
A. Gromyko o polityce

zagranicznej ZSRR
A ysr :Ks^r“;ss.yw

wiete tiwagi poswięuł zagadnieniom polityki zagranicznej ZSRR.
Podkreślił, ze dla realizacji wielkich planów narodu radziec

kiego konieczne są sprzyjające warunki zewnętrzne, których
zapewnieniu służy leninowska polityka partii i państwa radziec
kiego. Związek Radziecki - oświadczył - oraz jego przyjaciele
i sojusznicy me pozwolą się skrzywdzić, jednakże ZSRR nie gro
zi nikomu, pragnie tylko pokoju na całym świecie. Minister
zwrócił uwagę na pokojowy charakter polityki zagranicznej
ZSRR dodając, że jej głównym kierunkiem było i pozostanie
dalsze umacnianie jedności i spoistości krajów wspólnoty socja
listycznej. A. Gromyko wskazał też na istotną rolę Układu War
szawskiego, jako organizacji, koordynującej posunięcia polityki
zagranicznej krajów socjalistycznych, zmierzające do odprężenia
oraz umocnienia ^bezpieczeństwa i rozwoju współpracy. Nawią

zując do agresji chińskiej przeciwko SRW, A. Gromyko oświad
czył, że przywódcy chińscy, którzy zdecydowali się na zbrodnię
hegemonizmu i ekspansji powinni zdawać sobie sprawę, że dzia
łalność taka jest nieuchronnie skazana na klęskę. Dodał, iż za

agresję przeciwko SRW przywódcy pekińscy ponoszą odpowie
dzialność również wobec narodu chińskiego, przed którym usiłu

ją za pomocą oszustw ukryć swe zbrodnicze cele. ZSRR żąda, aby
(DOKOŃCZENIE NA STR. 2)
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H. Jabłoński przyjął
delegację Sądu Najwyższego

WARSZAWA (PAP). 26 bm.

przewodniczący Rady Państwa

Henryk Jabłoński przyjął w

Belwederze delegację Sądu Naj
wyższego.

I prezes Sądu Najwyższego
Włodzimierz Berutowicz prze
dłożył ogólną informację o ju-
dykacyjnej i pozajudykacyjnej
działalności Sądu Najwyższego
w 1978 r. oraz jego zadaniach w

roku 1979. Szczególną uwagę
zwrócił na potrzebę dalszego
podnoszenia jakości i społecznej
efektywności orzecznictwa sądo
wego.

Zabierając głos w dyskusji
kierownik Wydziału Admini
stracyjnego KC PZPR — Teo
dor Palimąka podkreślił z u-

znaniem rolę SN w ogólnym

procesie rozwoju poczucia po-,
szanowania prawa.

Na zakończenie dyskusji głos
zabrał przewodniczący Rady
Państwa. Z uznaniem mówiąc o

dorobku Sądu Najwyższego i je
go. zamierzeniach, zwrócił uwa
gę na konieczność żywego rea
gowania na nowe problemy i

zjawiska wynikające z rozwoju
społeczeństwa. Podkreślił rolę
Sądu Najwyższego w podnosze
niu poziomu pracy całego sądo
wnictwa.

Przewodniczący Rady Pań
stwa skierował do wszystkich
sędziów SN życzenia dalszych
sukcesów w realizacji ich do
niosłych zadań.

Wietnam walczy z agresją chińską
Wyeliminowano 16 tys. napastników

• ChRL przygotowuje napaść na Laos

HANOI (PAP). Agresorzy chińscy, którzy wtargnęli do pół
nocnych prowincji Wietnamu, wprowadzają do walki dodat
kowe siły, w tym czołgi i ciężką artylerię w oelu zdobycia
kluczowych obiektów na terytorium wietnamskim. Przerzu
cają oni do rejonów objętych działaniami wojennymi nowe

oddziały wojskowe i dążą do nadania operacjom militarnym
poważniejszego zasięgu.

Jak poinformowała Wietnam
ska Agencja Prasowa VNA, woj
ska wietnamskie i ludność pół
nocnych prowincji SRW boha
tersko bronią swej ziemi, nadal

kontratakują chińskich agreso
rów. 22 i 23 lutego wietnamskie

siły zbrojne odniosły wielkie

sukcesy w rejonach. Ta Lang i
Pa Tan (prowincja . Lai Chau),
w rejonie Thanh Thui (prowin
cja Ha Tuyen) oraz w pobliżu
Dong Dang, Tam Lung i Loc
Binh (prowincja Lang Son).
Wojska wietnamskie zatrzymały
natarcie przeciwnika w rejonie
drogi nr i w prowincji Cao

Bang. Agresor doznał wielkich
strat w walkach na południowy
zachód od miejscowości Lao

Kay.
Siły SRW zabiły bądź raniły

wielu żołnierzy przeciwnika,
wyrządzając ciężkie straty czte
rem chińskim batalionom, zni
szczyły pewną liczbę czołgów i

transporterów wojskowych.
VNA podała, że według nie

pełnych danych, w ciągu sie
dmiu dni walk od 17 do 23 lute
go wojska wietnamskie i mili
cja ludowa zabiły bądź raniły
16 tys. żołnierzy agresora, zni
szczyły 160 czołgów i transpor-

terów opancerzonych oraz 110
samochodów.

Według informacji napływa
jącej do Hanoi, Chiny przygo
towują grunt pod rozszerzenie

swej agresji na Laotańską Re
publikę Ludowo-Demokratycz
ną. W tym celu wojska chiń
skie koncentrują się na styku
granic Laosu, i Wietnamu. Pękin
zaktywizował także swą agentu
rę, która prowadzi wywrotową
działalność wśród mieszkańców
plemienia Meo w północnych
prowincjach Laosu, usiłując wy
wołać tam niepokoje.

Prasa wietnamska przytacza
przykłady zbrodni i okrucień
stwa okupantów chińskich na

przejściowo zajętych przez nich

terytoriach. Pozostawiają oni za

sobą popioły spalonych wsi,
zniszczone szkoły, szpitale i set
ki zabitych spośród tych, którży
nie zdążyli ewakuować się z re
jonów objętych działaniami wo-

jennjpni.

Zimowy pejzaż. Fot. W. KLAG

Sytuacja w Iranie
Posiedzenie Rady

do Spraw Gospodarki
W dębickim POM-ie

naprawią każdy ciągnik
Informacja—klucz
do wielkiej turystyki

Na zdjęciu od lewej: Stefan Pacoeba, Piotr Wojtowicz, Roman

Nylec, Ryszard Wolak, Kazimierz Balasa, Tadeusz Gągała i Zyg
munt Mazur.

(Inf. wł.) W Państwowym dzone «ą bieżące naprawy sprzę-
Ośrodku Maszynowym w Dębi- tu rolniczego. W roku 1978 wy-
cy podobnie jak i w innych te- remontowano tam ponad 3 tys.
go typu jednostkach, prowa- (DOKOŃCZENIE NA STR. 2)

Rozstrzygnięto konkurs „Projekt roku 1978”

Wzornictwo przemysłowe,
wnętrza, tkaniny

(Inf. wł.) Ładne funkcjonalne
wnętrze, zdobycie przedmiotu,
który nie razi uczuć estetycz
nych, jest celem każdego z nas.

Tyęh przedmiotów jest tyle, ile
uda się projektantom-autorom
wymóc na producentach. Bo

projektantów mamy dobrych,
ale wszystko zależy od ich siły i
daru perswazji. O tym, jakie
przedmioty powstają w ciszy
pracowni — i tam najczęściej
pozostają — mamy okazję prze
konać się co roku podczas o-

twarcia wystawy, zamykającej
doroczny konkurs na najlepszy
projekt roku w zakresie wzor
nictwa przemysłowego, archi
tektury wnętrz, tkaniny.

Konkurs ma już 15-letnią tra
dycję. Jest jedynym w Polsce

przeglądem twórczości plasty
ków tych dziedzin. Obecnie ze

względu na stale rosnącą rangę
zawodu projektanta, konkurs
środowiska krakowskiego ma

(DALSZY CIĄG NA STR. 2)

(Inf. wł.) Woj. nowosądec
kie jest najliczniej odwie
dzanym rejonem turystycz
nym. Ambicją władz regio
nu oraz miejscowych gesto
rów turystyki jest uczynie
nie zeń turystycznej wizy
tówki Polski. By to było mo
żliwe, konieczne jest szybkie
zrealizowanie wi.elu, wcale

niełatwych przedsięwzięć. Je
dnym z najistotniejszych za
dań jest. wypracowanie na
prawdę sprawnie funkcjonu
jącego systemu informacji
turystycznej.

«

Możliwie szybkie przejście
cd teorii do praktyki w dzie

dzinie informacji turystycz
nej postawiła sobie za cel
działania Komisja Porozu
mienia Terenowo-Branżowe-

wego w dziedzinie turysty
ki. Na wczorajszym posie
dzeniu, w którym-uczestni
czyli m. in.: kierownik Wy
działu Ekonomicznego KW
PZPR Ludwik Kamiński i

wicewojewoda Edward Ligę
za, członkowie komisji pod
kreślali, że w informacji tu-

. rystycznej wiele zmieniło się,
już na lepsze, co w dużej
mierze jest zasługą Woje
wódzkiego Ośrodka Informa
cji Turystycznej przygoto
wującego i wydającego wiele
folderów, informatorów, ka
lendarzy imprez. Uznano też,
że bodźcem do dalszego roz
wijania sieci „IT” oraz po
prawy jej funkcjonowania
będzie opracowywany aktu
alnie, pionierski w skali kra
ju system udzielania gwa
rancji na usługi turystyczne
świadczone w Nowosądec-
kiem. Turystom da on pew
ność najlepszej obsługi, a ge
storów turystyki, zmusi do

pracy na najwyższym pozio
mie. (sś)

Wznowienie eksportu ropy 4 lub 5 marca ♦ Po

ważne incydenty w pobliżu granicy z Pakistanem

♦ Kolejny wyrok śmierci ♦ Chomeini: nie ma

mowy o powrocie przeszłości ♦ Emisja nowych

pieniędzy

LONDYN, PARYŻ (PAP). W Iranie jest kontynuowany proces
normalizacji. Dziennik „Kayhan” poinformował w poniedziałek,
że Iran wznowi eksport ropy naftowej 4 bądź 5 marca. Dokładna
data ma być podana we wtorek. Eksport będzie się odbywał dro
gą bezpośrednią, a nie za pośrednictwem dawnego konsorcjum
międzynarodowych firm naftowych.

We wschodniej części kraju, w pobliżu granicy z Pakistanem,
doszło do poważnych incydentów. Uzbrojone grupy napadły na

miejscowość Iranszahr. Zniszczono wiele domów i budynków in
stytucji publicznych. Prawdopodobnie napaści dokonali członko
wie plemienia Kaluczi, podburzeni przez zwolenników szacha.

Dziennik „Ajendagon” pisze, że w niedzielę wieczorem został

wykonany kolejny wyrok sądu rewolucyjnego. Stracony został

jeden z b. agentów tajnej policji politycznej SAVAK z Isfahanu.
Radio „Głos Rewolucji” podało, że w zagłębiu naftowym Agha-

dżari na polecenie władz rewolucyjnych aresztowani zostali 4

obywatele amerykańscy, pracownicy firmy o kapitale zagranicz-
(DOKOŃCZENIE NA STR. 2)

Przestrzennej
WARSZAWA (PAP). Przes

trzenne zagospodarowanie wo
jewództw w dziedzinie rolnic
twa, problemy większej skute
czności planowania przestrzen
nego w całym systemie plano
wania gospodarki narodowej o-

raz podsumowanie rezultatów

pracy w minionym roku — to

główne tematy kolejnego posie
dzenia Państwowej Rady d/«

Gospodarki Przestrzennej. Obra
dami, które odbyły się 26 bm.,
kierował przewodniczący Rady
— sekretarz KC PZPR Józef
Pińkowski. W obradach uczest
niczył wicepremier Kazimiers
Secomski.

W 1978 r. — stwierdzono na

posiedzeniu — Rada koncentro
wała uwagę na» ocenie i kierun
kowaniu planowania rozwoju
przestrzennego województw, na

zagadnieniach planowania ma-

kroregionalnego oraz ną proble
mach gospodarki przestrzennej
w rolnictwie.

Wojaże krakowskich żaków
Urozmaicony charakter zagranicznych wyjazdów

• Skorzystało z nich 10 tys
(Inf. wł.) Chyba już nikogo

nie trzeba dzisiaj przekonywać,
że wyjazdy do obcych krajów
przynoszą wiele pożytków —

poznanie innych ludzi, innej
kultury czy obyczajowości, wre
szcie obcego języka, ■przydaje
się w nauce, pracy, pomaga we

wszechstronnym rozwoju. Naj
ruchliwsi są oczywiście młodzi,
w tym zwłąszcza studenci.

Nie sposób powiedzieć ilu kra
kowskich żaków wyjeżdża każ
dego roku za granicę — nie

prowadzi się bowiem statystyki
indywidualnych podróży. Pewne

wyobrażenie o studenckich wo
jażach może dać liczba 3200 le-

\ gitymacji 1STC — międzynaro
dowych legitymacji studenckich

'bardzo przydatnych w indywi
dualnych wyjazdach do krajów
zachodnich (pozwalają one ko
rzystać z różnego rodzaju ulg w

opłatach), które krakowskie
Biuro Podróży i Turystyki „Al-
matur” wydało w ub. r. akade
mickim. A ilu studentów wy
jeżdża corocznie do KDL-ów?

Precyzyjniej mężna już mó
wić o wyjazdach zorganizowa
nych przez „Almatur” oraz ra
dy uczelniane SZSP. W poprze
dnim roku akademickim ok. 10

tys. osób, a więc niemal co

czwarty student miał możliwość

wyjazdu. Formy tych podróży
są niezwykle różnorodne —

wczasy i typowo turystyczne
wycieczki, specjalistyczne wy

studentów

prawy turystyczne i naukowe,
obozy naukowe i obozy pracy,
praktyki naukowe. Wreszcie

prowadzona przez „Almatur”
ciekawa forma wycieczek do

krajów zachodnich ze specjal
nymi programami studialnymi.
Na te wycieczki jadą studenci

określonych kierunków studiów,
którzy mają zapewnioną możli
wość poznania zakładów, insty
tutów z ich dziedziny naukowej.
W ub. roku np. studenci Akade
mii Rolniczej mieli możliwość

wyjechania do
zwiedzali ośrodki
chacze kierunków

którzy wyjechali
znali instytuty techniczne i in-

(DOKOŃCZENIE NA STR. »

Danii, gdzie
rolnicze; słu-

technićznych,
do USA po-

Połączenie „Sojuza-32” z „SaIutem-6”
MOSKWA (PAP). W poniedziałek o godz. 14 .30 czasu war

szawskiego nastąpiło połączenie statku kosmicznego „Sojuz-
32” ze stacją, orbitalną „Salut-6”. Kosmonauci Władimir La
chów i Walery Riumin przeszli do pomieszczenia stacji „Sa
lut 6”.

Na okołoziemskiej orbicie ponownie znajduje się pilotowa
ny zespół naukowo-badawczy „Salut-6”—„Sojuz”.

Stanowisko Egiptu i Izraela

wobec proponowanego szczytu
PARYŻ (PAP). Egipt i Izrael zajęły stanowiska wobec pro

ponowanego przez prezydenta Cartera na koniec tygodnia
spotkania na szczycie z udziałem Anwara Sadata i Menaehe-
ma Begina.

Kairski dziennik „Al-Ahram” podał w poniedziałek, powo
łując się na dobrze poinformowane źródła, te rząd Egiptu
rozpatrzy tę propozycję i podejmie decyzję po wysłuchaniu
sprawozdania premiera i ministra spraw zagranicznych Mu
stafy Chalila, który uczestniczył w rozmowach w Camp Da-
vid.

Premier Begin oświadczył w Jerozolimie, że przyjmuje za
proszenie na udział w szczycie.

Oświadczenie MSZ Kambodży
PHNOM PENH (PAP). Jak informuje Kambodżańska Agen

cja Prasowa (SPK), przedstawiciel Ministerstwa Spraw Za
granicznych Ludowej Republiki Kambodży wystąpił z e-

świadczenicm, w którym stwierdza, źe zwołanie Rady Bez
pieczeństwa ONZ w celu omówienia sytuacji w Indoehinach,
w tyra problemu Kambodży, jest ingerencją w wewnętrzna
sprawy LRK.

MSZ LRK uważa, że Rada Bezpieczeństwa ONZ jest powo
łana do potępienia reakcjonistów znajdujących się u władzy w

Chinach i podjęcia odpowiednich kroków w celu zmuszenia
Ich do poszanowania niepodległości, suwerenności i teryto
rialnej integralności LRK i SRW, położenia kresu wrogiej
działalności Chin wobec Kambodży i agresywnej wojnie prze
ciwko Wietnamowi oraz zmuszenia do wycofania, wszystkich
wojsk chińskich z Wietnamu.

