażerowie samochodów wyjeż
dżający za granicę mogą także ubezpieczyć się
dobrowolnie w „Warcie”, za pośrednictwem jej
oddziałów i biur podróży, od kosztów leczenia
szpitalnego, które wynikło wskutek nieszczęśli
wego wypadku. Wysokość opłaty za to ubezpie
czenie zależy od tego na jaki czas planowany
jest wyjazd. Np. za miesięczny pobyt w krajach
RWPG (łącznie z Jugosławią) płaci się 40 zł od
osoby (a za podróż do krajów kapitalistycznych
Europy — 100 -zł od osoby. W zamian za ubez
pieczenie „Warta” pokrywa wydatki leczenia
szpitalnego w równowartości do 20 tys. zł.

Turyści udający się za granicę mogą w „War
cie” ubezpieczyć również swój bagaż, przy czym
wysokość składki jest uzależniona od czasu pod
róży i wartości ubezpieczanych przedmiotów.

Telewizja

Kiedy
sztuczne

serce?

W ZSRR problemami transplantacji organów i tkanek zaj
muje się co najmniej 100 zespołów naukowych z siedzibami w

różnych miastach kraju. Jednym z najbardziej znanych, także
poza granicami Związku Radzieckiego, jest Instytut Transplan
tacji Organów i Tkanek Ministerstwa Zdrowia ZSRR. Kieruje
nim laureat nagrody państwowej, prof. Walery Szumakow.

Ostatnim „krzykiem mody” w dziedzinie transplantacji jest
sztuczna trzustka — maleńki i łatwy do wszczepienia pacjento
wi aparacik. Zespół naukowców marzy o skonstruowaniu w

przyszłości sztucznego serca. Modele można sobie obejrzeć w

Instytucie już teraz, ale na moment, kiedy pierwsze sztuczne
serce zacznie bić w piersi pacjenta, musimy poczekać.

Prof. Walery Szumakow jest nie tylko znakomitym konstruk
torem narządów z plastyku i metalu, ale równie znakomitym
chirurgiem parającym się przeszczepami naturalnych organów
i tkanek. Na razie Instytutowi najlepiej udają się operacje
transplantacji nerek.

Perypetie
z jubileuszową koroną

LONDYN (PAP)
W związku z 25 rocznicą pa

nowania królowej Elżbiety II
mennica brytyjska wybiła spe
cjalną jubileuszową monetę.
Jednokoronówka jest obecnie
najcięższą na wyspach brytyj
skich monetą w obiegu, śred
nica jej wynosi półtora cala
(cal = 2,54 cm), a waga — nie
co poniżej uncji. Jubileuszowa
korona została przyjęta „z dużą
dozą nieufności”. Z reguły każ
dy, kto otrzymał monetę do
kładnie się jej przyglądał, a

następnie zwracał z komenta
rzem: „nie akceptujemy obcej
waluty” bądź „nie wezmę tego
— to nie jest legalny środek
płatniczy!” Moneta wartości 25
pensów (45 centów USA) przed
stawia królową na koniu i nosi
napis „Elżbieta II z łaski Boga
królowa, obrońca wiary”. Na re
wersie umieszczono Insygnia
władzy. Królewska mennica wy
biła już 25 min sztuk jednoko-
ronówek. Od czasów Edwarda
VI w ciągu minionych 425 lat
korony znajdowały się na wy
spach brytyjskich w obiegu od
czasu do czasu. Po raz ostatni
korony wybito w 1972 roku z o-

kazji 25 rocznicy zamążpójścia
królowej.

Szef największego
gangu samochodowego

w RFN aresztowany
BONN (PAP)

Policja zachodnioniemiecka

poinformowała o aresztowaniu
we Frankfurcie nad Menem
przywódcy jednego z' najwięk
szych, znanych dotychczas, gan
gów zajmujących się kradzieżą,
a następnie sprzedażą samocho
dów. Personalia aresztowanego
są utrzymywane w tajemnicy.
Policja twierdzi natomiast, że

jest on znakomitym fachowcem
w swojej branży, bowiem rów
nież oficjalnie zajmował się
zbytem samochodów, kierując
własną specjalistyczną firmą.

Gang kradł wozy setkami w

całej Europie. Sprzedawano je
wraz z wydrukowanymi w taj
nych drukarniach na Bliskim
Wschodzie podrobionymi doku
mentami. Dzięki sprawnej orga
nizacji akcje przynosiły wielo
milionowe dochody. Śledztwo
trwa.

Rybacy francuscy
blokują Hawr

PARYŻ (PAP)
Rybacy francuscy od ponie

działku blokują swymi kutrami
wejście do portu w Hawrze,
protestując w ten sposób prze
ciwko zanieczyszczaniu strefy
rybołówczej u wybrzeży Nor
mandii. Praca w porcie została
sparaliżowana na nieokreślony
czas, rybacy bowiem nie ustalili,
jak długo będzie trwała ich ak
cja. Agencja AFP przypomina,
że już w latach 1974 i 1975 porty
w Hawrze, Honfleur i Deauville
były blokowane z tych samych
powodów.

Zginęło 560 osób
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)

portu lotniczego w Las Palmas
na lądowanie i oba przygotowa
ły się jednocześnie do odlotu.
Pierwszy na pas startowy, zgod
nie z poleceniem wieży kontro
li, wjechał „boeing” KLM. Z nie
wyjaśnionych przyczyn, „boe
ing” towarzystwa PANAM za
miast startować z pasa zapaso
wego, ustawił się na bocznym
torze głównego pasa startowego.
Nastąpiło zderzenie, a potem
seria potężnych eksplozji. Oba
samoloty stanęły w płomieniach.
Opisana wersja zdarzenia nie
została jeszcze potwierdzona o-

ficjalnie przez zarząd lotniska.
Dochodzenie trwa nadal. 7 go
dzin po katastrofie strażacy na
dal gasili rozżarzone szczątki
samolotów.

Wprawdzie najistotniejszy w

tej katastrofie jest jej śmiertel
ny bilans, trzeba również odno
tować, informacje udzielaną
przez przedstawicieli Londyń
skich Towarzystw Ubezpiecze
niowych. Oświadczyli oni, że
całkowita wysokość strat wyno
si ok. 50 min dolarów, zaś ok.
80 min dolarów otrzymają ura
towani pasażerowie i rodziny za
bitych.

Z informacji nadanych przez
„Radio Juventud” w Santa Cruz
wynika, że cała ludność Wysp
Kanaryjskich bierze udział w

akcji ratunkowej. Rannych
przewiozły do szpitali m. in.. sa
mochody prywatne i taksówki.
W pierwszych godzinach po ka
tastrofie 15-kilometrowy odcinek

autostrady łączącej lotnisko z

miastem był tak zatłoczony, że
ambulanse mijały się nawet na

poboczach. W chwili zderzenia
i przez kilka następnych godzin
cała okolica spowita była mgłą,
co potęgowało tragiczną scene
rię, kiedy przebijały się przez
nią odblaski ognia i czarny dym.
Strażacy, ubrani w ognioodpor
ne kombinezony, przez wiele
godzin gasili dziesiątki ton pa
liwa lotniczego — kerosenu, któ
rym oba samoloty były w

chwili startu do pełna nałado
wane.

W niedzielę późnym wieczo
rem wystartował z Nowego. Jor
ku na Wyspy Kanaryjskie spe
cjalny „boeing 707” linii lotni
czych PANAM, na którego po
kładzie znajdują się przedstawi
ciele „boeinga” członkowie Za
rządu „PANAMU” oraz specja
liści z „Krajowej Amerykań
skiej Komisji d/s bezpieczeństwa
transportu”, którzy zajmą się u-

stalaniem przyczyn katastrofy.
Przewodniczący wspomnianej
komisji Webster Todd oświad
czył, że ujmując rzecz statys
tycznie, istnieje jedna na 5 do
6 milionów możliwość, by dwa
„boeingi 747” zderzyły się na

ziemi.
Również w niedzielę późnym

wieczorem wystartował Am
sterdamu na Wyspy Kanaryj
skie do Las Palmas specjalny
samolot Holenderskich Linii
Lotniczych „KLM”, na którego'
pokładzie znajdują się specjaliś

ci holenderscy. Także oni zajmą
się badaniem przyczyn kata
strofy.