J. Carter o walce z inflacją
WASZYNGTON (PAP). Prezydent Stanów Zjednoczonych

Jimmy Carter udzielił wywiadu dla dziennika „Washington
Post”, w którym przyznał, że jeśli nie uda mu się zwalczyć
Inflacji to może w ten sposób stracić szanse ponownego wy
boru na prezydenta.

Carter przyznał, iż zdaje sobie sprawę, że jego dotychcza
sowa działalność na polu zwalczania inflacji rozczarowała
wielu wyborców i zniechęciła do niego liczne i wpływowe
ugrupowania polityczne.

Prezydent utrzymywał jednak, że nakreślony przez jeg»
administrację program walki z inflacją jest najlepszym spo
sobem rozwiązania tego problemu. J . Carter zaapelował •

wzmocnienie gospodarki amerykańskiej i opanowanie inflacji
przez „partnerstwo” pracodawców i zatrudnionych oraz „pow
szechne zaangażowanie się na rzecz tych celów”.

Nalot rodezyjski na Angolę
LONDYN (PAP). Według doniesień z Salisbury, dowództwo

wojskowe rasistowskiego reżimu Smitha przyznało, że samo
loty rodezyjskie dokonały w poniedziałek nalotu na teryte-
rium suwerennej Angoli. Samoloty te naruszyły także prze
strzeń powietrzną Zambii.

Agencja Reutera, za którą podajemy tę wiadomość, nad
mienia, że w ciągu ostatnich 10 dni lotnictwo rodezyjskie do
konało również 4 nalotów na ościenne państwa afrykańskie
— trzech na Zambię i jednego na Mozambik. Nalot ponie
działkowy jest zarazem 18 wielkim atakiem lotniczym prze
prowadzonym przez Rodezję na sąsjedni kraj afrykański w

ciągu ostatnich 2,5 lat.

Następca gen. Haiga
WASZYNGTON (PAP). W Waszyngtonie poinformowano,

że prezydent Carter postanowił mianować gen. Bernarda Ro-

gersa, szefa sztabu armii amerykańskiej, nowym dowódcą
sił NATO w Europie zachodniej. Stanowisko to dotychczas
zajmował gen. Alexander Haig, bliski współpracownik prezy
denta Nixona w okresie afery Watergate. Haig na własną
prośbę z dniem 1 czerwca rezygnuje ze stanowiska szefa sił
NATO w Europie.

Dyskusja „Pod Gruszkę”

TRYBU NA

Panu kierowcy
wygodniej

Z Brzeska do Rylowej można dojechać autobusem PKS, tu
bowiem znajduje się końcówka trasy. Jest to zresztą, jedyne
■połączenie dla mieszkańców wsi, ale funkcjonowanie jego
jest co najmniej problematyczne. Oto bowiem kierowcy PKS
— upraszczając sobie pracę — zawracają do Brzeska już
z przedostatniego przystanku w Borzęcinie Dolnym, odległym
od Rylowej o 3 kilometry.

22 lutego kilkunastu ludzi, dojeżdżających do pracy, przy
lS-stopniowym. mrozie czekało dwie godziny na autobus, który
miał odjechać o godz. 6.17. Kiedy wreszcie okazją dostali się
do Brzeska i zażądali od dyżurnego ruchu wyjaśnienia, jedy
ną odpowiedzią było wzruszenie ramionami i kilka niewy
brednych „dowcipów’’. ,

Rozumiemy trudną sytuację PKS-u (warunki drogowe, brak
części itp.), czy jednak może ona usprawiedliwiać kierowców,
dla własnego widzimisię skracających ustalone trasy? Nad
mieniamy, że droga z Rylowej do Borzęcina Dolnego jest
przejezdna (kursują tamtędy regularnie autobusy z Bochni),
a opisany przypadek nie był odosobnionym. Poranne autobu
sy z Brzeska notorycznie bowiem nie dojeżdżają do Rylowej.

mieszkańcy rylowej
14 podpisów

UFO? Co w tym jest?
(Inf. wł.). Problem UFO jak

się można było spodziewać, na
dal pozostaje niewyjaśniony —

mimo zażartej dyskusji, jaka
wczoraj wieczorem odbyła się w

klubie „Pod Gruszką”. Argu
menty zwolenników obu poglą
dów (przelatują kosmici czy też

nie?) są na. ogół znane, żadnych
nowych w trakcie spotkania nie

podano. Jedynie wyjaśniono, że

jedno z obserwowanych w Kra
kowie UFO, było wynikiem
doświadczeń laserowych;

Natomiast równie, co UFO,
ciekawe wydaje mi się ogromne
zainteresowanie jakie wzbudza
problem „latających spodków”.

Tłum napierający na drzwi klu
bu, zacietrzewienie dyskutantów,
wręcz pełna wrogości niechęć,
wobec' tych, którzy w UFO nie
wierzą — wszystko to budzić
musi zdziwienie. Dlaczego nam

(czy ściślej: tak wielu spośród
nas) wręcz zależy na tym, by
UFO okazało się pojazdem kos
mitów? Aż tak bardzo zmęczeni
jesteśmy racjonalizmem? Wiąże-
my jakieś marzenia z ich przy
byciem? Nie wiem Zatrącamy
jednak o jakieś ważne zjawisko
z zakresu psychologii społecznej.
Chyba warte głębszego rozwa
żenia.

(ms)

Handlarz złotem
ATENT (PAP). We wtorek cel

nicy lotniska ateńskiego zwrócili

uwagę na 48-letniego greckiego
architekta Vorisa Stragalisa, któ
ry przyleciał z Frankfurtu nad
Menem. Gdy zadeklarował, że ni
czego szczególnego nie wiezie

przystąpili do uwieńczonych po
wodzeniem poszukiwań. W kami

zelce Stragalisa znaleźli zaszyte
złoto i platynę o łącznej wadze 20

kilogramów i wątłości ponad 123

tysiące dolarów. Z zeznań are
sztowanego architekta wynika,
że metal ten, najwyższej, den
tystycznej jakości, był przezna
czony dla pewnego greckiego
handlarza złotem,

W? takiej czapie nawet najsroższy mróz nie jest straszny.
■CAF — Politykens

Salamandry wróżą...
rychłą wiosnę?

Het odnową B&tytków

(Inf. wł.) W minionym tygodniu 700 studentów i pracowni
ków UJ uczestniczyło w akcji honorowego krwiodawstwa zorga
nizowanej przez Studium Wojskowe. Pieniądze otrzymane z Za
rządu Krakowskiego PCK na nagrody dla honorowych krwio
dawców studenci postanowili przeznaczyć na fundusz odnowy
zabytków Krakowa.

Pracownicy krakowskich prokuratur zebrali i przekazali aa

konto 8820 zł.

Pracownicy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie wpła
cili 27 300 zł. uzyskane z dobrowolnych składek.

Zakład nr 3 Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego prze
kazał na fundusz odnowy 131 073 zł.

Załoga Rejonowego Zakładu Usług Kominiarskich nr 1 w Kra
kowie, w którym pracuje 6 osób, zobowiązała się do przepro
wadzenia badań, odbioru i opinii kominiarskich wartości 6 tys.

Przypominamy numer konta Zarządu Rewaloryzacji Zespo
łów Zabytkowych Krakowa: NBP VII O/M Kraków Nr 35973 —

6321—189—85.(e)

(Inf.. wł.). Do niezwykłości
przyrodniczych rezerwatu skal
nego Bukowiec na terenie woj.
tarnowskiego należy z pewnością
jaskinia typu szczelinowego, na
zwana Jaskinią Salamandry, od

występujących tu gadów. Od
wielu lat mieszkańcy okolic na

podstawie zachowania się tych
płazów bezbłędnie odgadują po

godę. Wiadomo np., że kiedy w

czasie ciepłej jesieni jaszczurki,
gnieżdżące się faktycznie bardzo
łicznie w, jaskini i jej bezpo
średniej bliskości — umykają w

głąb groty, oznacza to szybkie
nadejście pory deszczowej i o-

chłodzenia. Latem, kiedy jasz
czurki niechętnie wyłażą na

(DOKOŃCZENIE NA STR. 2)

Rekord

w totku

BUENOS AIRES (PAP). Z Sao Paulo w Brazy
lii nadeszła wiadomość o zainkasowaniu przez
jednego z grających w brazylijskim totalizato
rze piłkarskim najwyższej na świecie wygra
nej — 56 min cruzeiros czyli ponad 2,5 min do
larów. Najwyższa dotąd wygrana w Brazylii pa-
dła w roku 1975 i wyniosła wówczas 22 min
cruzeiros.

W brazylijskim totalizatorze trzeba wytypować
wynik 13 meczów piłkarskich.
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Kryzys rządowy we Włoszech

Kolorowe laminaty
i Pustkowa

Zakłady Tworzyw i Farb
w Pustkowie produkują co

roku blisko 3 min m kwadr,
kolorowych laminowanych
płyt dekoracyjnych „uni-
lam". Laminaty wytwarzane
w kilkunastu wzorach i ko
lorach można dostosować do

potrzeb w gospodarstwie do
mowym jako wykładziny
mebli, ścian itp.

Blisko połowę produkcji
zakładu przeznacza się na

potrzeby rynku, pozostałą
część kieruje się do fabryk
mebli, zakładów produkują
cych wagony i autobusy

'

a

RZYM (FAP). W poniedziałek
desygnowany na premiera poli
tyk republikański Ugo La Maila

zakończył pierwszą turę swoich

konsultacji politycznych, zmie
rzających do przezwyciężenia
trwającego od 31 stycznia br.

kryzysu rządowego we Wło
szech. W czasie konsultacji, któ
re objęły wszystkie partie i e-

grupowania reprezentowane w

parlamencie, La Malfa przed
stawił zamiar reaktywowania
większości parlamentarnej pię
ciu partii — w której skład, jak
wiadomo, wchodziła także WłPK
— podkreślając, że polityka je
dności narodowej i współpracy
sił demokratycznych jest nie
zbędnym warunkiem wypro
wadzenia Włoch z trudnego
kryzysu politycznego i społecz
no-gospodarczego.

Do wysiłków La Malty, pierw

szego od 34 lat polityka niecha-

deckiego, któremu powierzono
misję utworzenia nowego rządu
we Włoszech, pozytywnie odnio
sła się Włoska Partia Komuni
styczna. Członek kierownictwa
WłPK Gerardo Chiaromonte za
powiedział, źe komuniści w

przyszłych dniach dołożą wszel
kich starań, aby misja republi
kańskiego polityka mogła zostać
uwieńczona sukcesem.

W Rzymie zauważa się jednak,
że na misji Ugo La Malty może

negatywnie zaciążyć nieprzeje
dnane stanowisko chadecji, któ
ra nadal nie rezygnuje z dys
kryminowania WłPK. W cha
decji jawnie podejmowane są

próby, obliczone na „spalenie z

góry” szans obecnego desygno
wanego premiera i podsycenie
napięcia politycznego we Wło
szech.

także dla okrętown ictwa i ' X

budownictwa:
W styczniu br. wydział la- X

minatów wykonał swoje za- 2

dania i dostarczył na rynek
“

i potrzeby przemysłu blisko ~

250 tys. m kw. płyt dekora- ~

cyjnych. —

Z dalekopisu
ZMIANA KADROWA

(k) Prezes Rady Ministrów
na wniosek ministra przemy
słu spożywczego i skupu po
wołał mgr Kazimierza Bala-

wajdera na stanowisko pod
sekretarza stanu w Mini
sterstwie Przemysłu Spo
żywczego i Skupu.

Od 1975 r. K. Balawajder
był I sekretarzem KW PZPR
w Krośnie.

WSPÓŁPRACA
Wyniki 25-letniej współ

pracy między przemysłami
maszyn budowlanych Polski
I Związku Radzieckiego oraz

perspektywy dalszego jej
rozwoju omówiono 26 bm. na

spotkaniu aktywu politycz
na spodarczego zjednoczę-'
ni a i przedsiębiorstwa han
dlu zagranicznego „Bumar” z

pracownikami przedstawi
cielstwa handlowego ZSRR
w Warszawie.

Sytuacja w Iranie
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)

nym „Florasco”. Aresztowanie nastąpiło, kiedy usiłowali oni
zbiec. Radio nie podało bliższych szczegółów całej sprawy.

TEHERAN (PAP). Ajatollah Chomeini, przemawiając do człon
ków delegacji z Kuwejtu i Libanu, które odwiedziły Iran, pod
kreślił, że nie może być mowy o powrocie do przeszłości. Oskar
żył on mocarstwa zachodnie, iż dążyły do objęcia pod swą kon
trolę irańskiej ropy naftowej i żądały, by Iran zapewnił im ba
zy wojskowe. Dochody z tytułu sprzedaży ropy naftowej, które

powinny służyć interesom narodu — stwierdził — zabrano Ira
nowi w zamian za amerykańską broń i amerykańskie bazy. A-

merykanie — dodał — przekształcili Iran w bazę wojskową na

wypadek wojny z ZSRR.
Minister gospodarki i finansów Iranu, Ali Ardalan oświadczył,

że Centralny Bank Iranu rozpocznie wkrótce emisję nowych pie
niędzy bez podobizny szacha.

Zaćmienie Słońca w USA

BAR DLA CZD —

Delegacja członkiń Kół S

Gospodyń Wiejskich z gmi-
"

ny Wierzchlas (woj. Sieradz-
kie), przekazała na ręce 2

przewodniczącego Społeczne- S

go Komitetu Budowy Pom- ~

nika-Szpitala Centrum Zdro- £*

wia Dziecka, min. Janusza S>
Wieczorka dla potrzeb szpl-
tala blisko 300 puchowych X

jaśków i ponad 600 powło-
twk. ~

WASZYNGTON, NOWY JORK

(PAP). W poniedziałek o godzi
nie 17,09 czasu warszawskiego
mieszkańcy północno-zachod
nich’ rejonów Stanów Zjednoczo
nych mogli obserwować całko
wite zaćmienie Słońca Ostatnie

tego typu zjawisko obserwowa
no w’ tych rejonach 9 czerwca

1918 roku, a do następnego doj
dzie na półkuli zachodniej do
piero w roku 2017.«

Miliony Amerykanów używa
jąc przyciemnionych szkieł i in
nych przyborów do obserwacji
astronomicznych, oglądały to

rzadkie zjawisko. Policja w Los

Angeles poinformowała, że na

autostradach w tym mieście do
szło do licznych wypadków dro
gowych, ponieważ kierowcy je
chali nieuważnie obserwując za
ćmienie Słońca. W Portland w

stanie Oregon, największym
mieście, które znalazło się w pa
sie całkowitego zaćmienia, za
padły większe ciemności niż pod

czas normalnej nocy, ponieważ
nie Włączono oświetlenia ulicz
nego. W wielu miejscowościach
obserwację utrudniła jednak
gruba powłoka chmur.

Pas całkowitego zaćmienia
Słońca objął stany Oregon, Wa
szyngton, Idaho, l^ontańa i Pół
nocna Dakota, a także część te
rytorium Kanady i Grenlandii.
Uczeni wykorzystali zaćmienie,
którego czas wahał się od 44 se
kund do 2 minut i 52 sekund, w

zależności od miejsca, do obser
wacji korony słonecznej, co za
zwyczaj jest niemożliwe ze

względu na silny blask tarczy
Słońca.

W pobliżu miejscowości Gol-
dendale w stanie Waszyngton,
gdzie wzniesiona jest kopia słyn
nych prehistorycznych budowli
ze Stonehenge w W. Brytanii,
zebrali się członkowie kultu

druidyjskiego, którzy podczas
zaćmienia odprawiali obrzędy
religijne.

RPA — IZRAEL
Z Paulu donoszą, że po 4

latach potajemnymi rozmów

rząd izraelśki zawarł z po
łudniowoafrykańską firmą
„Transvaal Coal Owners

-Association” długofalowe po
rozumienie w sprawie do
staw węgla z RPA do Izrae
la. Dostawy mają wynosić 1
min ton tego paliwa rocznie.

Naprawią każdy ciągnik

ZAMACH
W poniedziałek po połud

niu przed koszarami Gwardii

Cywilnej w Madrycie eks
plodowała bomba. W wyni
ku wybuchu zostali

gwardzista pełniący
dziecko. Znaczne są

dzęnia budynku. Do
ehu nie przyznała się
nie żadna organizacja
rystyczna.

ranni
straż i
uszko-
s«m>-

na ra-

terro-
1

WSTRZĄSY PODZIEMNE E

Wr poniedziałek zarejestro- £«

Wa.no w Taszkiencie wstrzą- S

sy podziemne o sile 3 stopni
według 12-stepniowej skali. £2
Ich epicentrum znajdowało
się w odległości 31) km na

"

południowy zachód od stoli- IS

ey Uzbekistanu. Siła wstrzą-
sów w epicentrum osiągnęła £2
5 stopni. Nie zanotowano ani ~

ofiar w ludziach, ani strat S

materialnych.

~ (DOKOŃCZENIE ZE STR. 1>
«»•

£5 maszyn. Nie to jednak stawia
ten POM w czołówce krajowej,
ale specjalizacja w naprawach.
Jest nią pełna regeneracja przed
nich
kich

się
nieź
szenia do .ciągnika importowa
nego ze Związku Radzieckiego,
typu T 25-A-l .

*

— Zakład nasz prowadzi usłu
gi dla rolników z kilkunastu

województw południowo-wschod
nich — mówi dyrektor Jerzy
Chodoń. — Posiadamy na składzie
kilkaset osj zregenerowanych,
które sami dostarczamy do

punktów — odbierając < stamtąd
równocześnie zepsute. W ub. ro
ku naprawiliśmy 11 tys. sztuk
osi, w bieżącym — wyremontu-

osi do ciągników wszel-

typów. W najbliższym ęza-

pomowcy rozpoczną rów-

naprawę przedniego zawie-

odnowić aż

elementów

tym mają
Techniki i

jemy 13 tys. zawieszeń — za po
nad 40 min zł.

W Dębicy potrafią
90 proc, wszystkich
osi. Dużą zasługę w

członkowie Klubu

Racjonalizacji, którzy zgłosili i

wprowadzili w życie 28 wnios
ków racjonalizatorskich. Liczą
się jednak nade wszystko lu
dzie. Tych, dobrze pracujących
w Dębicy nie brakuje. Brygada
Stefana Pacochy w składzie:
Piotr Wójtowie!, Kazimierz

Balasa, Zbigniew Tarnawski,
Adam Koza, Janusz Kurdziołek
i Edward Kuszowski współza
wodniczy o lepsze z brygadami
Józefa Hodera, Stanisława Kę
dziora, Zygmunta Mazura i Ta
deusza Gągały. Nic też dziwne
go, że z usług dębickiego
POM-u chce korzystać coraz

więcej rolników, (cm)

Nareszcie trochę cieplej

POGODA
BIURO

INFOR-
w obsza-

PROG-

KRAKOWSKIE
PROGNOZ IMGW
MUJE: Polska jest
rze wyżu.

ORIENTACYJNA
NOŻA NA NASTĘPNĄ DO- j
ĘĘ: Pogoda bez większych- ;

zmian i cieplej.
WCZORAJ NA TERMO- i

METRZE O GODZ. 13-TEJj: !
Katowice —1, .Kielce —4, j

Tarnów —3, Kasprowy :

Wierch. —3, Racibórz —1, ,

Częstochowa —2, Kraków ;

—1, Bielsko-Biała —3, Żako- ■
pane r-7, Nowy Sącz —3.

PROGNOZA DLA POLSKI i

POŁUDNIOWEJ: Zachmu- ;
rżenie małe i umiarkowane,

'

nocą i rano mgły. Tempera
tura maksymalna w

od
na

St.
od
w

miarkowane południowo-za
chodnie, w’ Tatrach z kie
runków północnych.
GRUBOŚĆ POKRYWY ŚNIE
ŻNEJ: Kasprowy Wierch 150,
Hala Gąsienicowa 124, My
ślenickie Turnie 88, Polana
Chochołowska 37, Ornak 52,
Kuźnice 45, Zakopane 22, Bu
kowina 20, Jabłonka 11, Ło
puszna 12, Rabka 23, Obido
wa 24. Czorsztyn 20, Szczaw
nica 1S, Piwniczna 10, Że
giestów 22, Jaworzyna Kry
nicka 60, Krynica 24.-

BIOMET INFORMUJE:

Zaostrzone dolegliwości reu
matyczne i dróg
wych. Widzialność
nie rano ogranicz
śliskie.

WARSZAWA (PAP). Pojawia
ją się pierwsze oznaki zbliżają
cej się wiosny. Po długimi okre
sie mrozów — zbliża się fala cie
pła. W ciągu dnia termometry
wskazują temperatury około ze
ra- — a w miejscach nagrzanych
jest już niewielka odwilż. Można
w ciągu najbliższych dni spodzie
wać się pierwszego w br. bar
dziej wyraźnego ocieplenia.

Instytut Meteorologii i Gospo
darki Wodnej przewiduje w o-

kresie od 27 lutego do 3 marca

stopniowe ocieplenie. Spodzie
wane jest zachmurzenie duże Z

rozpogodzeniami, zwłaszcza na

południowym wschodzie. Okre
sami mogą wystąpić opady śnie
gu z deszczem i deszczu. Na po
czątku okresu mgły i zamgle
nia. Temperatury maksymalne
wzrosną od 0 st. — plus 3 st. do

plus 2 st. — plus 3 st. Jeszcze

wyraźniejszy będzie wzrost tem
peratur minimalnych, od minus
4 st. — minus 12 st. do plus 2 st.
— plus 5 st. Wiatry umiarkowa
ne, okresami dość silne, tylko
początkowo na południu słabsze
lub umiarkowane z kierunków
zachodnich, a później południo
wych. W górach możliwy wiatr

halny.

Salamandry
wróżą...

I)

dzień 2S
—3 st. do 1 st., minimal- —

wnocyod—12st.do—8S
W Tatrach temperatura
—6st.wdzieńdo—9st.

nocy. Wiatry słabe i u- TM

(DOKOŃCZENIE ZE STR.
słońce — oznacza- to, że za kilka
dni zaczną padać długotrwałe
deszcze...

Obecnie zauważono, że przesy
piające w grocie zimę salaman-

dry zaczęły się budzić, có nor
malnie jest zjawiskiem niespoty
kanym u jaszczurek o tej porze
roku. Może to zatem oznaczać,
że salamandry, niesłychanie
wrażliwe na wszelkie zmiany
temperatur, przeczuwają nadej
ście wiosny. Czy tak jest rze
czywiście — będziemy mieli o-

kazję przekonać się wkrótce.

(en)

Helenie BAECK
•kładamy wyrazy najgłębszego współczucia t żalu z po
wodu tragicznej śmierci Syna, Andrzeja
— kierownika Ośrodka Wczasowo-Wypoczynkowego w

Gródku, długoletniego zasłużonego pracownika
DYREKCJA I SAMORZĄD ROBOTNICZY FABRYKI

MASZYN WIERTNICZYCH I GÓRNICZYCH
„GLINIK” W GORLICACH

ESj^&^L232Se9S333XSBCSBBSBBR9SERSBflEDKRB9RM3KEDBHH8QBESS0KBDEBKB£SS

1.2.3,4,5,6

oddecho-

•gól-
, dregi

Mgr Januszowi PIECZKOWSKIEMU
Wicewojewodzie Nowosądeckiemu — składamy wyrazy
najgłębszego współczucia i żalu z powodu śmierci Syna.

ZARZĄD, KIEROWNICTWO I KADRA
AEROKLUBU PODHALAŃSKIEGO

W NOWYM SĄCZU

A. Gromyko o polityce
zagranicznej ZSRR

(DOKOŃCZENIE ZE STR, 1)
kierownictwo pekińskie położyło kres agresji póki nie jest za

późno i niezwłocznie wycofało s terytorium Wietnamu wojska
chińskie.

Ważnym kierunkiem polityki zagranicznej ZSRR — powie
dział A. Gromyko jest dążenie do umocnienia sojuszu z krajami
Wschodu, oraz podkreślił, że w krajach rozwijających się, podob
nie zresztą jak wszędzie, Związek Radziecki jest po stronie sił

postępu, demokracji i niezawisłości narodowej. Jednocześnie mi
nister oświadczył, w kontekście wydarzeń irańskich, że ZSRR
nie ingerował i nie ingeruje w sprawy tego kraju i że nie powi
nien w nie ingerować nikt, pod jakimkolwiek pozorem.

Mówiąc o stosunkach ZSRR z państwarpi kapitalistycznymi, A.

Gromyko zwrócił uwagę, iż ZSRR dąży do tego, rfby stosunki te

coraz bardziej wchodziły w nurt pokojowego współistnienia. Mi
nister podkreślił szczególne znaczenie stosunków ZSRR z USA,
stwierdzając, że zachowały, się w nich te pozytywne pod
waliny, które zostały swego czasu stworzone wspólnymi wy
siłkami obu krajów, co świadczy o możliwościach konstruktyw
nego rozwoju tych stosunków także w przyszłości. Zaznaczył je
dnak, że w USA i nie tylko tam, działają siły wrogie odpręże
niu, które pragnęłyby powrotu do czasów „zimnej wojny”.
Wskazał przy tym na przywódców chińskich szczególnie zainte
resowanych wywoływaniem starć między ZSRR a USA. Oświad
czył, że pod wpływem tych przywódców a także wskutek pew
nych sił wewnętrznych w USA, rozwój stosunków radziecko-

amerykańskich jest hamowany. Podkreślił, że klimat polityczny
w tych stosunkach powinien być bardziej stabilny, co odpowia
dałoby interesom obu stron. Nawiązując do problematyki pod
pisania między obu mocarstwami porozumienia o ograniczeniu
strategicznych zbrojeń ofensywnych stwierdził, że osiągnięty do
tychczas postęp pozwala liczyć na pomyślne sfinalizowanie tej
ważnej sprawy, jeśli druga strona nie będzie stawiać przeszkód
na drodze do osiągnięcia pełnego porozumienia oraz będzie kon
sekwentnie przestrzegana zasada równości i jednakowego bezpie
czeństwa.

Min. Gromyko podkreślił jednocześnie, że nie służą zawarciu

tego porozumienia takie działania USA, jak dalsze zwiększenie
budżetu Wojskowego, realizacja nowych programów zbrojenio
wych oraz rozgrywanie „karty chińskiej”. Zaznaczył, że możli
wości dalszej poprawy stosunków ZSRR z krajami Zachodu nie

są bynajmniej wyczerpane, a na ich pełnym wykorzystaniu,
które zależy oczywiście nie tylko od Związku Radzieckiego, wie
le skorzysta sprawa utrwalenia pokoju i bezpieczeństwa.

Wzornictwo przemysłowe,
wnętrza, tkaniny

(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
stać się konkursem ogólnopol
skim.

W tym roku w dziedzinie
wzornictwa przemysłowego naj
lepszym okazał się projekt sy
stemu półek oraz wyposażenia
łazienkowego zrobiony dla Zje
dnoczenia „Domgos” przez Janu
sza Konaszewskiego, Jerzego
Biernata i Małgorzatę Kona-

szewską. Drugą nagrodę, 'za pro
jekt wielofunkcyjnej drabiny
przegubowej przyznano: Jerze
mu Czapranowi, Januszowi Dep-
eie, Januszowi Stobieckiemu.
Trzecia nagroda, za projekt po
lerki oscylacyjnej B-1009 przy
padła Krzysztofowi Laidlerowl i

Andrzejowi Dymkowi.
Autorami najlepszego wnętrza

jakie w ub. roku powstało w

Krakowie, są — zresztą nie po
raz pierwszy — Ewa i Attila

Jamrozjkowie. W ub. roku zdo
byli również I nagrodę za pro

jekt sklepu ,;Desy” — wyposa
żenia plastyków. Obecną, pierw
szą nagrodę przyznano Jamrozi-
kom za projekt i realizację ze
społu wnętrz muzeum zakłado
wego Zakładów Budowy Maszyn
i Aparatury im. St. Szadkow
skiego.

Dwa równorzędne wyróżnienia
przyznano Stanisławowi Mrów
ce. za wnętrze Galerii Srebra

przy ul. Floriańskiej i Leopol
dowi Pędziałkowi za wnętrze
Wojewódzkiego Biura Turystyki
Zagranicznej w Oświęcimiu.

Aby wybrać najlepszą tkaninę
roku jury miało nie lada kłopot,
bowiem nadesłano aż 21 prac. I

nagrodę przyznano Lilii Kulce,
a II Grażynie Brylewskiej. Wy
różnienia honorowe otrzymali:
Ryszard Kwiecień i Romana

Plęskowska.
Wszystkie nagrodzone prace i

projekty można ogla.dać na wy
stawie w_ Galerii „Pryzmat”
przy ul. Łobzowskiej.

Trwają przyjęcia do wojskowych szkół zawodowych

WpżBim dla wyetewawefiw
młodzieży

(Inf. wł.) Z udziałem sekreta
rza KK PZPR Stefana Markie
wicza i szefa WSzW gen. bryg.
Zdzisława Kwiatkowskiego od
była się wczoraj w Krakowie
narada dyrektorów szkół śred
nich województwa miejskiego
krakowskiego. Poinformowano
o tegorocznych przyjęciach do

wojskowych szkół zawodowych.
Jak wiadomo szkoły i uczelnie

wojskowe kształcą nie tylko do
wódców’ różnych szczebli, ale

przygotowują dowódców we

wszystkich dziedzinach techniki
i gospodarki. W tym roku do
szkół oficerskich będą przyjmo
wani bez egzaminu najlepsi u-

czniowie, laureaci konkursów i

olimpiad oraz ci, którzy otrzy
mają na świadectwie „piątkę”
z przedmiotu kierunkowego i

posiadają średnią ocenę ze

wszystkich przedmiotów powy
żej dobrej. Niezależnie od przy
jęć do akademii i wojskowych
szkół oficerskich, trwają przy
jęcia do szkół chorążych i pod
oficerskich szkół zawodowych.
Nauczyciele przysposobienia o-

bronnego mogą udzielić w tym
względzie wyczerpujących in
formacji.

Podczas spotkania liczna gru
pa dyrektorów szkół i nauczy
cieli otrzymała srebrne i brązo
we medale „Za Zasługi dla O-
bronnośei Kraju” oraz nagrody
i dyplomy MON w uznaniu za
sług za społeczne zaangażowanie,
i szczególne osiągnięcia w dzia
łalności wychowawczej na rzecz

obronności.
'

(ep)

Szybkie ujęcie zabójcy uczennicy
BIAŁYSTOK (PAP). Sprawna

akcja MO doprowadziła do

szybkiego wykrycia i ujęcia za
bójcy 18-letniej uczennicy z Haj
nówki w woj. białostockim.

Mordercą okazał się 20-letni

pracownik spółdzielni mieszka
niowej — Eugeniusz S. Kryty
cznego dnia, po wypiciu z rana

alkoholu, odwiedził on mieszka

nie, w którym uprzednio doko
nywał napraw. Zastał w nim

samotną dziewczynę; stał się
wobec niej natarczywy — gdy
ofiara broniła się ugodził ją
śmiertelnie stołkiem w głowę.
W wyniku energicznego śledz
twa został już następnego dnia

ujęty.

Tragiczna katastrofa w Bułgarii
SOFIA (FAP). W poniedziałek .

w Bułgarii doszło do tragicznej!
katastrofy, w której wyniku 14

osób poniosło śmierć, a 52 odnio
sły rany. Pociąg jadący z Łowe-
cza wpadł na niestrzeżonym

przejeżdzie kolejowym w pobli
żu wsi Dojrenci na autobus wio
zący około 70 osób, głównie mie
szkańców tej wioski. Przyczyną
katastrofy była gęsta mgła i nie
ostrożność kierowcy autobusu.

Notowania

giełdy samochodowej
(INF. WŁ.) Przeważały na

giełdzie „fiaty 126 p” z reje
stracją województwa katotoic-

kiego. Tamtejszy „Polmozbyt"
bez przetwy prowadzi sprzedaż
ekspresową „malucha", więc są-
siedzi zza miedzy Uczą na nie
świadomość bywalcóto krakow
skiej giełdy (kupować samochód
można w dowolnym „Polmozby-
cie” w kraju) i korzystną sprze
daż wozu. Zadano wtęc wczoraj
za „fiata 126 p — 6’50” po prze
biegu 100 km — 140 tys. zł, a

więc S tys. zł powyżej ceny eks- j
presowej; za wóz z 1973 r. —

‘

120 tys. zł, za rocznik 1977 (ale I

model „600”) —, 122 tys. zł, rocz
nik 1976 miał cenę wywoławczą
104 tys. zł, rocznik 1975 z nad
woziem 1977 — 95 tys. zł. Sporo
było też „fiatów 125 p”: rocznik
1977 — 195 tys. zł, rocznik 1976 —

od 768 do 195 tys. zł, rocznik
1975 — IGO do 180 tys. zł, rocz
nik 1973 — 130 do 135 tys. Zł,
rocznik 1972 — 117 do 135 tys. zł.