Najtragiczniejsza dotychczas
katastrofa lotnicza wydarzyła
się 3 marca 1974 roku w Er-

menonyille, kiedy ogromny sa
molot odrzutowy Tureckich Li
nii Lotniczych typu „dóuglas
dc-10” rozbił się po starcie w

podpar.yskim lesie. Zginęło wów
czas 345 osób.

Oto lista największych kata
strof lotniczych od 1869 roku:

g 16 marca 1969: katastrofa
odrzutowca „dc-9” Wenezuel
skiego Towarzystwa Lotniczego
w okolicach Maracaibo (Wene
zuela): 163 zabitych,

g| 39 lipca 1971 r.: zderzenie
„boeinga 727” Japońskich Linii

nii Lotniczych 1 pasażerskiego
„tridenta” Brytyjskich Linii

Łotniozych: 176 zabitych,
g 19 września 1976: katastro

fa „boeinga 727” Tureckich Li
nii Lotniczych w Turcji: 164

zabitych.
Hiszpański minister lotnictwa,

gen. C. F. Iribarnegaray poin
formował na konferencji praso
wej w poniedziałek, że do tra
gicznego zderzenia dwóch „jum-
bo jetów” doszło wskutek nie
właściwego manewru samolotu

amerykańskiego, który skręcił
nie dojechawszy do końca pasa

N3 zdj.: samolot linii Panam przed katastrofą.

Lotniczych z odrzutowcem wojs
kowym w górzystym regionie
niedaleko Shizukuishi w północ
nej Japonii: 162 zabitych,

gg 3 grudnia 1972 r.: samolot
„convair — coronado” Hiszpań
skich Linii Lotniczych spada w

płomieniach krótko po starcie z

lotniska Santa Cruz de Tene-
rife, na którym doszło do obec
nej tragedii; 155 zabitych,

g 22 stycznia 1973: „boeing
707” Jordańskich Linii Lotni
czych z 202 pielgrzymami mu
zułmańskimi na pokładzie roz
bija się na lotnisku Hamo w

Nigerii: 176 zabitych,
g 4 grudnia 1974: w centrum

Sri Lanki, wkrótce przed lądo
waniem w Colombo rozpada się
w płomieniach odrzutowiec
„dc-8” Holenderskich Linii Lot
niczych: 191 zabitych,

4 kwietnia 1975: potężny sa
molot transportowy „c-5” z 243
dziećmi południowowietnamski-
mi na pokładzie, które Amery
kanie zabierali do USA, spada w

centrum Sajgonu: 199 zabitych,
B 3 sierpnia 1975; katastrofa

„boeinga 707” Jordańskich Linii
Lotniczych na północ od Ada-
giru w Maroku: 188 zabitych,

§8] 10 września 1976: zderzenie
na wysokości 10 km nad północą
Jugosławii samolotu odrzutowe
go „dc-9” Jugosłowiańskich Li

CAF — UPI — telefotó

dojazdowego. Z pierwszych li
st a leń wynika, że załoga samo
lotu linii holenderskich prawi
dłowo ■wykonała polecenia wieży
kontrolnej lotniska, która na
kazała obu samolotom przeko-
łowanie po drodze dojazdowej
na początek pasa startowego.
Minister dodał, że odnalezione

obie „czarne skrzynki” przeka
zano sędziemu śledczemu oraz,
że w katastrofie zginęło 560 o-

sób, 72 ocalały, ale 8 z nich znaj
duje się w ciężkim stanie.

Z ostatniej chwili

Według ostatnich doniesień,
zginęło 577 osób, 57 zostało ran
nych, w tym 17 bardzo ciężko.
11 osób, które znajdowały się w

przedniej części samolotu ame
rykańskiego, w tym 6 członków

załogi i kapitan, wyszło z kata
strofy bez szwanku.

*

Sekretarz generalny ONZ,
Kurt Waldheim w związku z

tragiczną katastrofą przesłał
kondoleneje rządom Holandii i

Stanów Zjednoczonych.

Jak pracuje?

Niedziela (bez) cudów...
Tym razem sporym zawodem — przynajmniej

dla mnie — był blok Naczelnej Redakcji Publi
cystyki Kulturalnej „Tylko w niedzielę”. Pro
gram jakiś taki mało zróżnicowany, i* nie po
wiem: nudny — przy wszelkich pozorach atrak
cyjności. Bo to i okazja „pod” Dzień. Teatru (a
tymczasem pełna schematyzmu i spłaszczeń oraz

powtarzająca jedne po drugich wspomnienia np.
z pierwszego spektaklu w Nowej Hucie; to znów
jakieś urywki przygotowywanych widowisk bez
określenia, czemu to ma służyć — a formalnie
rzecz biorąc „robione” na jedno kopyto) i wielki
szum o popularyzacji szachów (w efekcie tasie
miec nużący, przeplatany retro-wstawkami niby
sportowymi, dobranymi przypadkowo). I znów
dość monotonna inscenizacja opowieści S. Hady
ny oraz prymitywne filmy; „Melonik i rewol
wer", a także rozwleczony pseudo-rozrywkowy
„Boy-Friend” z tak specyficznym poczuciem hu
moru angielskiego, że aż nie śmieszny w prze
sadzonej parodii burleski. I nijaki „Krakowski
fotograf" (nijaki, oczywiście reportażowo, bo był
jakby skrótem skrótu ongiś nadawanego w

„Kronice” — o wiele pełniejszego reportażu z

pointą), i niezbyt błyszczące tekstowo „Gwiazdy
(które) patrzą na nas” a my też musimy późną
porą, jeśli nie wyłączymy telewizora. I red. Ja
roszewski w „Studio-sport" częstujący odbior
ców rewelacjami w rodzaju „morza Sródziemno-

morskiego"... Najlepszą pozycją całego bloku
był... tytuł programu „Dama z Łazuczką” (tyle,
że sam tytuł nie zastąpi całego scenariusza).

A przecież w czwartkowym „Pegazie” można
było spotkać — obok siebie — bardzo interesu
jące rozmowy o menadżerstwie teatralnym, po
łączone z najnowszymi dziejami teatru tarnow
skiego i jego dyrektora R. Smożewskiego, zgrab
nie ilustrowaną relację o Karolu Szymanow
skim, czy wspomnienia o wciąż fascynującej o-

sobowości Majakowskiego — barda rewolucji i

subtelnego liryka? Wszystkie te programy były
pełne dziennikarskiej inwencji, dobrze wypuen-
towane, więc gdyby znalazły się w „Tylko w

niedzielę" — z pewnością wzbogaciłyby atrak
cyjność bloku, zubożoną przez dłużyzny i chyba

jednostronny dobór poszczególnych jego ogniw,
jakby ktoś nagle zapomniał — co jest celem
tego rodzaju łańcucha programowego, bawiącego
i uczącego od święta.

Więc po Studio-8 notujemy kolejny niedosyt.
Czyżby wyczerpała się pomysłowość scenarzy
stów, lub po prostu zabrakło np. 'koordynacji
poczynań (i układu pozycji) pomiędzy twórcami
„Pegaza" i „Tylko w niedziele”? W ramach
działania jednej i tej samej Redakcji, zdawałoby
się, naczelnej?

BOB

TARNOWSKA WYTWÓRNIA DOMÓW

Stanisław Helsztyński — SE
KRETARZ KRÓLOWEJ ZOFH,
WL, s. 200, zł 30.— Opowieści z

pierwszej połowy XIV wieku.
Stefan Otwinowski — ŻYCIE
TRWA CZTERY DNI. WL, s.

147, zł 20.— Książka, która była
debiutem pisarza. Stanisław Po-

gaczewski — OCALENIE. WL,
s. 307, zł 30.— Opowiadania.
Jerzy Afanasjew — JA JESTEM

TOBĄ. WL, s. 175, zł 18.— Proza

NOWOŚCI
Wydawnictwa

Literackiego
nadrealistyczna. Władysław Na-
tanson

_

WSPOMNIENIA I
SZKICE. WL, s. 435, zł 55.—

Awdotia Panajewa (Gołowaczo-
wa) — WSPOMNIENIA. WL, s.

318, zł. 85.— Tadeusz Peiper —

MA LAT 22 - KRZYSZTOF KO
LUMB ODKRYWCA: WL, s. 615,
zł 90.— Powieści Guillaume
Apołlinaire —• LISTY DO MA-
DELEINE. WL, s. 358, zł 60.—
Mackado de Assis — WSPO
MNIENIA POŚMIERTNE BRA-
SA CUBAS. Powieść jednego z

najbardziej znanych pisarzy
brazylijskich.

Na zdjęciu Zygmunt Gawroński.

Foto: J. Sądecki

Wszystkie domy, które pow-
stają w Tarnowie, budowane są
z wielkiej płyty. Płyty wytwa
rza się w jedynej na terenie wo
jewództwa wytwórni, mieszczą
cej się w Tarnowie. W Dębicy
wprawdzie domy też powstają z

wielkiej płyty, ale dowozi się
je z wytwórni Mieleckiego
Przedsiębiorstwa Budowlanego.
Natomiast w Bochni i Brzesku
mieszkania powstają wyłącznie
z tzw. wielkiego bloku, typu
„Żerań”.

Pracująca w Tarnowie wy
twórnia jest zakładem poligo
nowym, odkrytym, w którym
większość procesów technologicz
nych odbywa się na wolnym po
wietrzu. Górna granica możliwo
ści produkcyjnych wytwórni —

2500 izb rocznie, ale tu wyci
skają z niej, dzięki usprawnie
niom inżynierów i techników
oraz sprawnym remontom (i
przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych w okresie je
sieni i zimy), dodatkowo 300 izb.

Usprawnienia i udoskonalenia,
to osobny rozdział w pracy wy
twórni. Obecnie, własnymi si-‘
łami, buduje się trzeci pas wy
twórczy, o zdolności produk
cyjnej aż 1700 izb rocznie. Bar
dzo tu się spieszą, aby pas ów
uruchomić przed terminem, już
w III kwartale, gdyż dałoby to
tarnowianom w tym roku nie
bagatelną ilość 809 dodatkowych
izb.

Równolegle z rozbudową pro
wadzona jest modernizacja wy
twórni, której zasadniczym ce
lem jest wzbogacenie wyrazu
architektonicznego budynków,

zróżnicowanie ich wystroju zew
nętrznego. I tak np. zamiast do
tychczasowych balkonów będą
loggie o długości 4 m, zaś do
tychczasowe balkony o długości
1,5 m — będą teraz miały dłu
gość 3 m. W przyszłym roku

rozpocznie się również monto
wanie budynków o otwartych
ścianach szczytowych. Oznacza
to, że w ścianie tej, dotąd śle
pej, głuchej, monotonnej, poja
wią się również urozmaicające
powierzchnię okna, drzwi bal
konowe, loggie. Przewiduje się
także wprowadzenie do elewacji
budynków mas akrylowych, aby
urozmaicić fakturę ścian.

Wprowadzi się także do wy
kończenia wnętrz tapety o coraz

wyższej jakości, wykładzinę
podłogową typu „Lentex”, o-

świetleńie centralne w miejsce
nie budzącego uznania oświetle
nia kinkietowego, korzystniejsze
usytuowanie pieców kąpielo
wych w łazienkach. W dalszej
kolejności przewiduje się wypro
wadzenie gazomierzy z kuchńi
na klatki schodowe, względnie
nawet wykonywanie centralnych
gazomierzy w piwnicach budyn
ków.

Wytwórnią kieruje Franciszek
Abramowicz, wieloletni, do
świadczony pracownik Tarnow
skiego Przedsiębiorstwa Budow
nictwa OgólnegG. Pracuje tu, na

dwie zmiany (na trzeciej, nocą,
odbywa się tylko wybór ele
mentów), 75 ludzi, a wśród nich

tacy znakomici pracownicy, jak
brygadzista Edward Walczak,
kierujący produkcją elementów
ścian osłonowych, brygadzista

Adam Pietras, kierujący zespo
łem lastrikarzy, brygadzista
Roman Seternus, kierujący pra
cami przy produkcji elementów
wentylacyjnych i szybów windo
wych, zbrojarz Józef Warżel,
spawacz Hieronim Wijas, ślusarz
Stanisław Walas, operator suw
nic Wojciech Wijas, elektryk
Stanisław Giza. Newralgiczną
ekipą wytwórni, brygadą remon
tową, kieruje majster Aleksan
der Rymanowski, absolwent
Technikum dla Przodujących
Robotników w Nowej Hucie.

— Jego to głównie zasługa —

mówi zastępca dyrektora do

spraw techniki i rozwoju w

TPBO Stanisław Miczek — że

wytwórnia wypracowuje rocznie
wspomniane tu 300 dodatkowych
izb. Doskonały pracownik i or
ganizator remontów.

Na zakończenie warto nad
mienić, że już zapadła decyzja
budowy w Tarnowie drugiej
wytwórni wielkiej płyty, WK-
70, o zdolności produkcyjnej 3

tys. izb rocznie. Jej budowa roz
pocznie się w przyszłym roku,
zakończenie — w roku 1980. Zlo
kalizowana zostanie w okolicy
Ładnej, 3 km od miasta. Tar
nowscy budowlani zacierają rę
ce z radości, bo WK-70 to już
fabryka z prawdziwego zdarze
nia. Ale dlaczego — pytają —

tylko o zdolności produkcyjnej
3 tys. izb? Dlaczego nie budować
od razu, nawet nie na wyrost, a

po prostu na miarę potrzeb z

początku lat osiemdziesiątych,
wytwórni o zdolności produkcyj
nej 6 tys. izb?

K. STRZELEWICZ

LICYTACJE

Urząd Celny w Nowym Targu, podaje do

publicznej wiadomości, że dnia 8 kwietnia 1977

roku, o godzinie 11, w Oddziale Urzędu Celne
go w Chyżnym — przeprowadzi LICYTACYJ
NĄ SPRZEDAŻ:

— samochodu osobowego marki Opel Rekord

1700, przebieg 35.000 km.
Cena wywoławcza wynosi 53.437 zł.

Samochód można oglądać od 4 do 7 kwietnia
1977 roku, od godziny 8 do 15, w Oddziale

Urzędu Celnego w Chyżnym. K-2087

KOMUNIKATY

Zakład Przemysłu Drzewnego w Krzeszowi
cach unieważnia pieczątkę o brzmieniu: —

„Dyrektor Zakładu mgr inż. Bogusław Kisiel”.
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miasto!

„Zieleń dla miasta"

Spółdzielnia „Związkowa”
~ podjęła akcję

Jak informuj* Zarząd Związkowej Spółdzielni Mie
szkaniowej podjęła ona również naszą akcję zazielenia
nia osiedli i sadzenia drzewek oraz krzewów w całym
mieście. Przede wszystkim obejmie ona osiedle Podwa
welskie oraz otoczenie bloków tej Spółdzielni na ul. 29
Listopada i przy ul. Filareckiej 17 a — na łącznym ob
szarze 22 ha. W tej chwili sadzi się 15-letnie drzewa na

osiedlu Podwawelskim, przybędzie też ok. 300 młodych
drzewek. W porządkowaniu zieleńców i przygotowaniu
do sadzenia krzewów ligustru pomaga młodzież ze Szkół
Podstawowych nr 110 i 25, a także z Zespołu Szkół Łącz
ności.

Masowo zgłasza się do akcji „Zieleń dla miasta" także
młodzież ze szkół dzielnicy Krowodrza. W najbliższym
ezasie sadzonki drzewek i krzewów otrzyma osiedle
XXX-lecia. (ik)

W najbliższą łrodę • godz.
18 w lokalu Krakowskiego To
warzystwa Fotograficznego
przy ul. Bohaterów Stalingra
du odbędzie się kolejny „Wie-

Wieczór

przy świecach w KTF

czór przy świecach”. W czasie
wieczoru KTF organizuje pu
bliczną „Giełdę staroci foto
graficznych”. W giełdzie może

wziąć udział każdy kto w śro
dę zgłosi stare fotografie, sta
re aparaty fotograficzne, przy-
bory oraz pamiątki po pol
skich fotografach.