Widzieliśmy też „wartburga 353"

z . 1971 r. z całkowicie skorodo
wanym nadwoziem zą 100 tys. zł
i wóz tej marki z 197.5 r. za 230

tys. zł. Za „trabanta 601" z 1976 r.

żądano 130 tys. zł.
(wam)

SPORT o SPORT • SPORT • SPORT • SPORT * SPORT

Agresywna obrona i szybki atak zadecydowały
o sukcesie wiśiaczek

Krakowski tur.niej zakończył
rozgrywki w I lidze koszyka-
rek. Przez trzy dni oglądaliśmy
w hali przy ul. Reymonta nasze

4 najlepsze zespoły. Trudno jed
nak na podstawie tego turnieju
wydać jednoznaczną opinię o na
szej lidze, już wcześniej bowiem

zapadły najważniejsze decyzje,
a jedyną zagadką było, kto zdo
będzie tytuł wicemistrzowski.
Ostatecznie przypadł on w u-

dziale Spójni Gdańsk, drużynie
bardzo bojowej i wyrównanej,
która w moim przekonaniu —

za. rok powinna być jeszcze bar
dziej groźna.

W krakowskim klubie zrozu
miała radość — koszykarki Wi
sły znowu sięgnęły po prymat
w kraju. Jeszcze raz z tego
miejsca chciałbym serdecznie

pogratulować kierownictwu sek
cji, z Józefem Bielem na

czele. Oczywiście największe
brawa należą się koszykarkom:
Małgorzacie Wiązowskiej, Elż
biecie Biesiekierskiej, Halinie

Kalude, Lucynie Januszkiewicz,
Grażynie Jaworskiej, Halinie
Iwaniec, Barbarze Wiśniew
skiej, Halinie Kosińskiej, Mał
gorzacie Krawczyk, Elżbiecie
Weredzie, Małgorzacie Kaperze.

A oto, co powiedział nam tre
ner zespołu Ludwik Miętta:
„Naszm najgroźniejszym rywa
lem — tak jak przypuszczałem
— okazała się Spójnia. Nieco

słabszy był AZS Poznań, pozba
wiony Ziętarskiej, ŁKS — na

swoim poziomie. Co złożyło się
na nasz sukces? Przede wszyst
kim bardzo agresywna i akty
wna gra w obronie, którą „za
męczyliśmy" nasze przeciwnicz
ki. Z tej aktywnej obrony wy
prowadzaliśmy szybki atak —

co również było naszą mocną

stroną. Taki styl gry wymaga
jednak od zawodniczek pełnej
mobilizacji i koncentracji przez

cały mecz. W zdecydowanej
większości meczów udawało
nam się to, tylko sporadycznie
drużyna nie realizowała tych

Beniaminek z Nowej Huty
Jak już informowaliśmy, ko

szykarki Hutnika Kraków na

dwie kolejki przed zakończe
niem rozgrywek II ligi zapew
niły sobie awans do ekstrakla
sy. Sukces krakowianek był w

pełni zasłużony, objęły one pro
wadzenie już po pierwszych
spotkaniach i nie oddały go do
końca, uzyskując wyraźną prze
wagę nad pozostałymi zespoła
mi z czołówki. Przed sezonem

nie stawiano tak wysokich wy
magań przed zespołem i właści
wie chyba nikt nie przypusz
czał, że koszykarki Hutnika po
starają się o miłą niespodzian
kę. Krakowianki od pięciu lat

występują w II lidze i dwukrot
nie były już bliskie awansu,

zajmując drugie miejsce w ta
beli. Tym razem nie dały się
wyprzedzić rywalkom i dzięki
temu będziemy mieli w Krako
wie drugą obok Wisły drużynę
pierwszoligową koszykarek.

„Zespół został dobrze przygoto
wany do rozgrywek i to było
podstawą sukcesu — mówi trener

koszykarek Hutnika Krzysztof
Książek. — Inną drużyny prze
wyższały nas co prawda wzro
stem, ale naszą silną bronią była
dobra gra w defensywie (straci-

liśmy najmniej punktów w li
dze) i niezła gra kombinacyjna w

ataku. II liga kończy rozgrywki
w najbliższą niedzielę, ale już
dziś wszyscy pytają o szanse mo
ich podopiecznych w ekstrakla
sie. Pewne jest, że nie będzie łat
wo utrzymać się w I lidze. Tym
bardziej, że mamy zespół bardzo
młody (połowa drużyny to ju
niorki) nie mający większego do
świadczenia, rutyny. I o dość ni
skiej średniej wzrostu. Czeka nas

bardzo wiele pracy w okresie

przygotowawczym. Chcemy wziąć
udział w kilku silnie obsadzo
nych turniejach, by zawodniczki
nabrały odpowiedniej rutyny, do
świadczenia. Zespół stać na to,

by grał jeszcze lepiej".
A oto w jakim składzie ko

szykarki Hutnika Kraków wy
walczyły awans do ekstraklasy:
Bożena Czaja, Bożena Grzelew-

ska, Elżbieta Doniec, Danuta

Kucharska, Ewa Jędrzejewska,
Urszula Kokoszka, Maria To-

mal, Jolanta Misiak, Ewa Jaro
szewska, Zdzisława Kwiatkow
ska, Elżbieta Zajdel, Barbara
Śliwińska, Jolanta Kukuła, Kry
styna Wójcik.

i. G.

Trener siatkarek Wisły - Leszek Kędryna
Był to dla nas bardzo trudny sezon. Do ostatniego meczu ze

spół walczył o ligowy byt. Na szczęście wszystko zakończyło si?

dobrze, udało nam się uratować przed spadkiem. Przed rozpo
częciem sezonu w związku z trudnościami ze skompletowaniem
najsilniejszego składu, zakładaliśmy zajęcie miejsca w środku
tabeli. Spodziewaliśmy się, że na początku rozgrywek zespół bę

dzie grał słabo, ale w miarę upływu czasu jego forma będzie
szła w górę. Choroby i kontuzje zawodniczek pokrzyżowały nam

wszystkie plany. Podczas turnieju w Gdańsku, gdzie wygraliś
my tylko jeden mecz, miałem kłopoty ze skompletowaniem
pierwszej szóstki. Na szczęście była później kilkunastodniowa

przerwa, część zawodniczek powróciła do zdrowia i podczas tur
nieju warszawskiego mogliśmy wystawić w miarę pełny skład.

Zespół grał dobrze, wszystkie siatkarki walczyły z wielką ambi
cją i poświęceniem, wykazując przy tym dużą odporność nerwo

wą. Najtrudniejszy był mecz z Kolejarzem Katowice, wygraliś
my dopiero po pięciosetowej, zażartej walce. Także pozostałe
spotkania nie należały do łatwych.

Teraz zawodniczki udadzą się na leczenie sanatoryjne. Nie

wszystkie. Kuśnierz, Chaberska i Wrzosek-Kisiel powołane zo
stały do kadry narodowej i w połowie marca wyjeżdżają na

zgrupowanie. Kuśnierz i Chaberska otrzymały także nominacje
olimpijskie do kadry ,,B ’. Nie wiem jeszcze jak zaplanuję przy
gotowania do nowego sezonu, bowiem na razie nie wiadomo

kiedy wystartuje ekstraklasa. W październiku rozegrane zosta
ną mistrzostwa Europy i dopiero po ich zakończeniu rozpocznie-
my walkę o ligowe punkty. Może to być więc listopad, a może
nawet grudzień.

, T.G.

„Puchar Orlich Gniazd”

dla juniorów Wisły
W. Zawierciu rozegrano halo

wy turniej piłkarski juniorów
o „Puchar Orlich Gniazd”. Bar
dzo dobrze spisali się piłkarze
Wisły, prow’adzeni przez trene
ra A. Talika, którzy zajęli pier
wsze miejsce w zawodach. Kra
kowianie w finale pokonali:
Raków Częstochowa 4:1, Odrę
Opole 5:1, Cracovię 21 i zremi
sowali z Górnikiem Zabrze 3:3.

Drugie miejsce w turnieju zaję
ła Cracovia, a trzecie Górnik
Zabrze.

Najlepszym technikiem wybra
no Szopę, najlepszym bramka
rzem Krzeszowiaka, a najlep
szym strzelcem został Gorgon
(wszyscy Wisła).

(tg)

W kilku wierszach

Mistrzowie świata Melitta
Sollmann i Detlef Guenther z

NRD zwyciężyli w saneczkar
skiej próbie przedolimpijskiej
na 1000 m torze w Lakę Placid.
W zawodach uczestniczyły takżę
dwie nasze reprezentantki: Te
resa Bugajczylc zajęła 16, a Te
resa Maziarz 18 miejsce.

9 Hokeiści GKS Tychy zapew
nili sobie awans do I ligi.

Do końca mistrzostw pozostały
jeszcze do rozegrania dwie pod
wójne serie spotkań.

• Piękny sukces odniósł mło
dy szachista Jan Przewoźnik ze

Skry Częstochowa, który w Tar
nowie zdobył mistrzostwo Polski.

Tytuł mistrzowski Przewoźnik

zapewnił sobie po zwycięstwie
nad Maciejewskim z Łączności
Bydgoszcz i z 9,5 pkt. zajął pier
wsze miejsce.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22 lutego 1979 t,
zmarł nagle w Krakowie

Wojciech ROPA
emerytowany, długoletni pracownik Miejskiego Przedsię
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, zasłużony
działacz polityczny i społeczny, były- członek Komitetu

Wojewódzkiego PZPR, były członek Egzekutywy KD
PZPR Kraków-Zwierz.j nieć, członek Komisji Organizacyj

nej KD PZPR Kraków-Krowodrza.
Za swoją działalność polityczną i społeczną został odzna

czony Orderem Sztandaru Pracy II klasy oraz wieloma in
nymi odznaczeniami i medalami.

Pogrzeb odbędzie się w środę 28 lutego, o godz. 12, na

cmentarzu Rakowickim.
Wyprowadzenie zwłok nastąpi z domu przedpogrzebo-

wego.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego

współczucia i żalu.
DYREKCJA I SAMORZĄD ROBOTNICZY

MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE

ORAZ KOLEŻANKI I KOLEDZY
_________________________

założeń taktycznych. Ale — pj
30 spotkań drużyna miała pra
wo do kilku słabszych pojedyn
ków. W sumie było jednak do.
brze. Teraz trzeba myśleć ę

przyszłości i budować drużynę t

perspektywami.
(ANS)

¥
W zaległym, ostatnim meczu

I ligi koszykarek Wisła Kra
ków przegrała ze Spójnią
Gdańsk 74:78 (33:38). Najwięcej
punktów zdobyły: dla Wisły
IWaniec 17 i Wiśniewska 12, ą
dla Spójni — Gorzelana 22 oraz

Gertcheni Malfois — po 13.
1. Wisła 30 55 2339—1934
2. Spójnia 30 53 2365—209J
3. ŁKS 30 48 2032—2131
4. AZS Poznań 30 41 2288—2145

5. Lech
6. Włókniarz
7. Stal
8. Olimpia

'

9. AZS Lublin
10. AZS W-wa

28 45 2055—1884
28 44 1930—1831
28 42 2082—2097
28 39 2026—2164
28 33 1973—2428
28 31 1686—2706

Dziś pierwsza
konkurencja

Spartakiady Armii

Zaprzyjaźnionych
W poniedziałek, po ostat

nich treningach, ustalono
skład reprezentacji Wojska
Polskiego na pierwsze kon
kurencje Zimowej Sparta
kiady Armii Zaprzyjaźnio
nych w Zakopanem. W bie
gu na 30 km, wystąpią: Jó
zef Łuszczek, Wiesław Gęba-
la, Jan Staszel, Andrzej Tru
chan, Kazimierz Firlej i Ed
ward Mucha.

Faworytami wtorkowego
biegu na 30 km są biegacze
radzieccy, mistrzowie świata
i olimpijscy Sergiusz Sawie-

Ijew, Nikołaj Bazukow oraz

Aleksander Zawiałow.
We wtorek odbędą się w

Zakopanem następujące kon
kurencje: bieg 30 km (godz.
10), bieg zjazdowy (godz. 11).

Mecze hokejowe w N. Tar
gu: CSRS — Rumunia (godz.
15.30), Polska — ZSRR (godz.
19.00).

Zwycięstwo siatkarzy
Hutnika

W przedostatnim dniu war«

szawskiego, finałowego turnieju
„A” ekstraklasy siatkarzy padły,
następujące wyniki: Hutnik
Kraków — Gwardia Wrocław
3:0 (15:10, 15:10, 15:7), Legia
Warszawa — Pło-mień Sosnowieo
2:3 (15:17, 6:15, 15:7, 15:10, 2:15).

Krakowski Hutnik zdecydowa
nie pokonał drużynę Gwardii^
mecz trwał niewiele ponad go
dzinę. Natomiast warszawskg
Legia stoczyła ponad 2-godzinny,
mecz z Płomieniem. W niedzielą
Hutnik przegrał z Płomieniem
0:3.

W tabeli prowadzi Płomień -4
17 pkt., przed Hutnikiem — 16,
Gwardią — 15 i Legią — 10 pktj

Zwycięstwo Fibaka

w Denver

Wojciech Fibak został trium
fatorem międzynarodowego tur
nieju tenisowego w Denver.
finale Polak rozstawiony z nu
merem 6 pokonał gładko Vikto-
ra Amayę 6:4, 6:1.

Natomiast w finale gry pod
wójnej międzynarodowego tur
nieju tenisowego w Denver

Wojciech Fibak i Tom Okker

przegrali ze Stanem Smithem i

Bobem Lutzem 6:7, 3:6.

■i
Remis piłkarzy Wisły <

Piłkarze krakowskiej Wisły ro
zegrali wczoraj kolejny meća

towarzyski, remisując z Siarką
Tarnobrzeg 1:1 (1:0). Bramkę dla
krakowian zdobył Krupiński -«

wyrównał Kazalski. Wiślacy wy
stąpili bez Budki i Wróbla, któ
rzy są przeziębieni.

Mistrz Polski zagrał lepiej nii

w ostatnich meczach sparringo-
wych. Krakowianie walczyli z.

większym animuszem i zacięto
ścią.

—O—

Nadal trwają intensywne pra
ce przy oczyszczaniu płyty głó
wnego boiska Wisły. Odgarnięto
śnieg, ale murawa jest wciąż
pokryta grubą warstwą lodu,
Wisła wypożyczyła z lotniska W
Balicach „mechaniczną szczotkę”
do czyszczenia z lodu pasów
startowych. Urządzenie to pra
cowało wczoraj na boisku. Go
spodarze stadionu robią wszy
stko, aby płyta była jak najle
piej przygotowana na 7 marca.

(tg)

TOKARNIA 3 MARCA BR.

Narciarstwo

dla wszystkich
Organizatorzy — Zarząd Kra

kowski ZSMP informuje, że ma
sowa impreza narciarska odbę
dzie się w Tokarni nie 4, a 3

marca, początek o godz. 10. W

programie slalom gigant na sto
kach Góry Zębatej, biegi płaskie
na dystansie 1, 3 i 5 km, rajd
narciarski na dystansie 15 km
na trasie Zawadka—Tokarnia,
Tokarnia—Zawadka.

W zawodach mogą brać udział

wszyscy, którym nie obce jest
„białe szaleństwo”. 'Zgłoszenia
przyjmuje ZK ZSMP — Kraków,
al. Słowackiego 48. tel. 352-00,
wewn. 27 . Można do zawodów

zgłaszać się także- na miejscu w

Tokarni, (rm)
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W Ochotnicy powstaje Centrum Sportowo-
-Wypoczynkowe im. Anieli Krzywoń

Rada Zakładowa ZNP w A-
kademii Górniczo-Hutniczej w

Krakowie razem z Urzędem
Gminy Ochotnica Dolna (woj.
nowosądeckie) przystąpiła , do

realizacji wspólnej inicjatywy
budowy Centrum Sportowo-
Wypoczynkowego dla swoich

pracowników. Obiekt ten otrzy
ma imię ANIELI KRZYWOŃ —

bohaterki Polski i Związku Ra
dzieckiego.

Dr inż. Antoni Łopata _

przewodniczący ZNP w AGH,
a zarazem wiceprzewodniczący
Społecznego Komitetu Pamięci
Anieli Krzywoń przypomina, że

podhalańska wieś Ochotnica po
siada bogatą przeszłość histo
ryczną, odznaczona Krzyżem
Grunwaldu jest znana ze wspól
nych działań partyzantów pol
skich 1 radzieckich.

Obiekt nad potokiem Jamne
będzie posiadał wyciąg orczyko

Chroni przed zatarciem silnika
lub przed wypadkiem

WARSZAWA (PAP). W In
stytucie Budownictwa, Mecha
nizacji i Elektryfikacji Rolnic
twa opracowano i opatentowano
urządzenie chroniące silnik spa
linowy przed zatarciem. Można

je zainstalować w każdym silni
ku spalinowym, sma rowanym
olejem pod ciśnieniem. Nie po
zwala ono na uruchomienie na
pędu również wtedy, gdy po
jazd ma niesprawne hamulce.

Znane już podobne urządzenia
do tych celów ze względu na

pewne niedogodności cechują się
ograniczonymi możliwościami

Wojaże
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
fórmatyki. Są to więc wyjazdy
dodatkowo przydatne w stu
diach. W tym roku planuje się
tego typu wyjazdy m. in. do:
"USA z programem dla grup
technicznej, socjologicznej i kul
turalnej, Wielkiej Brytanii na

kurs językowy, Finlandii — dla

grupy technicznej. Danii — dla

przyszłych rolników, Irlandii —

z programem dotyczącym szkol
nictwa.

Znakomita większość studen
tów korzysta z propozycji wy
jazdów do krajów socjalistycz
nych. „Almatur” wyprawił w

ub. r. na wycieczki i obozy sta
łe ponad 2600 osób, przygotował
ponadto ok. 800 voucherów za
pewniając wyjeżdżającym noc
legi i wyżywienie ńa'dowolną
ilość dni w NRD, CSRS, WRL i

BRL. Drugi, coraz bardziej li
czący się organizator — .rady u-

czelniane SZSP — wysłały 4100

wy (narciarski), który zostanie

dostosowany do przewozu na
wozów dla potrzeb rolnictwa

górskiego.
Podkreślić należy, że Szkoła

Podstawowa w Ochotnicy objęta
będzie opieką AGH. Jej pomie
szczenia zostaną zmodernizowa
ne i dostosowane do potrzeb
nowoczesnych form nauczania
a w okresie wakacji służyć bę
dą jako ośrodek kolonijny
AGH. Naczelnik gminy Wiesław
Zakrzewski dostrzega w tej ini
cjatywie nowe perspektywy
rozwoju społeczno-gospodarcze
go Ochotnicy i jej okolicy.

Przewiduje się, że wiele prac
w Ochotnicy zostanie wykona
ne w czynie społecznym. Nad
realizacją inwestycji objął pa
tronat Społeczny Komitet Pa
mięci Anieli Krzywoń w Kra
kowie.

Z. C.

samoczynnego działania. Urzą
dzenie — zawór opracowane w

IBMER chroni silnik niezależ
nie od wskazań ciśnieniomierza
i nie wymaga dodatkowej ręcz,-*
nej obsługi. Połączone jest z u-

kładem paliwowym silnika, u-

kładami olejowym i hamulco
wym.

W przypadku dokonywania
rozruchu pojazdu z niesprawny
mi hamulcami lub gdy ciśnie
nie oleju smarującego. spadńie
poniżej dopuszczalnej granicy
— zawór odcina dopływ paliwa.

krokowskich żaków
studentów na wycieczki, obozy
pracy, wyjazdy sportowe, obozy
naukowe w ramAh wymiany ż

zaprzyjaźnionymi uczelniami w

krajach socjalistycznych. Coraz

więcej studentów korzysta z

możliwości pracy wakacyjnej
poza granicami kraju — w ub.
r. 650 studentów uczestniczyło w

międzynarodowych obozach pra
cy, przede wszystkim w Związ
ku Radzieckim, Czechosłowacji
i NRD.

Interesującą, choć wzbudzają
cą jeszcze niedawno kontrower
sje, formą są zagraniczne obozy
naukowe. Wprowadzenie dosyć
surowych wymogów dla projek
tujących naukowe wyprawy
wyeliminowało wyjazdy, które

były bardziej turystyczne niż
naukowe. Przyjęto zasadę, iż o-

bóz taki musi być praktyczną
kontynuacją całorocznej teore
tycznej pracy koła naukowego.
Niektóre koła naukowe zdobyły

Z partyjnych zebrań

Robotnicze wnioski i decyzje

Z FILHARMONII

Brawa dla Tadeusza
(Inf. wł.) . W zakładach przemysłowych Nowo

sądecczyzny kampania sprawozdawcza w OOP

dobiega końca. Wspólnym mianownikiem dysku
sji była autentyczna troska członków partii o

właściwą organizację pracy, która by gwaranto
wała wykonanie planów produkcji oraz wydatnie
wpłynęła na jakość wyrobów. W Fabryce Ma
szyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik” w Gor
licach na jednym z zebrań wręcz powiedziano:
Przestańmy sprzęt górniczy przeliczać na tony,
porównujmy parametry jakości do czołówki
światowej.

Wydział „Obciążniki” zgłosił wniosek, by w

trybie natychrńiastowym wyposażyć halę,_w pod
nośniki, 'co ulży pracy ludzi, dając im czas na

lepsze wykończenie elementów. W narzędziowni
na konkretnych przykładach ilustrowano zjawi
sko niezamierzonej często dewastacji maszyn.
Brak płytek spiekowych — to śmierć techniczna
dla tokarek. Czasem — mówi członek Egzekuty
wy KZ — Ryszard Grądalski — sami ludzie

■niszczą wspólne dobro'. Przykład: urządzenia so
cjalne w zakładzie metalurgicznym. Potrzebna
jest świadoma, obywatelska dyscyplina.

W Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych
na jednym z zebrań OOP przedstawiono przemy
ślany w kolektywie wniosek zmierzający do
oszczędności zużycia gazu. Zwiększając pojem
ność wsadową komór pieców kręgowych średnio
o 10—20 proc, zaoszczędzi się w br. 100 tys. m

„Bitwa o Atlantyk” między
„Air France” i „British Airways”
PARYŻ (PAP). W nowe sta

dium wchodzi zdaniem obser
watorów „Bitwa o Atlantyk”
między „Air France” i „British
Airways”, zapoczątkowana
przez francuskie Towarzystwo
lotnicze, które ną okres letni

obniżyło ceny biletów lotni
czych na trasie z Europy zacho
dniej do USA, by przechwycić
w ten sposób część klientów li
nii brytyjskiej. W odpowiedzi
..British Airways” obniżyło ce
ny swoich biletów na tej trasie

„Melexy“ także na rynek
RZESZÓW (PAP). Wychodząc

naprzeciw dużemu zaintereso
waniu odbiorców krajowych —

uspołecznionych i indywidual
nych, mielecka Wytwórnia
Sprzętu Mechanicznego „PZL”
znacznie zwiększy tegoroczne
dostawy na rynek wózków aku
mulatorowych „melex”. Ok. 700

tych pojazdów będzie można

nabyć za pośrednictwem „Pol-
mozbytu”. 1

sobie już zresztą zasłużoną re
nomę. Koło „Gęowiert” z AGH
np. pracowało' w ub. r. w Libii
na zlecenie' „Coopexu”. geodeci
z tej samej uczelni prowadzili
inwentaryzację obiektów zabyt
kowych w Syrii dla potrzeb te
go kraju. W sumie minionego
lata zorganizowano 10 obozów
w krajach kapitalistycznych i
30 w krajach socjalistycznych.
W tym roku szykuje się podo
bną ilość. Z najciekawszych
warto wymienić wyprawę koła

naukowego archeologów z UJ
do. Afryki oraz wyjazd geogra
fów z UJ do Australii.

Nie sposób jeszcze dokładnie

powiedzieć ilu krakowskich stu
dentów wyjedzie za granicę w

tym roku, część imprez jest je
szcze w trakcie przygotowania.
Jedno jest pewne — nie powin
no być mniej miejsc. Ale o tym
napiszemy później.

(eba)

poniżej możliwości linii francu
skiej.

-Tak więc pasażer będzie mógł
przelecieć trasę Paryż — Nowy
Jork i z "powrotem na pokładzie
samolotów „Boeing 747”, zwa
nych Jurribo Jetami, za 480 do
larów. Reakcją British Airways
było zredukowanie cen biletów
do 350 dolarów. Brytyjska linia

poszła dalej, obniżając również

ceny biletów z Londynu do Wa
szyngtonu, San Francisco i Los

Angeles.

„Melexy” odpowiadają wszel
kim wymaganiom kodeksu dro
gowego. Są wyposażone w spe
cjalny układ hamulcowy, reflek
tory, migacze itd. Dostarczane

będą dwie wersje pojazdu: pasa
żerską (4 osoby) i pasażersko-
bagażową (2 osoby i 150 kg ba
gażu). Mogą one' rozwijać szyb
kość do 25 km/godz., a ich za
sięg wynosi do 70—80 km.

„Światowe życie'1
LONDYN (PAP). Żony zagranicznych dyplomatów akredyto

wanych. w Wielkiej Brytanii sprawiają policji londyńskiej po
ważne kłopoty, Jak podał dziennik „Sun.day Telegraph”, już w

ciągu dwóch miesięcy bieżącego roku, na kradzieży w sklepach
w centrum Londynu, najczęściej na Oxford Street, . przyłapano
5 żon i 2 dzieci dyplomatów. W ubiegłym roku średnia ilość kra
dzieży sklepowych popełnianych przez rodziny dyplomatów wy
nosiła 2 miesięcznie.

Zdaniem policji liczby te są zaniżone. Wszystkie osoby przyła
pane wykręcały się od odpowiedzialności powołując się na im
munitet dyplomatyczny. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagra
nicznych ograniczało się na ogół do ostrzeżenia zainteresowa
nych ambasad o „poważnych konsekwencjach” w przypadku
jeśli kradzieże się powtórzą.

„Mercedes" za 400 tys. dolarów
NOWY JORK (PAP). Najdroższym sarnuuńcdem świata okazał

się sprzedany na licytacji w Los Angeles mercedes typu
500 k z roku 1936. Nabywca zapłacił zań gotówką okrągłą sumę
400 tys. dolarów, nie mając jednak możliwości obejrzenia swe
go nabytku z tego prostego względu, iż w trakcie licytacji znaj
dował się w Monte Carlo i uczestniczył w niej telefonicznie.

W trakcie tej samej licytacji cenę 320 tys. dolarów uzyskał
mercedes typu ss .28-250 z roku 1929. Najwyższą dotąd cenę zdo
był w roku ub. samochód sprzedany za 235 tys. dolarów.

GAZETA POŁUDNIOWA

sześć, gazu. Na porządku dziennym są sygnały o

rozrzutnym korzystaniu z energii elektrycznej,
jest klimat do daleko posuniętej oszczędności.

I sekretarz KZ — Jan Korzeń, sekretarz Ma-,
rek Pulit podkreślają, że wszyscy członkowie

partii, a z nimi załoga -widzą realną możliwość
nadrobienia zaległości powstałych w styczniu
br., a wynikłych jedynie z tytułu ograniczeń,
dostaw prądu i gazu. W SZEW — jak mało, gdzie,
stawia się na wyroby nowe, technologie gwaran
tujące dłuższą żywotność elektrod, co nie tyle
zakładowi, ale hutnictwu przyniesie określone

oszczędności.
W Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego

Nowy Sącz spoglądając gospodarskim okiem na

stanowiska pracy, zauważono słusznie, że troska
o niektóre materiały jest niedostateczna. Po
mieszczenia składowe są ciasne. Bywa, że kable,
przewody leżą pod gołym niebem. Członkowie
OOP działu zaopatrzenia zobowiązali się w czy
nie społecznym pomóc przy budowie zadaszeń
na niektóre materiały. Mówiąc o młodych —

stwierdza Władysław Ziembowicz — od pierw
szego dnia pobytu w zakładzie trzeba ich uczyć
poszanowania pracy, przez ZSMP tworzyć atmo
sferę, w której nie będzie miejsca na byle jakie
wykonywanie poleceń. Gospodarność, troska o

urządzenia — jak o wspólną własność — to na
czelna dewiza nowosądeckich kolejarzy.

(k-b)

Syn I. Gandhi winny
popełnienia 5 przestępstw
DELHI (PAP). Sąd w Delhi

orzekł w poniedziałek, że Sanjay
Gandhi — syn Indiry Gandhi —

oraz Vidya Charan Śhukla, b.

minister informacji Indii są
winni popełnienia 5 przestępstw
w okresie obowiązującego w la
tach 1975—77 stanu' wyjątkowe
go, Sąd uznał, że, działając w

zmowie, zniszczyli oni film uja
wniający przypadki korupcji po
litycznej. Ponadto stwierdzono,
że oskarżeni winni są m. in. na
dużycia zaufania, niszczenia do
wodów oraz przetrzymywania
cudzej własności.

Wyrok ogłoszony ma być we

wtorek. Obu grozi kara kilku lat
więzienia. Proces ciągnął się 11

miesięcy. W czerwcu ub. roku

Sanjay Gandhi przebywał przez
miesiąc w areszcie za próbę
wpływu na świadków oskarże
nia. Adwokat Sanjaya Gandhie-

go oświadczył w poniedziałek —

po ogłoszeniu decyzji sądu — że

złoży apelację do sądu wyższej
instancji i że będzie występował
o zwolnienie swego klienta z a-

resztu za kaucją.
Przeciwko Sanjayowi Gand-

hiemu toczą się również inne

postępowania sądowe o prze
stępstwa popełnione w okresie
stanu wyjątkowego.

O tym, że po TADEUSZU
STRUGALE, jednym z najwy
bitniejszych obecnie polskich
dyrygentów, można spodzie
wać się. wielkiej miary inter
pretacji muzyki romantycznej,
wiedzieliśmy w Krakowie od
dawńa, pamiętając choćby
wspaniale wykonania IV Sym
fonii Brucknera czy „Romea
i Julii” Czajkowskiego pod je
go batutą. Ale że potrafi w

ciągu tygodnia zaledwie, przy
obecnym stanie krakowskiej
orkiestry filharmonicznej,
przygotować tak znakomicie
wykonanie monumentalnego
dzieła dramatycznego, na poły
opery, na poły kantaty Hecto-
ra Berlioza „Potępienie Fau
sta” — tego chyba nie spodzie
wali się nawet najwięksi opty
miści. A jednak. Przecierałem
na tym koncercie ze zdumie
nia... no właśnie, chciałoby się
dopowiedzieć oczy, gdyby
nie chodziło o doznania słucho
we.

Oto bowiem okazało się, że
orkiestrę krakowskiej Filhar
monii stać jednak na grę czy
stą, klarowną i żywą emocjo
nalnie, że w grupie instrumen
tów dętych blaszanych, tak
niesłychanie ważącej na zabar
wieniu orkiestralnego tutti we

Rodezyjscy producenci broni nie narzekają na brak zamówień od białej mniejszości. Szczególną
popularnością cieszą się nowe, bardziej wyrafinowane rodzaje broni palnej, na przykład instalo
wane r.a dachu samochodu 20-lufowe strzelające z czterech punktów we wszystkie strony.

TELEWIZJA

Dużo i
Jeśli hasłem wywoławczym „Tylko w nie

dzielę” był prawie miniserial „Wszystko o

śnie”, to mimo wszystko (o śnie) prawie
wszystko dotyczyło spraw teatru. Wprawdzie
rysując nam sylwetkę aktorską niezapomnia
nego Bogumiła Kobieli, akurat nie zarysowa
no jego ról teatralnych (prócz telewizyjnej
wersji „Mieszczanin szlachcicem”), lecz i tak
z owych migawek filmowo-estradowych .moż
na się było zorientować, jaką stratą stała się
przedwczesna śmierć tego artysty. I równo--,
cześnie narzucała się smutna refleksja, że
znów jedep z utalentowanych aktorów ko
micznych został w sposób, dziś niezrozumiały
— zmarnowany na scenach i ekranie, wsku
tek niewykorzystania pełnych możliwości
Kobieli. Kto wie, czy nie wszechstronniejsze
go w tym emploi od legendarnego już Dym
szy? Dobrze jednak, że przynajmniej odpry
ski owej naturalnej, aktorskiej siły komicznej
tkwią w archiwach TV, i dobrze, iż je tele
widzom, nawet w szczątkowej formie zapre
zentowano.

Ciekawym montażem teatralnym okazał się
krakowski serial Starego Teatru „Z biegiem
lat, z biegiem dni” — o dziwo bardziej tłu
maczący się skrótem scen i grą aktorską, ani
żeli słowem wstępnym jego twórcy, A. Wajdy.
Wprowadzeniem zaś w tajniki „kuchni” wido
wiska TV byl przygotowywany spektakl „Klą
twy” przez J. Swiderskiego — choć więcej tu

poświęcono uwagi scenografii, niż samej bu
dowie ról przedstawienia. Wreszcie dość gorz
kim akcentem scenicznego losu aktora stał
się reportaż K. Miklaszewskiego o prawie

wspaniałych Berliozowskich
kulminacjach, można uzyskać
pełne, dźwięczne, nieprzeforso-
wane brzmienie, wreszcie — że

zespół filharmaniczny potrafi
dociągnąć do poziomu kra
kowskiej orkiestry radiowej.