Plenum KD PZPR Śródmieście

Ład i porządek sprawą nas wszystkich
W pracy administracji i

kierownictw zakładów pracy
oraz instytucji podejmuje się
wiele przedsięwzięć, których
celem jest eliminowanie z co
dziennego życia zjawisk i ele
mentów naruszających dyscy
plinę społeczną oraz publicz
ne bezpieczeństwo. Na ile te

przedsięwzięcia wieńczone są
sukcesem? Na to pytanie sta
rano się odpowiedzieć na

wczorajszym plenarnym posie
dzeniu KD PZPR Śródmieś
cie, które tym razem odbie
gło od formy przedstawiania
problemu w tzw. referacie
wprowadzającym do dyskusji
na rzecz wymiany „na żywo'’
uwag wnoszonych na szersze

forum przez przedstawicieli
grup i zespołów instancji par
tyjnych, które wnikliwie zlu
strowały i oceniły zakłady
pracy, działanie samorządów
osiedlowych oraz administra
cji państwowej.

'

Co z obserwacji wynika? W

największym skrócie — w za
kładach pracy, mimo że nie
są one budowane w ostatnich
latach, zauważa się wielką
troskę o sprawy człowieka. Na

każdym kroku widać wysiłek
wkładany w modernizację
przedsiębiorstw i instytucji, a

także i efekty z faktu tego
wypływające; poprawa warun
ków sanitarnych, socjalno-
bytowych, bezpieczeństwa pra
cy, dyscypliny. Nowy kodeks
pracy w tym ostatnim wzglę
dzie znacznie wpłynął na ob
niżenie absencji chorobowej, ta

nieusprawiedliwiona, jest nie
mal zjawiskiem marginalnym.
Coraz mniej odnotowuje się
również kradzieży mienia
społecznego. „Mądro” może

posłużyć jako przykład wła
ściwego postępowania z pra
cownikami, którzy na terenie
zakładu wykonywali tzw. fu
chy; okazuje się, że środkiem
zaradczym doskonale zdają
cym egzamin jest., oficjalne

pozwolenie kierownictwa na

wykonanie drobnych, a nie
zbędnych w gospodarstwie do
mowym rzeczy na terenie za
kładu. Przykład godny naśla
dowania.

Niepokojącym zjawiskiem w

dzielnicy jest natomiast w dal
szym ciągu utrzymująca się
wysoka przestępczość: wzros
ła w stosunku do ostatniego
roku ilość rozbojów, kradzie
ży mienia, włamań do obiek
tów społecznych. Jeśli idzie
o miniony kwartał, odnotowa
no 23 kradzieże samochodów
i ponad 100 włamań do po
jazdów mechanicznych w ce
lach rabunkowych. Nic więc
dziwnego, że sprawą ważną
dla dzielnicy jest zapobiega
nie dalszej przestępczości.

W obradach Plenum, któ
remu przewodniczył I sekre
tarz KD PZPR Śródmieście —

Stefan Markiewicz, wziął u-

dział sekretarz KK PZPR —

Jan Gluza, (tb)

TEATRY

SŁOWACKIEGO (pl. Ducha 1):
W. Gombrowicz: Ślub — 19.13

(dozw. od lat 16). MINIATURA (pl.
Ducha 2): Calderon: Życie jest
snem — 19.15, STARY (Jagielloń
ska 1): F. Dostojewski: Biesy —

19.15, KAMERALNY (Boh. Stalin
gradu 21): Wystawa ku czci G. Za
polskiej - 19.15, BAGATELA (Kar
melicka 6): H. Kajzar: Gwiazda —

19.30, LUDOWY (os. Teatralne 34) :

T. Wieżan: Nasze kawalerskie —

19.13, MUZYCZNY (Lubicz 48):
Wiech-Lida: Cafe pod Minogą —

19.15, GROTESKA (Skarbowa 2): Z.
Mikulska: Przyszliśmy tu po ko
lędzie — 10, KABARET POD BU
DĄ (Ziai 10/12): Premiera
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Komisja Gospodarki Komunalnej...

...o problemach Skawiny
Na posiedzeniu Komisji Go

spodarki Komunalnej, Komuni
kacji i Łączności Rady Narodo
wej m. Krakowa, która odbyła
się wczoraj w Skawinie ocenia
no realizację inwestycji komu
nalnych w tym mieście w 1976
roku.

Problemów tutaj nie brakuje.
Nie rozwiązana pozostaje spra
wa wodociągów i kanalizacji. O
ile zdolność produkcyjna ujęć
krakowskich pokryła całkowicie

zapotrzebowanie na wodę w

Krakowie, to mieszkańcy Ska
winy silnie odczuli Jej brak.

Wystąpiły zakłócenia w zaopa
trzeniu w wodę — w* tym roku
około 15 tys. ludzi przez okres
kilku dni pozbawionych było

wody. Całkowite zlikwidowanie
niedoboru wody w Skawinie mo
żliwe będzie w IV kwartale br.

Jeśli idzie o sprawy porządko
we, Skawina uporała się z nimi
dobrze, lepiej niż Kraków. Do
datkowo, wydatnej pomocy . u-

dzielają jej zakłady pracy. Nie

ustrzegło się jednak miasto kło
potów mieszkaniowych. Nadal

problemem jest szybkie otrzy
manie mieszkania, jak również
dokonanie kapitalnego remontu

budynków czynszowych, szwan
kuje łączność telekomunikacyj
na, brakuje oczyszczalni ście
ków. Te inwestycje, to w chwili

obecnej sprawa o pierwszorzęd
nym znaczeniu dla prawidłowe
go rozwoju miasta.

Wspólna dyskusja posłów i radnych Skok za miedzę
.Tak realizowana jest uchwała

sejmowa z 12. VI, 1973 r. „O za
daniach narodu i państwa w wy
chowaniu młodzieży i jej udzia
le w budownictwie socjalistycz
nym Polski”? Zajęła się tym
problemem sejmowa Komisja
Kultury I Oświaty zlecając kil
ku zespołom poselskim opraco
wanie informacji na ten temat.
Na wczorajszym posiedzeniu
Krakowskiego Zespołu Posel
skiego zaprezentowano taką in
formację przygotowaną przez
specjalny zespół. W trakcie dy
skusji nad materiałem posłowie
stwierdzili konieczność podjęcia
Śż.czegółowych analiz i badań

naukowych nad wieloma tema
tami wynikającymi z uchwały
sejmowej a także z jej realiza
cji. Można już jednak stwier
dzić, że podjęto wiele ważnych
działań organizacyjnych, wycho
wawczych itd.

W drugiej części posiedzenia
Zespół wraz z Prezydium Rady
Narodowej m. Krakowa rozpa
trzył problemy polityki miesz
kaniowej w latach 1976—80 w

woj. miejskim krakowskim. Po
trzeby mieszkaniowe w Kra-
"kowskiem wynoszą 89,4 tys. mie
szkań,' zaś w bieżącej 5-latce
wybuduje się (łącznie z budow
nictwem indywidualnym) 48,7

tys. W br. zmniejszy się Ilość
zakładów przemysłowych, które

otrzymają mieszkania dla swoich

pracowników z budownictwa

spółdzielczego. Będą to najważ
niejsze dla gospodarki przedsię
biorstwa. Przez tr zwiększy się
ilość mieszkań dla członków

spółdzielni. Urząd Miasta rozpo
czął dokładną inwentaryzację
pustostanów aby i tutaj wyko
rzystać wszelkie możliwości. W

dyskusji zwracano też uwagę na

konieczność przyspieszania re
montów, które powodują obec
nie opróżnianie budynków na

wiele lat.
(ęba)

Znów do Tokarni
Kolejna nasza propozycja

miłego i pożytecznego spędze
nia najbliższej niedzieli to wy
jazd do Tokarni. Niektórzy
pamiętają udany kulig orga
nizowany przez „Wawel-Tou-
rist” w styczniu, tym razem

uczestnicy wyjazdu także nie
powinni narzekać na brak
atrakcji. Tokarnia jest jedną
z nielicznych już miejscowo
ści, gdzie zachował się ludo-

wy zwyczaj „chodzenia z pal
mami” w ostatnią niedzielę
przed świętami Wielkanocny
mi. Niektóre z „palm” to ist
ne rękodzieła osiągające kil
kumetrową wysokość, nic
więc dziwnego, że na ten dzień
zjeżdżają do Tokarni miłośni
cy folkloru z różnych stron

kraju. Dla uczestników „Sko
ku” ponadto „zbójnicki obiad”
przy ognisku a na zakończe
nie występy zespołów regio
nalnych.