Tadeusz Strugała dyrygował
dziełem w sposób mistrzowski.
Cudowna przejrzystość i czy
telność gestu łączyła się tu z

niesłychanym wprost wyczu
ciem '

intencji wykonawców
partii solowych, z kapitalnym
refleksem w akompaniowaniu
śpiewowi recytatywnemu czy
też dialogom wokalnym. Wła
ściwie trudno tu* mówić o a-

kompaniowaniu w dosłownym
sensie: Strugała znakomicie
odczytał symfoniczną
ideę dzieła, przewodnią rolę
orkiestry w jego dramaturgicz
nym rozwoju. Wykonanie
wciągało bez reszty ciągłością
i płynnością przebiegu muzycz
nego, giętkością frazy, szlachet
ną romantyczną egzaltacją, na
dającą niesamowity urok na
wet banałowi, jakiego w muzy
ce Berlioza nie brakuje. Bły
skotliwe, areyefektewne, pełne
temperamentu wykonanie Mar
sza węgierskiego, osnutego na

temacie Marsza Rakoczego,
nagrodzone zostało osobnymi

Str. 3

Strugały
brawami. Scena finałowa, Apo
teoza Małgorzaty, wzruszająca
w czystości swej naiwnej in
tencji, z bardzo pięknie śpie
wającym Chórem Chłopięcym
(przygotowała go BRONI
SŁAWA WIETRZNY), byłaby
wprost idealna, gdyby nie duet
skrzypcowy pierwszego pul
pitu, który nie potrafił zejść
poniżej poziomu mezzopiano,
nie popisując się także klarow
nością intonacyjną dźwięku.

Wśród solistów na pierwszy
plan wybiła się ANNA MALE-
WICZ-MADEY, odtwórczyni
partii Małgorzaty. Walory jej
głosu o pięknej, aksamitnej
barwie, połączyły się z inter
pretacją o wielkim ładunku
uczucia, zwłaszcza w duecie z

Faustem, którego śpiewał KA
ZIMIERZ PUSTELAK. LEO
NARD ANDRZEJ MROŹ za
wiódł mnie nieco swoim piano
— dziwnie zduszonym, niena
turalnym w barwie, bez
dźwięcznym. Partię chóru mie
szanego przygotował JAN PO-
LITOWSKI.

Oj, gdyby tak, panie Tadeu
szu, mógł Pan bodaj raz w

miesiącu zadyrygować koncer
tem w Krakowie...

LESZEK POLONY

mało
niewidomej artystce, której pasje i marzenia
całego życia przekreśliła choroba oczu oraz

niestety,' nieczułość wobec niej ludzi teatru
w jej mieście.

Ale, chociaż sam osobiście lubię teatr, od
niosłem wrażenie, że autorzy „Tylko w nie
dzielę” trochę swój program nam umonoton--
nili. Gdyby to jeszcze było na Dzień Teatru,
wówczas, taka kompozycja całościową miała
by może głębsze umotywowania, a tak’ —

pewnie . się sami przejęli przekornym mottem

„Wszystkiego o śnie”... 4
Dobrze za to zabrzmiał tekst Jerzego Brosz*

kiewicza „Skandal w Hellbergu” na ponie
działkowej scenie TV przypominając kosz
marne sny pogrobowców III Rzeszy, posługu
jących się terrorem psychicznym prowadzą
cym do zbrodni. Tu literacki teatr Broszkie-
wicza zyskał w reżyserii J. Bratkowskiego
wagę przypowiastki filozoficzno-moraliteto-
wej, podbudowanej sugestywnym wykonaw
stwem ról M. Voita, I. Gogolewskiego, H. Ta
lara, P. Garlickiego i L. Korsakówny. Nie da
się tego powiedzieć o Teatrze Sensacji „Ukła
danka” niepotrzebnie przejaskrawionej demo-
nizmem uproszczonej psychopatii głównego
bohatera.

Skończył się też serial rodzimy „Siad na

ziemi”, który odznaczył się zwartą konstruk
cją pierwszego i... ostatniego odcinka, resztę
zamazując dość powierzchowną „produkcyj
nością” oraz mnożeniem wątków quasi-fabu-
larnych. Gdzież tu się .podziała inwencja
twórcy „Dyrektorów”?

BOB

Wspólne badania naukowe Akademii Medycznej im. Mi
kołaja Kopernika w Krakowie z Akademią Medycz
nych Nauk Związku Radzieckiego sięgają początków

łat 60., a na ich bazie zostały następnie zawarte oficjal
ne międzypaństwowe umowy o współpracy naukowo-badaw
czej.

ZACZĘŁO SIĘ W BUDAPESZCIE

Rok 1965. Wyjazd prof. Ryszarda Gryglewskiego Kierują
cego Katedrą Farmakologii krakowskiej AM do Eudapesztu
na Zjazd Węgierskiego Towarzystwa Farmakologicznego.
Tam spotkanie i prof. Natalią Wieniaminowną Kawieriną
kierującą — w Instytucie Farmakologii AMN ZSRR prowa
dzonym przez znanego prof. Zakusowa — Laboratorium. Far
makologii Krążenia. Podczas przerwy przypadkowa dyskusja
na temat krążenia wieńcowego i ochrony serca przed niedo-
tlei ieniem spotykanym przy zawałach, temat szczególnie in
teresujący prof. Kawierinę. I nagle pojawia się wspólny,
zbieżny element tego zagadnienia. W moskiewskim laborato
rium prowadzone są obserwacje nad lekami stosowanymi w

schorzeniach serca na modelach — zwierzętach metodami
fizjologicznymi, w katedrze prof. Gryglewskiego dominują
metody biochemiczne i morfologiczne — badania zmian za
chodzących w samym sercu. Należy połączyć te wysiłki. Ta
ka była metodyczne podstawa nawiązania współpracy.

WSPÓLNE PROBLEMY NAUKOWE
Nad lekami stosowanymi powszechnie w. schorzeniach ser

ca: arytmiach, niewydolności naczyń wieńcowych, nadciśnie
niu, w zespole prof. Gryglewskiego pracują wówczas (są to

jeszcze lata 60.) doc. Elżbieta Kostka-Trąbkowa i doc. Jo
lanta Krupińska. I one to kontynuują wymianę doświad
czeń w tej dziedzinie z prof. Kawieriną. Później — w mo
mencie podpisania oficjalnej umowy o współpracy, w której
ze strony polskiej uczestniczy Katedra Farmakologii, a także
Katedra Farmakodynamiki — doc. Krupińska szefuje już
tej drugiej. x .

Sprawa w latach 60. szczególnie głośna, będąca wte
dy nowością, to lek propranolol z grupy leków tzw. beta-
adrenolitycznych, oszczędzających zużycie tlenu przez mię
sień sercowy, ekonomizującycn pracę serca, hamujących
nadmiernie pobudzony układ sympatyczny.

Propranolol to lek najstarszy z tej grupy, o doskonałym
działaniu klinicznym i najszerszym profilu (stosowany w

arytmiach serca, nadciśnieniu, zawałach). Jemu to i dziesiąt
kom innych beta-adrenolityków doc. Elżbieta Kostka-Trąb
kowa poświęca wiele godzin żmudnej, dociekliwej pracy.
Równocześnie zespół prof. Kawieriny prowadzi badania far
makologiczne nad nowym, syntetyzowanym przez naukow
ców radzieckich lekiem -- nonachlazyną. Okazuje się, że w

stosunku do „rozdrażnionego”, niedotlenionęgo serca efekt
działania nonachlazyny podobny jest do beta-adrenolit.yków.
Ale czy równie podobny jest, jej mechanizm działania. To
pytanie zadali sobie radzieccy uczeni z Laboratorium Far
makologii Krążenia AMN ZSRR. W uzyskaniu odpowiedzi
na nie pomocą i doświadczeniem służyli krakowscy farma
kolodzy, bowiem ich techniki badań pozwalają na drobiaz
gową analizę zjawisk zachodzących w uszkodzonym sercu,

podczas gdy w Moskwie badania prowadzone były głównie
na zwierzętach, u których wywoływano niedotlenienie serca

i obserwowano zachowanie się całego organizmu. Te uzu
pełniające się techniki pozwoliły na wymienne świadczenie
sobie usług, co nazywa się oficjalnie współpracą naukową
nad badaniami nonachlazyny i beta-adrenolityków.

LEPSZY — IM BARDZIEJ-WSZECHSTRONNY
.Ta zasada nie zawsze przyświeca poszukiwaniom nowych

leków lecz w wypadku środków, które mają leczyć skutki
niedotlenienia serca wydaje się być słuszna, gdyż niedotle
nienie tak ważnego narządu jakim jest serce prowadzi do
rozko.jarzenia funkcjonowania całego ustroju. Na przykład —

jeśli lek beta-adrenolityczny będzie posiadał poza podstawo
wym działaniem równocześnie właściwości znieczulające

Akademia Medyczna w Krakowie i Akademia Medycznych Nauk ZSRR
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Współpraca, która służy
zdrowiu człowieka

miejscowo to jest to jego atut, jego większa zaleta, a dla
pacjenta większa szansa usunięcia arytmii serca i bólu. Tę
właśnie cechę (dodatkową, ale jakże ważną) posiadają nie
które z badanych przez doc. Kostkę-Trąbkową leków. No-
nąchlazyna jest do nich częściowo podobna, ale czy posiada
jeszcze inne cenne właściwości?

I choć trwają już w Moskwie badania kliniczne, a więc
ostatnia faza dociekań naukowych nad nonachlazyną przed
wprowadzeniem jej do lecznictwa, należy "sprawdzić -jeszcze
te dodatkowe aspekty działania leku .— działania przeciw
bólowego, a także przeciwzapalnego — które wydają się
odróżniać nonachlazynę od leków beta-adrenolitycznych.
I przypadło to w udziale — specjalizującej się w badaniach

tych właśnie mechanizmów działania leków — Katedrze
•Farmakodynamiki AM kierowanej przez doc. Jolantę Kru

pińską.
PROSTAGLANDYNY

Słowo, które zrobiło karierę na świecie, a to m. in. za

sprawą krakowianina prof. Ryszarda Gryglewskiego. Prosta-

glandyny — to hormony tkankowe o bardzo krótkiej żywot
ności, odznaczające się jednak wyjątkową aktywnością bio
logiczną. Najważniejszą z nich jest prostacyklina —

odkryta w ściankach tętnic przez prof. R. Gryglewskiego
i prof. J. R. Vane’a z Anglii, a następnie w płucach (co już jest
wyłącznie polskim odkryciem). Jej ważność polega na tym,

że jest ona niejako modulatorem pracy tętnic — rozszerza

je, a także hamuje powstawanie w nich zakrzepów.
Temat fascynujący — i porwał uczonych radzieckich.

Przed kilku laty odwiedził krakowską Katedrę Farmako
logii dr Pinelis — asystent prof. Markowa kierownika La

boratorium Biochemicznego w Inśtytucie Pediatrii AMN
ZSRR — uczestniczył tu w badaniach, obserwował, pozna
wał nowy, coraz głośniejszy już w świecie temat. Przed ro
kiem podczas Wszechzwiązkowego Kongresu w Moskwie r.a

temat prostaglandyn doszło do bezpośredniego spotkania
prof. Gryglewskiego z prof. Markowem, a efektem będzie
podjęcie wspólnych badań naukowych. Zainteresowany tą
tematyką jest również mokiewski Instytut Biochemii. I tak
współpraca AM w Krakowie z AMN ZSRR, która rozpoczęła
się od tematów ściśle farmakologicznych rozszerza się; w in

nych kierunkach obejmując wszechstronnie problem prosta
glandyn.

A pytań, na które naukowcy pilnie szukają w tej dziedzi
nie odpowiedzi jest wiele:

— Czy i jak njoźna wykorzystywać prostacvklinę w za
krzepach tętniczych, miażdżycy tętnic obwodowych, przy
ostrym zawale mięśnia sercowego?

— Czy można nią zastąpić heparynę przy zabiegach chi
rurgicznych w krążeniu pozaustrojowym (sztuczna nerka,
płuco-serce)?

— W jakich dawkach prostacyklina jest dia człowieka bez
pieczna?

I pytanie, przy którym musimy wrócić do poprzedniego te
matu — nonachlazyny, lecz, już w aspekcie jej działania
przeciwzapalnego. Wiemy, że prostaglandyny uczestniczą w

reakcjach zapalnych. Czy więc działająca przeciwzapalnie
nonachlazyna może hamować tworzenie się prostaglandyn w

tkankach?

GDY NIE MOŻEMY ŁĘCZYC —

MUSIMY ZAPOBIEGAĆ!
A więc — profilaktyka. I temu celowi służą wspólne ba

dania krakowsko-moskiewskie określone drugą umową o

współpracy Akademii Medycznej w Ktakowie z Krajem
Rad. Partnerami są tu: Pracownia Epidemiologii i Histopa
tologii Białaczek Centralnego Instytutu Hematologii i Prze

taczania Krwi Ministerstwa Zdrowia ZSRR i Klinika He
matologiczna Instytutu Medycyny Wewnętrznej krakow
skiej AM.

Zalążki tej współpracy również sięgają początków lat
60., kiedy to prof. Julian Aleksandrowicz zwrócił uwa
gę na uwarunkowania geograficzne w epidemiologii biała
czek. Wtedy to właśnie jego zespół przystąpił do systema
tycznych badań nad epidemiologią białaczek, a zwłaszcza
ich uwarunkowań środowiskowych. Spostrzeżono wówczas
m. in. zbieżność wzrostu zachorowań z przebiegiem niektó
rych szlaków wodnych, ze skażeniem domów specjalnymi
odmianami .grzybów, ze skażeniami chemicznymi środowiska
przyrodniczego człowieka, ze zmianami w konstelacji środo
wiska biochemicznego — tzw. biopierwiastków (zwłaszcza
dotyczy to niedoboru magnezu w glebie, a co za tym idzie
w wodzie, czy pokarmach).

W tym czasie — by zapoznać się z prowadzonymi w Pol
sce badaniami — odwiedziła Kraków I. P. Piętrowa — asy
stentka wielkiego uczonego radzieckiego prof. A. W, Czak-
lina eksperta d/s epidemiologii nowotworów Światowej Or
ganizacji Zdrowia. Niedługo później, w r. 72, przebywający
na organizowanym w Krakowie X Zjeździe Polskiego Towa
rzystwa Hematologicznego radzieccy goście — dr Orłowa
i dr Osieczyński podjęli rozmowy na ten temat i zapropono
wali oficjalną współpracę dotyczącą wspólnych porównaw
czych badań nad epidemiologią białaczek.

I tak od r. 75. grupy krakowskich i moskiewskich nau
kowców (zespołem krakowskim — wraz z prof. J. Aleksan
drowiczem kieruje doc. Kazimierz Janicki, a zespołem mos
kiewskim — prof. Margarita Pietrowna Chochłowa) starają
się pogłębić znajomość epidemiologii białaczek i przybliżyć
poznanie ich przyczyn.

Dokładna znajomość mechanizmów powstawania biała*
czek jest bowiem sprawą wciąż jeszcze otwartą.

Badania związane z rozszyfrowaniem czynnika środowi
skowego prowadzone są na ściśle określonych terenach —•

regionu krakowskiego i obwodu moskiewskiego. Trwa gro
madzenie różnych materiałów statystycznych związanych
z zachorowalnością na białaczki w różnych miejscach i wa
runkach oraz porównawcza ocena współzależności: z wie
kiem, /płcią, z różnorakimi czynnikami środowiskowymi.

Metodyka tych badań nie jest sprawą prostą. Zadanieni
więc pierwszoplanowym we wspólnym programie badaw
czym było .jej zweryfikowanie i ujednolicenie, gdyż w tego
typu pracach maksymalnie wiarygodne dane można uzyskać
tylko przy zastosowaniu identycznych metod —w odmien
nych warunkach i na różnych terenach, takich np. jak Kra
ków i Moskwa.

Z chwilą uzyskania jednolitych wyników, a co za tynf
idzie wskazania czynników środowiskowych warunkujących
powstawanie białaczek będzie można opracować zasady ra
cjonalnej profilaktyki.

Bedzie można zapobiegać!
BARBARA MAZAN

P.S. W przygotowaniu są już kolejne dwie umowy o współ
pracy naukowo-badawczej Akademii Medycznej .w Krako
wie z naukowcami Związku Radzieckiego. Dotyczyć one bę
dą badań w dziedzinie chirurgii i psychiatrii.
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Co jest«za tq szybą?
SŁOWACKIEGO (pl. Ducha 1):

J. Brzechwa: Niezwykle przygody
Pana Kleksa - 11 . MINIATURA

(pl. Ducha 2): M. Kuncewiczowa:
Cudzoziemka — 19.15, KAMERAL
NY (Boh. Stalingradu 21): S. Mro
żek: Emigranci — 19.15. BAGATE
LA (Karmelicka 6): A. Fredfo:
Zemsta - 15 i 19.30, LUDOWY (os.
Teatralne 34): B. Prus: Placówka
— 11, GROTESKA (Skarbowa 2):
E. Szwarc: Kopciuszek — 10 i 17,
SCENA FORMAT (Rynek Gł. 15):
Szkoła Janczarów — 13.30. 1

Pozostałe teatry nieczynne.

Przodownicy i maruderzy
świadczeń na NFOZ

Od podjęcia akcji gromadzenia środków na Narodowy Fun
dusz Ochrony Zdrowia ma ona swoich przodowników i maru
derów. Do pierwszych zaliczają się np. Krakowskie Zakłady
Elektroniczne „TELPOD”, Spółdzielnia Prod. Tworzyw
Sztucznych „UNIA”, Zakład Urządzeń Przemysłowych „PO
LON”, Zarząd Wojewódzki Ligi Kobiet, Miejskie Przedsię
biorstwo Oczyszczania, których załogi zadeklarowały wpłaty
w wysokości 0,5 procent poborów. Odpowiadając na apele
Krakowskiego Komitetu FJN i Krakowskiego Komitetu
NFOZ do grona przodowników7 dołączyły ostatnio takie

zakłady jak: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe Bieżanów”,
Zakład Doświadczalny Akademii Rolniczej a także Dyrekcja
Okręgu Poczty i Telekomunikacji, Polski Związek Motorowy
i in.

Na wydatniejszy udział w wspieraniu NFOZ stań pracowni
ków Huty im. Lenina, Fabryki Kosmetyków „Miraculum”,
Przedsiębiorstwa TSB „Transbud”, Krakowskiego Przedsię
biorstwa Budownictwa Przemysłowego nr 2 czy Przedsiębior
stwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych.

Dane na powyższy temat uzyskaliśmy w sekretariacie KK
NFOZ, który równocześnie informuje za pośrednictwem „Ga
zety” że biuro tegoż Komitetu zostało przeniesione do pomie
szczeń przy ul. Basztowej 22, pokój nr 3, teł. centr. 225-55,
wewn. 228, 229 i tu można uzyskać wszelkie informacje o

zasadach zbiórki oraz materiały propagandowe dla organi
zatorów NFOZ w zakładach pracy. (zg)

■ Robotnicy się nie spieszą, klienci czekają...
■ W »Antycznej< sposób na grzyba

Spacerujących uliczkami Śró
dmieścia przechodniów, jak
i nas, niejednokrotnie intry
guje, co kryje się za zamalo
wanymi na biało szybami wi
tryn sklepów czy restauracji,
na których krzywy napis gło
si: „remont”. Czasem jeszcze
czyjaś dłoń dekoruje szybę do
datkowo dowcipnymi informa
cjami na tematy bardziej o-

gólne. Wczoraj postanowiliśmy
uchylić tajemniczej zasłony i
zerknąć za „białą” szybę.

Pierwszą wizytę złożyliśmy
w sklepie spożywczym „Piast”
przy ul. Bohaterów Stalingra
du. Wewnątrz, w totalnym nie
ładzie niemrawo krzątali się
robotnicy. Dwóch leniwie ma
lowało ściany, trzech pozosta
łych paląc papierosy pozosta
wiło sobie ..rolę doradców-ob-
serwatorów. Próby nawiązania
kontaktu trafiły w próżnię,
kierownika. nie udało nam się
„zlokalizować”... W „Żywcu”
przy ul. Floriańskiej trafiliś-
my na podobne tempo robót.

Jeden (prawdopodobnie zdun)
naprawiał piec, drugi w wacia
ku obradował w grupie .„cy
wilów” w płaszczach. Owoc
niejsza Okazała się wizyta w

„Antycznej”. Minąwszy pra
cującego na drabinie malarza
trafiliśmy wprost na kierow
niczkę lokalu oraz inspektora
technicznego działu konserwa
cji i remontów WSS „Spo
łem” Sławomira Krzywca.
Dowiedzieliśmy się o trudno
ściach w znalezieniu stolarza,
który podjąłby się prac reno
wacyjnych przy drewnianych
boazeriach oraz innych deli
katnych robót stolarskich. Pra
cująca tam ekipa liczy 6—7
osób. Na zapleczu w pomiesz
czeniach magazynu, który za
ledwie rok temu był malowa
ny, poczerniałe od wilgoci ścia
ny stanowią świetną pożywkę
dla grzyba. Jak temu zara
dzić? Cóż. najprościej układa
się dodatkową warstwę cegły
przykrywając w ten sposób
sezemiałe mury. Ciekawe, czy

gdy i tam pojawi się grzyb
stawiać się będzie następny,
wewnętrzny mur? I dalej bę
dzie się narzekać na ciasnotę
pomieszczeń ? W restauracji
„Spaghetti” przy ui. Szczepa; -

skiej podziwialiśmy świeżo
wymalowane sklepienie. Tu
„robi się” tylko „kosmetykę”
wnętrza.

Terminy remontów, wahają
się od dwóch do trzech mie
sięcy, unieruchamiając jedno
cześnie zbyt dużo placówek.
Warto by się zastanowić nad
możliwością usprawnienia ro
bót remontowych, które wy
łączają z działalności wiele,
placówek handlowych i ga
stronomicznych. Oczywiście o-

pisane przez naszych reporte
rów przypadki nie mogą sta
nowić podstawy do uogólnień.
Ale jak cię widzą... Dlatego do
tych problemów jeszcze wró
cimy w naszych publikacjach,
zasięgając opinii zleceniodaw
ców remontu i wykonawców.’

(Iw, pik)'--.
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KINA1

MAtA KRONIKO)
9 Klub MPiK (pi. Central

ny): Spotkanie z dr Andrzejem
Nartowskim nt. Aktualne wy
darzenia międzynarodowe —

18 ® Kawiarnia „Jama Micha
lika” (Floriańska 45): Wysta
wa malarstwa Andrzeja Wilka
— (10—22) • Klub Sródpole
(os. Na Wzgórzach 17a): „Sza
firowy wieczór” z poezją K. I.
Gałczyńskiego — 18 9 KDK
„Pałac pod Baranami” (Rynek
GŁ 27): UFO — urojone fru
wające obiekty. Prelekcja mgr
M. Mazura — 18 9 Klub Mło
dych (os. Młodości 1): Wysta
wa rysunków dzieci — 16
otwarcie • DK „Krakus”
(Wrocławska 28): Z muzyką
naty—aud.muz.wwyk.
art. Filharmonii Krakowskiej
— 8.50 • Galeria EMCEKA
(Rynek Gł. 25): Wystawa M.
Ę. Pytla pt. „Strefa” — (14—
18) • MDK (Grunwaldzka 5):
Wesołe kumoszki z Windsoru
— montaż operowy, aud. - dla
młodzieży — 11 • Muzeum
Archeologiczne (Poselska 3):
Prelekcja doc, dr hab. K. Bie-
lenina pt Starożytne hutnic
two świętokrzyskie na tle
współcz. ośrodków hutnictwa
żelaza na ziemiach polskich —

18 • Klub ZNP (Szewska 20):
Wystawa malarstwa i rysunku
Stanisława Kijaka — (16—21)
• Klub „Jaszczury” (Rynek
Gł. 7): Pożegnanie z karnawa
łem — grają „Dżamble” — 20

Tłumy zjawiły się znów w kinie „Kijów" by uczestniczyć
w kolejnej imprezie zorganizowanej przez DK przy ul. Józefa
12, będącej kontynuacją cyklu spotkań zapoczątkowanych
w trakcie tegorocznych ferii... Najmłodsi bawili się rzeczy
wiście wspaniale, ale dorośli... błagają o uruchomienie w cza
sie kolejnych spotkań z najmłodszymi w kinie „Kijów", tam
tejszego barku kawowego. 4-godzinna impreza, w której
dorośli nie biorą udziału właśnie od nich wymaga kondycji...

Fot. Wacław Klag

W Biskupicach

Uznanie dla opiekunów

społecznych
Ostatnio odbyło się spotkanie

z terenowymi opiekunami spo
łecznymi gminy Biskupice z

okazji 20-lecia powołania tych
organów. Na terenie gminy
stałymi zapomogami objętych
jest 14 osób, doraźnymi 6 i

okresowymi, 3. W roku 1978

Urząd Gminy na potrzeby tyeh
obywateli wydatkował kwotę
240 tys. zł.

Podczas uroczystości zostały
wręczone legitymacje tereno
wych opiekunów, szczególnie
zasłużeni otrzymali kwiaty i
dyplomy. Do wyróżniających
się należą: Józef Mastalski (20
lat działalności), Tadeusz Bu
lik, Czesław Szymoniak, Wła
dysław Palonek, Władysław
Pilch, Jan Godzik. *

By taM żłobków buło w
Jednym z najlepszych krakowskich żłobków jest placówka

przy ul. Grzegórzeckiej, Niedawno otrzymała o-na dyplom
za wygranie konkursu oświaty wyżywieniowej organizowa
ny w ramach całego ZOZ.

Żłobek — jak nam mówi kierowniczka Magdalena Gajew
ska — pracuje systemem całotygodniowym. Matka przypro
wadza swoją pociechę w poniedziałek rano i odbiera w so
botę po południu. Dzieci te w przeważającej mierze .pochodzą
z. domów rozbitych, zaniedbanych, i z braku możliwości ty
godniowej opieki musiałyby trafić do domu dziecka.

Patronat nad placówką sprawuje „Stomil”. Umowa prze
widuje, że w zamian za przyjęcie niektórych dzieci pracow
ników przedsiębiorstwa zakład otoczy’' placówkę opieką. Co
„Stomil” mógłby zrobić dla żłobka? — Choćby załatwić ma
lowanie pomieszczeń, wykonać boazerię, wyremontować
urządzenia w ogródku jordanowskim.

Obecnie w żłobku przebywa 80 dzieci podzielonych na 3
grupy wiekowe. Każda grupa ma odrębną jadalnię, bawial
nię i sypialnię. Pomieszczenia są pięknie ozdobione, a deko
racje zmieniają się wraz z porami roku. Jest więc teraz „zi
ma w żłobku” i trwają przygotowania do wiosny. Wystrój
wykonują społecznie pracownicy. Największa trudność? Za
pewnienie odpowiedniej liczby wychowawczyń. (zs)

Otwarcie Izby
Pamięci Narodowej

W ubiegły piątek w budynku
Zespołu Szkół Mechanicznych
nr 2 przy ul. Skrzyneckiego 12,
w obecności władz dzielnicy,
Kuratorium, ZBóWiD-u i LOK-u

odbyła się uroczystość otwarcia

przygotowywanej już od roku

Izby Pamięci Narodowej. Stara
niem uczniów, harcerzy, nau
czycieli i przy Wydatnej pomo

cy Komitetu Rodzicielskiego w

gablotach znalazła 'się spora
ilość cennych przedmiotów
związanych z latami ostatniej
wojny i okupacji, między nimi

upstrzony notatkami kalendarz

marynarza z „Błyskawicy”, pra
sa z. dnia 31 sierpnia 1939 r„
sztandar oddziału partyzanckie
go, zdjęcia obozowe, ordery, od
znaczenia, kartki żywnościowe,
znaczki, pieniądze... Z okazji o-

twarcia Izby młodzież szkoły
przygotowała program artysty
czny tematycznie nawiązujący
do tamtych lat. J

Minęły VI Krakowskie Dni

Poezji, organizowane przez KDK

pod hasłem „Poeci śpiewajcie o

Rzeczypospolitej”. Do ciekaw
szych imprez zaliczyć należy z

fantazją zorganizowany wie
czór poświęcony Gałczyńskiemu
w krakowskim MPiK-u no i o-

czywiście inauguracyjne spotka
nie ,z Jalu Kurkiem. Udaną o-

kazała się koncepcja połączenia
poezji Adama Kawy z wystawa,
malarstwa jego żony (w pała
cyku Górnickiego przy ul. Pa
pierniczej). „Żelazne" pozycje
programu, na , które chętnych
było aż za dużo, stanowiły reci
tale uroczej przewodniczki po
krainie poezji Magdy Umer o-

raz Leszka Długosza. W nie
dzielnych „Prezentacjach 79”

najmłodsi poeci — Aleksander

Jakie były VI Krakowskie Dni Poezji?

Spotkania autorskie,
recitale i

Rybczyński, Wojciech Kajtoch,
. Maciej Piotr Prus i Wojciech
Mróz wyptidli nie gorzej od
swoich starszych kolegów...
Frekwencja dopisała i w Nowej
Hucie na imprezach zorganizo
wanych w ramach XII już Dni

Poezji Domu Kultury Kombina
tu HiL.

W Dniach Poezji w przyszłym
roku (zdradzimy, że będą po

święcane poezji żołnierskiej!) or-

... pl
ganizatorzy zamierzają wpro
wadzić drobne zmiany w kon
cepcji, której grozi zastygnięcie
w powielanych schematach
icieczorów autorskich. W tym
roku ustrzegły się tego tylko
Myślenice — wieczór Ewy Lip
skiej w MDK połączono umie
jętnie z koncertem laureatów
konkursu recytatorskiego.
Wbrew przedstawianym suge
stiom wprowadzenia poezji do

hali sportowej GTS Wisła upie
ralibyśmy się pozostać raczę/
przy atmosferze kameralnej,

. która jest właściwsza dla pre
zentacji wiersza. Marzenia o

masowości przeczą charaktero
wi poezji.

Tysiąc egzemplarzy wydane
go z okazji VI Dni Poezji alma
nachu, zawierającego obok strof
poetów krakowskiej awangardy
próbki talentu najmłodszych,
rozeszło się błyskawicznie. Zo
stały więc tylko one i, być może,
rozbudzone u kogoś zaintereso
wanie poezją...

Dziś jeszcze w Nowej Hucie

trwają imprezy (m. in. spotka
nie Wiesława Kolarza z hutni
kami w Pionie Głównego Me
chanika). (pik)

Powiększcjq się uspołecznione
gospodarstwa rolne

Uspołecznione gospodarstwa rolne istniejące w Krakow-

skięm należą do najmniejszych w kraju. Nierzadko bowiem
nie posiadają nawet 100 ha ziemi. Nie mogły więc w pełni
realizować swoich zadań.. Są to najczęściej gospodarstwa do
świadczalne i specjalistyczne.

Skoro nadarzyłaby się okazja — drobni właściciele ziemi

pozbywają się swoich gospodarstw — mogą więc powięk
szać swój areał. W ubiegłym roku państwowe i przyszkolne
gospodarstwa zakupiły ponad 1.000 ha ziemi. I tak np. Stacja
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Jakubowicach zakupiła
ponad 250 ha ziemi w Kłaju i Gdowie. Krakowskie Przed

siębiorstwo Hodowli Zwierząt Zarodowych w Jodłowniku

posiadające swoje gospodarstwo w gminie Gdów zakupiło
tutaj prawie 120. ha ziemi Stacja Hodowli Roślin Ogrodni
czych w Krzeszowicach powiększyła gospodarstwo-o ponad

200 ha ziemi Powiększa stan posiadania Krakowski Ośro
dek Postępu w Karniowicach i inne. Spółdzielniom produk
cyjnym przybyło prawie 600 ha ziemi pochodzących z za
kupu, natomiast spółdzielnie kółek rolniczych wzbogaciły się
o 230 ha.

W gminach jest coraz więcej ziemi przekazywanej przez
rolników za renty. Szkoda tylko, że tak małe zainteresowa
nie tą ziemią wykazują rolnicy indywidualni prowadzący
wysokotowarowe gospodarstwa.

(en)

Film biogra/iczny poświęcony życiu i walce Ludwika Waryń
skiego pt. „Biały Mazur” w reż. Wandy Jakubowskiej od 26 lu
tego na ekranie kina „Warszawa”.

Na zdjęciu jedna ze scen filmu.

Wypadki
Wczoraj na ulicach Krakowa

wypadków nie było jeśli nie li-

czyć 12 drobnych kolizji. Było
natomiast UFO! Koło północy
poinformował nas Czytelnik, że
nad „Biprostalem” unosi się nie
zidentyfikowany obiekt latający.
Ów świetlisty punkt był kilka
krotnie jaśniejszy od otaczają

cych go gwiazd, posiadał trzy an
teny i co jakiś czas rozbłyskiwał
jaśniejszym światłem. Zaintere
sowaliśmy tym Obserwatorium
Astronomiczne UJ — niestety
astronomowie niczego nadzwy
czajnego nie zaobserwowali.

Przypuszczalnie była to jedna z

jasno świecących planet. A więc
UFO nie było także. A szkoda.