Wyjazd niedziela S kwiet
nia o godz. 9.00 z ul. Kałuży,
a wszelkie informacje i zapi
sy tym razem we wszystkich
ekspozyturach „Wawel - Tou-
ristu”. (tor)

Krytykowani wyjaśniają

Przepraszamy, nasza wina

WCZORAJ: 4> Bar przy ul.
Siennej polecał w kuchni pol
skiej żurek z ziemniakami, za
cierkę z mlekiem i zawijaniec
polski. Wybór niemały, cóż,
kiedy żadnej z tych potraw w

barze nie było! ♦ Restauracja
„Staropolska” została wczoraj
zamknięta do 5 kwietnia. Kil
ka łat temu zamknięto „Wie-
rzynka". Czyżby też remont? ♦
Napisy świetlne informujące,
z jaką prędkością powinni je
chać kierowcy są rzeczą poży
teczną, a byłyby jeszcze lep
sze. gdyby wszystkie cyfry
świeciły Torby plastykowe,
sprzedawane przy ul. Dietla
poizłKiłgr—byłydonaby
cia r>a Kleparzu w cenie... 25 zł
za sztukę ♦ Woda, która lała
sie rano z kranów mieszkań
ców os. Centrum „B” miała
kolor kawy. Bez mleka ♦ O-
bok Sukiennic przy kubłach
na śmieci stała sterta drew
nianych skrzyń, jedne z napi
sem „świeże jaja”, inne —

„wino różane”
(En)

Po notatkach i artykułach
krytycznych drukowanych w

„GP” instytucje i urzędy, któ
rych krytyka dotyczy reagują
zwykle natychmiast. Rzadko
która jednak instytucja przy-
znaje się do błędu...

Po naszej notatce pt. „Ja nie

jestem od tego’” — mówiącej o

niezrozumiałych wyjaśnieniach
udzielonych przez pracownika
Zakładu Energetycznego dot.

wyłączenia prądu w mieszka
niu mimo, że rachunki były u-

regulowane — dyrektor ds. eko
nomicznych Stanisław Markie
wicz w liście do redakcji pisze:
„... Po sprawdzeniu całości spra
wy w Rejonie Energetycznym
Śródmieście komunikujemy u-

przejmie, że ... interwencja by
ła w całej rozciągłości uzasad
niona ... dyżurny dyspozytor o-

bowiązku swojego nie wykonał,
a stanoioisko które zajął jest
nie do przyjęcia ... w stosunku
do osób winnych wyciągnięte
zostaną odpowiednie wnioski
służbowe ... za incydent i zai
stniałe kłopoty serdecznie prze
praszamy.”

Rozsądne i uczciwe ' przyzna
nie się do winy jest więcej war
te niż „tasiemcowe”, nic nie mó
wiące wyjaśnienia i tłumacze
nia. Sądzimy, że przykład Za
kładu Energetycznego wezmą
sobie do serca inne instytucje i

urzędy.
(tur)

Do wiosennych porządków przystąpili studenci uczelni wyż
szych naszego miasta. Realizując akcję czynów społecznych
przed zbliżającym się II Zjazdem SZSP ponad 1.250 słuchaczy
AGH, UJ i WSP pracowało na terenach domów studenckich, w

Parku Jordana, w podkrakowskich Korabnikach, na kortach

przy ul. Budryka. Wypracowane przez studentów kwoty prze
kazane zostały na specjalne, młodzieżowe konto „Kuba 73 , czy
li na fundusz przyszłorocznego Festiwalu Młodzieży i Studen
tów, który odbędzie się w Hawanie. (hań)

Fot. W. Klag

APOLLO (Solskiego II): Roman
tyczna Angielka (ang. 18 lat) **/»
— 10, 12.30 . 15.45, Ojciec chrzestny
II (USA 18 lat) ***/»«» — 18. DOM
ŻOŁNIERZA (Lubicz 48): Od sied
miu wzwyż (USA 18 lat) */00l> — 16.
KIJÓW (al. Krasińskiego 34):
Konfrontacje 76: Tabor wędruje do
nieba (ZSRR 18 lat) 12, 15.45, 18,
20.15. KULTURA (Rynek Gł. 27) :

Ucieczka gangstera (USA 18 lat)
»»»/oooo

_ 8, 10, 12, 14, 18.15, 20.30 .

MIKRO (Dzierżyńskiego 5): Zagro
żenie (poi. 12 lat) */•» — 16, 13, 20.
MASKOTKA (Dzierżyńskiego 55) :

Zachłanne miasto (USA 15 lat)
***/“

_ u, 17.30, 19.30, Dwaj męż
czyźni meldują powrót (CSRS 12

lat) •♦/• — 15.30 . MŁODA GWAR
DIA (Lubicz 15): Ponad strachem

(fr. 15 ląi) */»»» — 12 .30. 14 .45, 17,
PASAŻ BIELAKA: Przygody Bol
ka i Lolka (poi. b.o.) — 10, 11, 15,
16, 17 Dziewczyna inna niż wszyst
kie (ang. 15 lat) — 12, 22 Na
krańcu świata (austr. 18 Lat) ***/
«• — 18, 20. PODWAWELSKIE

(Komandosów 21): Niespokojne
morze (CSRS b.o .) */°° — 16, 18.
ROTUNDA (Oleandry 1): Policjan
ci (USA 18 lat) ***/»»” — 17, KSF:

Prezentacja PWSTFiTV Łódź

Filmy dyplomowe i etiudy
19.30, SFINKS (os. Górali 5): Po
dróż Sindbada do złotej krainy
(ang. b.o .) »/«« — 16, Mgła (poi.
1. 15) «/~ — 18, 20. SZTUKA (Ja
na 4): Barwy ochronne (poi. 15

lat) ***/«»• — 10.15, 12.30, 15.45, 13,
20.15. ŚWIT D. SALA (os. Teatral
ne 10): Człowiek z marmuru (poi.
15 lat) »***/ooo — 16, 19,15. ŚWIT
M. SALA (os. Teatralne 10): Po
dróż (wl. 15 lat) ♦/<»• — 15, 17.15,
19.39 . Światowid d. sala (os.
Ńa Skarpie 7): Stara strzelba (ir.
13 lat) *»/ooeo — 15.45,
ŚWIATOWID M. SALA (OS.
Skarpie 7): Tato, ja już wyszłam
za mąż (bulg. 12 lat) »/»» — 15,
17, 19. TĘCZA (Praska 27): Skarb
na wyspie (rum. b .o .) »/<»• — 17,
19. -------------- -

'

16): Człowiek z marmuru (poi. 15
lat) _ 9.45, u, i615> 1815_
UGOREK (os. Ugorek): Coralgol
na Dzikim Zachodzie (poi. b .o .)
— 15 Handlarz bronią (wl. 15 lat)
*/” — 17, 19. WANDA (Waryń
skiego 5): Oddział (USA 15 lat)
»♦*/«>• — 10, 12.15, Za rok, za

dzień, za chwilę,., (poi. 15 lat) ♦/“>
— 16, 18, 20. WARSZAWA (Stra-
dom 15): Konie Valdeza (wl. 15

lat) */°° — 15.45, 18, 20. WOLNOŚĆ
(18 Stycznia 1): Miłosna edukacja
Walentego (fr. 15 lat) ♦/» — 10, 12,
Samotnik (ir. 15 lat) **/«» — 15.45,
18, 20. WRZOS (Zamojskiego 50):
Patt Garret 1 Billy Kid (USA 18

lat) _ 15.45, 18> 20.15. WIE
DZA (Rynek Gł. 27): O Warszaw
skim Zamku (poi. b .o .) — 17.15.

WISI,A (Gazowa 25): Porwanie

(fr. 15 lat) »**/<»• — u, 13, 20,
Cyrk w cyrku (CSRS b.o .) ♦/•“
— 13, .16. ZWIĄZKOWIEC (Grzegó
rzecka 71): Odpowiedź zna tylko
■wiatr (fr. -RFN 15 lat) — 15.45,
18. 20.15. 3

GDÓW — Promyk: przeciw Rin
gowi (jug. b .o.) »/• — 18, KRZE-

q SZOWICE — Nowości: Rozerwany
pierścień (ZSRR 12 lat) »*/«» —

16, 18, 20, MYŚLENICE — Wisła:

, Trędowata (poi. 12 lat) »poTM —

15.30, 17.45, 20, NIEPOŁOMICE —

Bajka: Ocalić miasto (poi. 12 lat)
I ♦ai/aoa -- -- —-- -- --------

_

i Syrenka: Znikąd
i; 15 lat)

NIKI
| ozorową porą (poi. 12 lat) »/« —

16.30, 19, SKALA — Grota: Osacze
ni w dolinie (CSRS 15 lat) *p° —

. 16, 18, SKAWINA — Junak: Trzę-
: sienie ziemi (USA 15 lat) *»p°TM —

j 14.45, 17, 19.15, Hutnik: Doktor
i Francolse Gailland (fr. 15 lat)

***/°° — 18, WIELICZKA — Gór-
|nlk: Piraci na Pacyfiku (rum.

b.o.) *pTM — 15, 17, 19.

g-----------------------

16,
16,

13, 20.
Na

UCIECHA (Boh. Stalingradu

li

17, 19, PROSZOWICE —

donikąd (poi.
»*/”

_ 19, SŁOM-
Czar: Brunet wie

WYSTAWY J

Nowy pawilon—stare błędy znaZa

Czerwone światło
nie obowiązuje
motorniczych?

Wczoraj ok. godz. 14 26 na

skrzyżowaniu ul. Wielickiej i

Wolskiej omal nie doszło do tra
gicznego wypadku W momen
cie, kiedy na sygnalizatorach
świeciło się światło czerwone

dla pojazdów i tramwaju, a zie
lone dla pieszych — motorniczy
tramwaju linii „6” jadącego w

kierunku Prokocimia (nr bocz
ny wozu silnikowego — 106)
wjechał na skrzyżowanie, zmu
szając 3 osoby do uskoczenia

spod nadjeżdżającego wozu.

Lekceważenie wskazań sygnali
zatorów przez motorniczych zda
rza się na -tym skrzyżowaniu nie

po raz pierwszy. Skutki mogą
być niewesołe... (mh)

Pawilon handlowy przy al. Kasztanowej był
od wielu lat marzeniem mieszkańców tego re
jonu Krakowa. W okolicy placówek handlo
wych nie ma bowiem na lekarstwo, najbliższa
znajduje się w Chełmie. Po zakupy, trzeba jeź
dzić do centrum miasta. Po latach oczekiwań
na decyzję, potem budowy — nowa placówka

rozpoczęła działalność. Od 10 bm. sklep fun
kcjonuje... Powód do radości psuje jednak fakt,
iż po raz kolejny zapomniano o uporządkowa
niu terenu wokół nowoczesnego z pozoru skle
pu. Pagórki ziemi i cegły, jakieś papiery, nie
dokończony śmietnik sprawiają, że całość two
rzy wrażenie niechlujstwa i nieładu. Gdy od
wiedziliśmy nowy obiekt, jedna z pracownic
zajęta była właśnie usuwaniem co bardziej wi
docznych pozostałości wysiłku ekip budowla
nych. „Teren? To się zrobi — zaczęli już zwo
zić krawężniki — poinformował nas personel
placówki. — Do końca kwietnia wszystko będzie
gotowe."

Jeszcze większe nasze zdumienie wywołał jed
nak wygląd niektórych ścian nowego pawilo
nu. „To wilgoć — stwierdzili pracownicy skle
pu WSS „Społem”. — Palimy w kotłowni i nie
bawem ściany powinny wyschnąć." Nasze wąt
pliwości, czy po wyschnięciu ściany przybiorą
właściwy wygląd, skwitowane zostały krótko:
„Jak będzie źle, to się ponownie pomaluje...".

Oczywiście, wyjście się znajdzie; rozumiemy
także, iż konieczność remontowania sklepu w

Chełmie. spowodowała, że ten przy al. Kaszta
nowej musiał być jak najszybciej uruchomio
ny. Pośpiech jest jednak w budownictwie bar
dzo złym doradcą, o czym po raz kolejny prze
konaliśmy się w nowym pawilonie wzniesio
nym wysiłkiem własnej ekipy budowlanej WSS

„Społem”.
Fot. W. Klag

■ Klub MPiK (Mały Rynei’
4): Impreza z okazji Między
narodowego Dnia Teatru —

Studio Iwo Galla — 18 wst.

wolny ■ Klub Muzyka (Miko
łajska 14): Spotkanie z Marią
Biliżanką — 18.30 ■ KDK
„Pod Baranami” (Rynek Gł.
27): Spotkanie z mgr A. Ma
jewskim — Odbudowa Zamku
Królewskiego w Warszawie —

17.15 s. 115 ■ AR (Mickiewi
cza 21): Odczyt mgr inż. A.
Maja — Kierunki rozwoju i
organizacji rolniczych spółdz.
produkcyjnych w woj. kra
kowskim — 10 s. 106 ■
UCK „Karlik — Perspektywy”
(Reymonta 17): Wielka parada
muzyków jazzowych — 18 ■
SCK „Pod Jaszczurami” (Ry
nek Gł. 7): Warsztaty i kon
frontacje twórcze — 19 s. tea
tralna, Znane postacie polskie
gojazzu-20BSCK„Ro
tunda”’ (Oleandry 1): Koncert
grupy wokalno-instrumental
nej „Skansen” — 21 ■ Klub
Kuźnia (N. H. os. Złotego Wie
ku 14): 6 tys. km przez Indie
— relacja z podróży E. i J.
Polaczków — 18 ■ Klub Se
niora (os. Na Skarpie 64) Ps.y-
chodram „Synowa”, prowadzi
mgr M. Kuszowa — 17.30.

WAWEL:

ZAGINIONY
TY (10—15),
JOWNIA:

NARODOWE

(niecz.), SZOLAYSKICH (pl. Szcze
pański 9): (12—18 wst. wolny),
CZARTORYSKICH (Pijarska 8): (10
16), DOM JANA MATEJKI

(Floriańska 4): Wystawa KRA
KOWSKA RZEŹBA NAGROBKO
WA W RYSUNKACH JANA MA
TEJKI (10—16), NOWY GMACH

(al. 3 Maja 1) : KOLEKCJE MNK
— POLSKI MUNDUR HISTORYCZ
NY: (10—16). HISTORYCZNE

(Szpitalna 21): Wystawa scenogra
fii J. JELENSKIEGO (10—18), Jana

12: Wystawa MILITARIA (9—15),
Franciszkańska 4: Wystawa KA-
PIŚCI: (otwarcie. — 18), KRZY-

SZTOFORY (Rynek Gł. 35) : PA
MIĄTKI KOŚCIUSZKOWSKIE W

ZBIORACH MUZEUM HISTO
RYCZNEGO: (9—15), ARCHEOLO
GICZNE (Poselska 3): Sztuka lu
dowa ze zbiorów Ferdynanda KI
JAK — SOLOWSKIEGO (14—18),
PRZYRODNICZE (Sławkowska 17)
FAUNA EPOKI LODOWCOWEJ —

Zwierzęta egzotyczne, ptaki i owa
dy: (10—13 wst. wolny), MUZEUM
LENINA (Topolowa 5): Stała wy
stawa LENIN W POLSCE (9—18
wst. wolny), MUZEUM ETNOGRA
FICZNE (Wolnica 1): (10—15), MU
ZEUM ML. POLSKI - Rydlówka
(Tetmajera 26): (11—14). MUZEUM

W PIESKOWEJ SKALE: (12—18),
KOPALNIA SOLI W WIELICZCE:

(3—12), MUZEUM ZUP KRAKOW
SKICH W WIELICZCE: (7—14.30
wst.. wolny), GALERIA KTF (Boh.
Stalingradu 13) : Wystawa Venus

SZTUKI (pl.
Wystawa ma-

KONARSKIEJ
Z.

Wystawa — WAWEL

(niecz.),
SKARBIEC I ZBRO-

(niecz.),

KOMNA-

MUZEUM

SUKIENNICE:

PROGRAM I
6.00 RTV Szk. Sr. — Wska

zówki metodyczne 1. 7
6.30 RTV Szk. Sr. — Histo

ria—1.5
8.40 Hasło Korn — film fab.

prod. poi.
10.00 Dla szkół: pr. dla ki

I—III — Przygody rowerzy
sty (kol.) .i

12.55 Dla szkół:
Szkół Sr. — Rodzinr- .-Uół-
czesna razem czy ilj?

13.45 TTR — Mą^iatyka
— 1. 52 :>e-

T4.30 TTR — Mech. roln. 1.
39

16.25 Program dnia
16.30 Dziennik (koi.)
16.40 Obiektyw — woj.

gdańskiego, bydgoskiego, el
bląskiego, olsztyńskiego i to
ruńskiego

17.00 Studio Telewizji Mło
dych

'

17.40 Kółko i krzyżyk —

teleturniej
17.55. Długowieczni — rep.

film. J. Gierak (kol.)

PROGRAM
I I TELEWIZJI

13.25 Komicy niemego ekra
nu — montaż kom. prod. ang.

18.50 Radzimy rolnikom
(kol.)

19.00 Dobranoc dla najmłod
szych i program dla młodzie
ży

19.30 Wieczór z dziennikiem
(kol.)

20.30 Dziewczęta z Placu Hi

szpańskiego — film fab. prod.
włoskiej

22.10 Świat i Polska — pr.
M. Rakowskiego (kol.)

22.45 Dziennik (kol.)
PROGRAM II

16.25 Język angielski — 1.
23

16.55 Program dnia
17.00 Hasło Korn — film

prod. polskiej
18.20 Tawerna pod Różą

Wiatrów
13.40 KRONIKA (Kr)

19.00 Dobranoc dla najmłod
szych i program dla młodzie
ży

19.30 Wieczór z dziennikiem
(kol.)

20.30 Wtorek melomana —

śladami K. Szymanowskiego
21.30 24 godziny (kol.)
21.40 Na końcu języka —

Czy znamy języki obce
22.00 Szuflada — Mistrz

LaUrent — progr. publ. (kol.)
22.35 Język niemiecki — 1.

23

(9—21). PAŁAC

Szczepański 4):
larstwa Janiny
oraz odtworzonego przez
PABISIAKA plafonu BACCIA-

[RELLEGO z Sali Audiencjonalnej
Zamku Królewskiego w Warsza
wie: (10—17), GALERIA BWA

(Szczepańska 3a): (11—18), GALE-

..ź
:.l

KIA ZPAF (Anny 3): Wystawa
ŚWIAT W KTÓRYM ZYJEMY: (10
— 18), KLUB MPiK (Mały Rynek
4): Wystawa fotograficzna — SUK
CESY SOCJALISTYCZNEJ KOREI
— CZYTELNIA: (10—21), GALERIA:

Wystawa prac M. CHLANDA i R.
OPALIŃSKIEGO: (11—19). KLUB

MPiK (pl. Centr,): Wyst, malar
stwa M. TOKARCZYK (10—20),
GALERIA „B” DESA (ul. Bracka

2): Adam WSIOŁKOWSKI — ry
sunki: (11—19), GALERIA DESA

(Jana 3): (11—19), GALERIA
PRYZMAT (Łobzowska 4): Wysta
wa współczesnej grafiki czeskiej 1

słowackiej (10—18), GALERIA
ZPAP (Floriańska 34): Wystawa
J. SALOMONA — SZKICE POR
TRETOWE: (10—18), SALON TPSP

(Nowa Huta al. Róż 3): Wystawa
malarstwa, rzeźby, tkaniny arty
stycznej 1 fotografiki GRUPY 10
z Ostrowca: (11—19), GALERIA
DESA (os. Kościuszkowskie 5):
Wystawa J. KAŁUCKIEGO, „Po
dział połówkowy n-krotny” (11—
19), BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
(Michałowskiego 10): Wystawa
SIENKIEWICZ DAWNIEJ I DZI
SIAJ: (8.30—18). MIEJSKA BI
BLIOTEKA PUBLICZNA (Franci
szkańska 1): Wystawa — ZIMOWY
PEJZAŻ KRAKOWA: (10—15).
KLUB MUZYKA (Mikołajska 14):
Wystawa jednego obrazu — A.

CHWASTOWSKIEGO, rzeźby T.

STASIAKA 1 grafiki — J . REB -

ROW-BERDAK (18—22), KS KORO
NA (Pstrowskiego 9): Wystawa
malarstwa i tkanin J. SOB0R-

KRUCZEK (12—17), GALERIA STU

(al. Krasińskiego 18): Wystawa —

ŻYJNIA: (niecz.).
KLUB WYCHOWANKÓW UJ

(Świerczewskiego 1): Wystawa
malarstwa A. BIELSKIEJ-TARAN-
TIUK.

SARP (Jana 11): Wystawa arch.
Jana LUBICZ-NYCZA .

— URBA-
TEKTURA: (11—18), PAŁAC POD
BARANAMI (Rynek Gł. 27): Wy
stawa KSIĄŻKI NAUKOWEJ wy
dawnictwa -WALTER de GRUYTER

(12—13).
MYŚLENICE — DOM GRECKI

(Sobieskiego 3): Wystawa nauko-
wo-oświatowa

_

W. MATLAKOW
SKI 1850—1895 : (10—14), BWA —

Wystawa H. CIESLIŃSKIEJ-BRZE-
SKIEJ — malarstwo (9—14).

SALON AUTOMATÓW ZRĘCZ
NOŚCIOWYCH „ZAKOPIANKA” —

PLANTY: (10—20) oraz ul. Mogil
ska 78 (11—20).

SZPITALE
DYZiURlSIE KiF

CHIRURGICZNY: Kopernika 21,
CHIRURGII DZIEC.: Prokocim,
NEUROLOGICZNY: Botaniczna 3,
UROLOGICZNY: Grzegórzecka 18,
OKULISTYCZNY: WitkOWice, LA
RYNGOLOGICZNY: Kopernika 23a.

MYŚLENICE (Szpitalna 2) — tel.

204-44 (całą dobę), PROSZOWICE

(Kopernika 2) — tel. 251 (całą do
bę).

INFORMACJA SŁUŻBY ZDRO
WIA :

KRAKÓW: tel. 378-80 (8—22), tel.‘

240-93 (22—8).
DYŻURNE PRZYCHODNIE:

PRZYCHODNIA REJ. nr 5 fal.

Pokoju 4) — tel. 181-80, 183-86 (13—
22).

PRZYCHODNIA HEJ. nr « (N.
Huta, os. Jagiellońskie bL 1) —

tel. 469-15 (18—22).
PRZYCHODNIA REJ. nr I (Gal

la 24) — tel. 721-35 (13—22).
PRZYCHODNIA REJ. nr 3 (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 i zabiegowym,
(inne oddziały szpitali wg rejoni
zacji).

PROGRAM I
na fali 1322 m

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

15.35 Żołnierski konc. życzeń. 16.05

Tu Radio Kierowców. 16.06 U przy
jaciół. 16.11 Śpiewa grupa ,,Novi".
16.30 Aktualności kult. 16.35 Inter-
serwis. 17.00 Radiokurier — aud.
inf. Studia Młodych. 17.20 proble
my kultury fiz. 17.30 Parada pol
skiej pios, 18.00 Muz. I aktualności.
18.25 Tu Radio Kierowców. 13.33
Przeb. sprzed lat. 19.15 Ork. pb 1
TV w Lodzi. 19.40 Mistrzowie na
stroju — B . Streisand. 20.05 NURT:
Determinizm — indetermlnizm —

teleologia. 20.25 Wieczorny konc. ży
czeń miłośników muz. poważnej
w opr. K. Zalesińskiego. 21.05 O -

limpijskl alert młodzieży — Mo
skwa 80. 21.25 Kom. Tot. Sport.
21.28 Muz. kalejdoskop — aud. J.

Skolarskiej. 22.20 Tu Radio Kie-
'rowców. 22.23 Przypominamy Jose-

phine Baker. 22.30 Biuro Listów

odpowiada. 22.40 Mlnirecit. zesp.
„Partita”. 23.00 Minął dzień. 23.12
Wiad. sport. 23.15 „Jam session” —

aud. R. Waschki.

PROGRAM II
na fali 249 tn oraz 67.6T MHz

DZIENNIKI: 4.30, 5.30, 6.30,
7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 16.40,
21.30, 23.30.

Godz. 13.50 Gwiazdy wytwórni
„Supraplion". 14.10 Więcej, lepiej,
nowocześniej. 14 .25 Tu Radio Mo
skwa. 14 .45 A. Roussel — Concer-
tino op. 57. 15.00 Zawsze o 15 —•

progr. dla dziewcząt i chłopców.
15.40 „Dom przy Akacjowej” —

ode. słuch. B . Kościuszko i M. Ła-

stowieckiej. 16.00 Śpiewają Wro
cławskie Skowronki Radiowe pod
dyr. E. Kajdasza. 16.10 Rytm, ry
nek. reklama. 16.20 Katalog wy
dawniczy. 17.00 Duety operowe.
17.20 „Przywróceni życiu” —

frag. książki E. Zurka. 17.40 Z mi
krofonem przez trzy zmiany. 17.53
Konc. Stradicariusów, aud. I.

Myczki. 18.30 Echa dnia. 18.40 śla
dami inwest. miliardów. 19.00 Po
dróże muz. po kraju. 19.30 „Czło
wiek sam jest nadzieją, czyli .mo
ja wojna 1 pokój” mag. w opr. J .

Titkow. 21 .00 Chorał gregoriański
— aud. A. Morawskiego. 21 .40 Ko
respondencje z zagr. 21 .50 Kom.
Tot. Sport. 21 .52 Co piszą o muz.

— aud. J. Grzybowskiego. 22.10
Rad. Tygod. Kulturalny. 22 .50 Z

inicjatywy p. Sachara — aud. A.

Chłopeckiego. 23.35 Co słychać w

śwlecie. 23.40 F. Hubbard na płycis
„Wind Jammtr”,

PROGRAM m

na UKF 67.94 MHz i 66.89 MHa

5.00, 6.00 STAN POG. I WIAD.

14.00 Z muz. włos, i francus. ba
roku. 15.05 Program dnia. 15.10
Wiolonczelowe sola Zb. Namysłowy
skiego. 15.30 1:1 — o sporcie rozm.

B. Tomaszewski i S. Wysocki.
15.45 Przeb. zesp. Boney M. 13.00

Rozszyfr. plos. (opr. M . Mrozlń-

ski). 16.20 Genealogia standardu —

aud. M . Gaszyńskiego. 16.45 Nasz
rok 77. 17.05 Muz. poczta UKF —

prow. D . Michalski. 17.40 Vademe-
cum nr 68 — aud. J. Waglewskie
go. 18.00 Muźykobranie. 18.30 Poli
tyka dla wszystkich. 18.45 Blues

wczoraj i dziś — aud. M . Jurkow
skiej. 19.15 Książka tygodnia Ann
Radeliffe „Italczyk — czyli konfe
sjonał czarnych pokutników”. 19.33

Opera tygodnia — G . Verdi „Ai
da”. 19.50 „Śpiąca królewna” pow.
Rosa MacDonalda. 20.00 Mini-max
— czyli minimum słów, maksi
mum. muzyki aud. p. Kaczkow
skiego. 20.35 Księgarnia Arcta —

aud. W. Legowicza. 21.05 Wielki

planista — W. Horowitz w Metro
politan Opera (1974 r.) cz. II aud.
J. Webera. 22.00 Fakty dnia. 22 .03
Gwiazda siedmiu wieczorów —

Astrud Gilberto. 22.15 Co wieczór

pow. w wyd. dźwięk. Jurij Dold

Mychajłyk „Baron von Goldring”.
22.45 O miłości śpiewają Skaldowie.
23.00 z. Malyniez rec. Sonety
Mickiewicza. 23.05 Czas relaksu

(ópr. G . Wasowski). 23.45 Program
na środę. 23.50 Na dobranoc śpie
wa Klarl Katona.

PROGRAM IV

z Krakowa na UKF 68.75 MHa

DZIENNIKI: 8.00, 9.00, 10.00,
12.00, 16.00, 16.40.

inne:

SPÓŁDZIELCZY PUNKT PEDIA
TRYCZNY — zamawianie wizyt
domowych od 16 do 23.30, tel.

568-86, 583-43.
OŚRODEK INF. USŁUGOWEJ

WUSP „GROMADA” (Floriańska
20) — tel. 565-88, 200-44 (7—18).

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

CENTRUM INFORMACJI TURY
STYCZNEJ WAWEL-TOURIST, ul.
Pawia 8 tel. 260-91 (czynne 8—18).

POMOC DROGOWA: tel. 417-60,
416-32 (czynna od 7 do 22), tel.
144-68 (czynna od 7 do 15).

TOWARZYSTWO ŚWIADOMEGO
MACIERZYŃSTWA (Boh. Stalin
gradu 13) tel. 576-08 (czynne od 8
do 18).

TELEFON ZAUFANIA: 371-37

(16—22).
MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAU

FANIA: 611-42 (14—18).
TELEFON ZAUFANIA — MILT-

CJA RADZI: 216-41 (czynny całą
dobę).

POGOTOWIE #

Siemiradzkiego 1, wypadki tel.
09. zachorowania d przewozy 330-

55, Rynek Podgórski 2, 625-50, 657-

57, al. Pokoju 7, 109-01, 105-73, Lot
nisko Balice 745-69, N. Huta 422-

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

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.

Godz. 7.00 Warto posłuchaj
trzeba zobaczyć — aud. w opr. L.

Wojtasik (Kr). 7.05 Muz. dzień

dobry (Kr). 7.19 Radio reki. (Kr).
7.29 Fel. W. Błachuta — Kościusz
ko 1 chłopi. 7.39 Kom. o pogodzie
(Kr). 7 .40 W lud. rytmach — Wło
chy. 8.00 Transmisja. 8 .10 „Źródła
i istota moralności” — aud. dr H.

Leszczyny. 11.00 „Realizm ale kry
tyczny” — aud. doc. dr St. Fry-
basa dla ki. II lic. 11.30 Lissa dal
ia Cassa śpiewa Haendla. 12.05
Uśmiech to zd_rowie — aud. w

opr. B. Tomaszewicz (Kr). 12 .25
Muz. porachunki Ali Babki —

zesp. Van McCoya (Kr). 12.45

„Wisłą do Gdańska” aud. w opr.
W. Brózdy (Kr). 13.00 Czy znasz

swoje prawo. Zagadnienia poru
szane w listach słuchaczy. 1 .3 .15 Z
rad. fonoteki muz. 13.50 „Giełda
propozycji” — (dla szk. śred.).
14.25 „Homer w Sakll” — Mag. lit.
E. Ziegler i W. Brodnickiego. 15.30

„Matysiakowie”. 16.05 Tańce instr.

kompozytorów florenckich XIV w.

16.20 Wszechnica rodzinna. 16.50

Utwory K. Szymanowskiego — W

40-tą rocznicę śmierci kompozyto
ra (Kr). 17.10 Nasz punkt, widze
nia w opr. T. Kasperkiewicz (Kr).
17.25 Zmienne rytmy (Kr). 17.40
Ludzie teatru — aud. w opr. E.

Koniecznej (Kr). 13.00 Spotkanie z

laureatami krakowskich festiwali

piosenki studenckiej — opracowa
ni® B.. Leszczyńskiej-Cyga-
nik (Kr). 18.24 Pogoda (Kr). 18.25

Rozmowy o sprawach rolnictwa —

aud. A. Zalewskiego. 18.40 Kraj
obrazy historyczne — Mtiz. Reg.
w Wolinie — aud. J. Mruka. 19.00
Rad. TV Szk. Śred. dla Pracują
cych — Język polski. 19.15 26 lek.

jęz. angiels. 19.30 Konc. poświęco
ny 40 rocznicy śmierci K. Szyma
nowskiego. 20.20 „Ogrody” —

frag. prozy J. Iwaszkiewicza. 20.40
D. c . transmisji koncertu. 21 .30 25-
te Międzynarodowe Tygodnie Muz.

Org. w Norymberdze 76. 22.15 W.
świeeie humanistyki. 22 .35 Impre
sje jazzowe — aud. A . Zarębskie
go.

Za zmiany -wprowadzone w o-

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