(t)

WCZORAJ: 0 bywalców dy
skotek w kawiarni „Pasaż Bie
laka” zadziwi! szatniarz któ
ry wywiesił karteczkę „szat
nia płatna 4 zł od osoby” i ty
leż pobierał od swoich klien
tów, poza tym każąc sobie sło
no płacić za sprzedaż paczki
„iMarlboro”. Wprawdzie pod
wyższanie normalnych opłat ża
Szatnię z 2 zł jest praktykowa
ne w lokalach, gdzie prowa
dzi się nocną działalność roz
rywkową, ale np. w „Fenik
sie” po godzinie 22 szatnia ko
sztuje tylko 3 zt. Podejrzewa
my, że szatniarzowi ż „Pasażu”
konsumenci sprawiają więk
szy klopęt... # właściciela ma
łego, czarno - szarego pieska
z obróżką, który wałęsa się od
kilku dni po osiedlu Podwa
welskim prosimy o skontakto
wanie się z osobą najlepiej po
informowaną o losie zwierza
ka pod numerem telefonu
638-40, wewn. 292 $ wystawa
sklepu gospodarczego przy ul.
Karmelickiej może śmiało kon
kurować z najbrzydszymi w

Krakowie: brudne szyby, a za

nimi przysłowiowe „szwarc,
mydło i powidło” czyli niedja-
le zrzucone na stertę wszelkie
dostępne w sklepie artykuły.
W przypadku zainteresowania
kierownictwa tejże placówki
zamianą „ekspozycji” chętnie
służymy adresami kilku skle
pów, z których można brać
przykład... 9 w witrynie punk
ktu usługowego Spółdzielni
Krawieckiej „Poldam” w Ryn
ku Głównym umieszczono pro
dukt tejże spółdzielni w kolo
rze jaskrawo fioletowym, wy
glądający na płaszczyk dam
ski. Wrażenie jest jednak myl
ne, o czym świadczy karteczka
informująca, że jest to płaszcz
męski. Jak widać i sam kra
wiec nie był pewny... (Iw)

DOM ŻOŁNIERZA (Lubicz .48):
King Kong (USA 12 lat)
♦yoooo _• 15.30, 18. KIJÓW (Krasiń
skiego 34): Proszę słonia (poi. b .o .)
— 16, Rocky (USA 15 lat) ***/oo°°
17.30, Komisarz w spódnicy (fr. 15

lat) «*/oo — 20. KULTURA (Ry
nek Gł. 27): Oddział (USA 15 lat)
***/ooo — 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20. MASKOTKA (Dzier
żyńskiego 55): Gra o jabłko
(CSRS 18 lat) ♦*/°o — 13, 19.30,
Długi weekend (hiszp. 15 lat)

— 15.30, 17.30. MŁODA
GWARDIA (Lubicz 15): Hallo,
Szpic bródka (poi. 15 lat)
— 12.30, 14.45, 17, Zagadka Kaspa
ra Hausera (RFN 15 lat) ***/°
— 20, MIKRO (Dzierżyńskiego
50): Pojedynek (ang. 15 lat)
***/oo

_ 16, 18, 20. PASAŻ BIE
LAKA: Przygody Bolka i Lol
ka — 10 ,11 Colargol, zdobywca ko
smosu — 14 .15, 15.30, 16.45, Żądło
(USA 15 lat) *./oooo-

_ 12, 18, 20.15,
PODWAWELSKIE (Komandosów
21): Wagon Sypialny (jug. 15 lat)
*/ooo

_ Ig, SFINKS (os. Górali):
Śmierć prezydenta (poi. 15 lat)
****/ooo — 15.45, 18, 20.15. Sztu
ka (Jana 4): Straceńcy (USA. 18

lat) */» — 10.15, 12.30, 15.45, 18,
20.15. ŚWIT DUŻA SALA (os.
Teatralne 10); Bez znieczule
nia (poi. 18 lat) ****/ooo —

15.30, 18, 20.30. ŚWIT MAŁA SA
LA: Brawurowe porwanie (USA
18 lat) **/oooo Ig, 17.15, 19.30,
Światowid duża sala (os. Na

Skarpie 7): Bilet powrotny (poi.
18 lat) **/oo® — 15.45, 18, 20.15.
ŚWIATOWID MAŁA SALA: Ro
mans, jakich wiele (wł. 18 lal)
**/coo.

_ 15, 17.15, 19.30. TĘCZA
(Praska 27): Szli żołnierze (radź,
b.o.) — 17, 19, UCIECHA

(Boh. Stalingradu 16): O jeden
most za daleko (ang. 15 lat) **/oo!>
— 9.45, 12.45, 16, 19. UGOREK (os,
Ugorek): Miecz (węg. 12 lat) ♦♦/<»
— 15, Potop cz. I (poi. 12 lat) -♦**/
ocoa — 16.30,- Potop cz. II —- 19.
WANDA (Waryńskiego 5): ABBA

(szwedz. b .o .) **/ocoo — io, 14, Po
całunki z. Hongkongu (fr. 12 lat)
*/0°* —. 12, 16, Trzęsienie ziemi
(USA 15 lat) **/oooo

_ 18, 20.15.

WARSZAWA (Stradom 15): Biały
Mazur cz. I i II (poi. 12 lat) —

10 (seans zamka.), 13, 16, New

York, New York (USA 15 lat)
***/ooo

_

19. WOLNOŚĆ (18 Stycz
nia 1): Lucky Luciano (wł. 18 lat)
**/°°. — io, 12.13, Co mi zrobisz

jak mnie złapiesz (pól. 1S lat)
**/00*

_ 15.45, Ig. 20.15. WIEDZA

(Rynek Gł. 27): Bajki, Czterej pan
cerni i pies — 16. WRZOS (Za
mojskiego 50): Odrażający, brudni,
źli... (wł. 18 lat) — 15.45, 18,
20.15. WISŁA (Gazowa 25): Stracił
na wróble (USA 15 lat) ****/ooo

_

11, 16, 18, Każdy umiera w samot
ności (RFN 15 lat) — 13, 20.

ZWIĄZKOWIEC (Grzegórzecka 71):
Spirala (poi. 18 lat) — ig?
20.15. DKF: Iracema — 18.

GDÓW — Promyk: Wyprawa po

złoto (radź. 12 lat) */<*”, KRZE
SZOWICE Nowości: Biały sta
tek (radź. 12 lat) ♦*/<», MYŚLENI
CE — Wisła: Wyspy na Golfstro-

mie (USA 12 lat) NIEPOŁO
MICE — Bajka: Barbara Radzi
wiłłówna (poi. b.o.), PROSZOWI
CE— Syrenka: Znaki Zodiaku

(poi. 15 lat) ♦*/ooo, SKAWINA —

Hutnik: Joe Valachi (wł. 18 lat)
**/°°° SŁOMNIKI — Czar: Me-

♦/o*, WIELICZKA — Górnik: Bął-
canica National (meksyk. 18 lat)
wanek płynie do Afryki (NRD
b.o .), Żarnach w Sarajewie (jug.
15 lat) **/°°.

Pozostałe kina nieczynne.

Jarstwa „Pracownia” (11—18). GA
LERIA ARKADY: Wystawa ma
larstwa Arkadiusza Walocha

(11—18). PAŁAC SZTUKI (pl.
Szczepański 4): (10—17). SALON
TPSP (N. Huta. al. Róź 3): Wy
stawa malarstwa ’

Andrzeja Wil
ka - (11—19). GALERIA
DESA (Jana 3): (11—19). GA
LERIA DESA (Nowa Huta. os.

Kościuszkowskie): Wystawa ma
larstwa M. Jankowskiego (11—19).
Galeria ZPAP (Floriańska 34):
(10—18). GALERIA ZPAF (Anny 3):
Wystawa współczesnej fotografii
franc. 1978 r. (10—18). GALERIA
..PRYZMAT” (Łobzowska 3) Wy
stawa „Tkanina Roku” (10—18).
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZE
SNEJ — KRAMY DOMINI
KAŃSKIE (Stolarska $—10): Wy
stawa scenografii Zofii da Ines
Lewczuk (11—19). KDK „PA
ŁAC POD BARANAMI" (Ryr
hek GŁ 27): Wystawa — Akwa
rele Jerzego Udzieli (12—18),
„Twarze” w fotografii Zbigniewa
Kota (10—20). MPiK (Mały Rvnek

4): CZYTELNIA: (10—21). GAL.

Wystawa plakatów Ewy Chod-

kiewicz-Swidrowej (14—20) MPiK

(pl. Centralny). CZYTELNIA:

(10—20). GAL. Wyst. malarstwa E.

Masłowskiej-Trojanowskiej pt. Af
ganistan, Pakistan, Indie — (10—
20). DWOREK JANA MATEJKI w

Krzesławicacłi (Kruczkowskiego
9): (niecz.).

MYŚLENICE — MIEJSKIE SA
LE WYSTAWOWE (3 Maja): Wy
stawa fotogramów Witęlda Mi
chalika (9—14). MDK: Wy
stawa malarstwa Jana Biżka

(8—15). MUZEUM REGIONALNE

(Sobieskiego 3): Wystawy: Szopki
krakowskie oraz 400-lecie Zako
panego (10—15).

Sov^LNEeQ
CHIRURGICZNY: Trynitarska 11.

CHIRURGII DZIEC.: Prokocim,
LARYNGOLOGICZNY: Kopernika
23a, OKULISTYCZNY: Kopernika
38, UROLOGfczNY: Grzegórzecka
18.

INFORMACJA SŁUŻBY ZDRO
WIA 205-11 (czynna całą dobę).

DYŻURNE PORADNIE MIĘDZY-
REJONOWE: Internistyczna, pe
diatryczna, stomatologiczna, gabi
net zabiegowy (18—21), zgłoszenia
wizyt domowych (18—20). Porady
stomatologiczne (w przypadkach
naglących) — Pogotowie Ratunko
we, ul. .Łazarza (20—7).

Dla: ŚRÓDMIEŚCIA (al. Pokoju
4) — tel. 181-80, 183-95.

NOWEJ HUTY (os. Jagiellońskie
61. I) — tel. 856-26.

KROWODRZY (Galla M) - tel.
721-85.

PODGÓRZA (Krasickiego Bocz
na 3) — tel. 618-55, 650-99.

MYŚLENIC (Szpitalna 5)-
PRZYCHODNIA PRZYSZPITAL
NA 1 REJONOWA.

PROSZOWIC fkościuszkl 30) -

PRZYCHODNIA PRZYSZPITAL
NA I REJONOWA.

Wszystkie placówki udzielają
porad ambulatoryjnych oraz przyj
mują wizyty domowe w zakresie

ogólnym, pediatrycznym, stoma
tologicznym i zabiegowym (inne
oddziały szpital! wg rejonizacji).

POGOTOWIE ♦

Łazarza 14, wypadki tel. 99, za
chorowania 1 przewody — 238-33,
informacja — 205-11 . Centrala abo
nencka — 236-00, Rynek Podgór
ski 2, 625-50, Lotnisko Balice

190-29, Nową Huta 422-22, 417-70,
Krzeszowice 9, 22, Jerzmanowice
48, Proszowice 9, Myślenice 999.
Skawina 9, Wieliczka 8, 233-54.

WVSTAWV
APTEKI

PROGRAM I
6.00 TTR - Hodowla zwie

rząt, san 2 - Użytkowanie
rozpłód zwierząt

6.30 TTR RTSS — Uprawa
roślin, sem. 2 — Podstawy na
wożenia

10.00 Dla szk.: jęz. poi. kl.
2 lic. Z. Krasiński — Nie-Bo-
ska Komedia ode. 1

12.55 Dla szk.: jęz. poi. kl.
4 lic. B Brecht — Kariera Ar-
turo Ui (kol.)

13.35 TTR. RTSS — Mate
matyka. sem. 4 — Funkcja lo
garytmiczna

14.10 TTR, RTSS — Me-j
chaniz roln., sem. 4 — Me
chanizacja zbioru ziemniaków

15.25 Program dnia
15.30 Telewizyjny Klub Se

niora
16.00 Dziennik (kol.)
16.10 Obiektyw
16.30 Dzień dobry, tu Tele

wizja (ko!
16.50 S ■Telewizji Mło

dych (ko!
17.25 In,. . studio — Olim-

piada-80 (kol.)
17.55 Sonda (kol.)

fil PROGRAM)
11 TELEWIZJI

18.20 Raj zwierząt — Droga
do wody — film dok. TV
RFN-jap. (kol.)

18.50 Radzimy rolnikom
(kol.)

19.00 Dobranoc dla najmł. i
Siódemka (kol.)

19.30 Wieczór z dziennikiem
(kol.)

20.15 Pogoda dla bogaczy —

ódc. 9 (ost.) film fab. TV
USA (kol.)

21.55 Dziennik (kol.)
22.10 Sportowa 7 Zimowa

Spartakiada Armii. Zaprzyja
źnionych — bieg na 30 km
(koi.)

PROGRAM II

16.35 Program dnia
16.40 Jęz. angielski' . kurs

podst., tek. 18
17.10 Jęz. niemiecki kurs i

podst., lek. 18 (kol.)
17.35 Dla dzieci — Lalki w I

rękach mistrza wid. laTljc-
we (kol.)

18.00 „Bank 49”
18.30 Antykwariat — Pisa

ne sercem

19.10 Program lokalny
19.30 Wieczór z dziennikiem

(kol.)
20.15 Wtorek Melomana
21.15 24 godziny (kol.)

Wieczór filmowy
21.25 Sylwetki X Muzy —

portret Krzysztofa Kowalew
ski ego

21.55, Nie tylko o filmie
22.25 Historia filmu franc.

WAWEL — KOMNATY KRÓLE
WSKIE: (niecz.) SKARBIEC KO
RONNY I ZBROJOWNIA (niecz.).
Wystawa — WAWEL ZAGINIO
NY: (niecz.). GROBY KRÓLEW
SKIE, DZWON ZYGMUNTA

(9—15.30). GALERIA MALAR
STWA SUKIENNICE (niecz.) .

DOM JANA MATEJKI (Floriań
ska 41): Obrazy, rysunki, zbiory
artystyczne I parnią!ki po J. Ma
tejce z lat 1877—1978 (10—16), KA
MIENICA SZOŁAYSKICH (pl.
Szczepański 9): Polskie malarstwo
i rzeźba do 1795 roku (12—18, wst.

wol.) . NOWY GMACH (al. 3 Maja
1): Galeria malarstwa i rzeźby XX
w. (II p.), „Ubiory w Polsce — ry
sunki, akcesoria (10—16). MUZEUM
CZARTORYSKICH (Pijarska 8):
(10-16). MUZEUM ETNOGRA
FICZNE (pl. Wolnica 1): Pol
ska kultura lud. oraz wysi. „Zega
ry ludowe” '

(niecz.) . MUZEUM
HISTORYCZNE (Jana 12): Kolek
cja militariów i zegarów (9—15).
FRANCISZKAŃSKA 4: II Wysta
wa Pokonkursowa „Ocalić od za
pomnienia” (10—18). ODDZ. TEA
TRALNY (Szpitalna 21): Dzieje
teatru krakowskiego (11—18, wst.

wol.). GALERIA TEATRALNA

(11—18, wst. wol.) . MUZEUM AR
CHEOLOGICZNE (Poselska 3):
Wystawa — Ikona w cerkwi

(14—18), MUZEUM LENINA (To
polowa 3): Wystawa — Lenin w

Polsce oraz „Internacjonalizm —

Rewolucja — Niepodległość”
(9—18, wst. wol.) . MUZ. MŁODEJ
POLSKI „RYDLÓWKA” (Tetma
jera 23): Folklor wsi podkrakow
skiej (11—14), MUZ. W PIESKO
WEJ SKALE (Ojców) - (12—18).
{MUZEUM PRZYRODNICZE (Sław
kowska 17): Fauna epoki lodow
cowej, zwierzęta egzotyczne —

ptaki I owady (10—13, wst wol.) .

MUZ. ŻUP KRAKOWSKICH w

Wieliczce (9—19). KOPALNIA SOLI;
(8-16) GALERIA KTF (Boh Sta
lingradu 13) VenuS 78 cz. II (9—21)
PAWILON WYSTAWOWY BWA

(pl Szczepański 3a): Wystawa ma

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

Rynek Gł. 42 (tleń). Długa 88,
Waryńskiego 24" (tlen), Rynek Pod
górski 9, pl. Wolności 7, Pstrow
skiego 94 (tlen), Nowa Huta, Cen
trumC—bl..6,CentrumA—bl.3.

MYŚLENICE (Żeromskiego 19) —

tel. 214-28.

WIELICZKA (Sienkiewicza 24) —

tel. 664.

SKAWINA (Słowackiego -5) —

tel. ,250.

INNE :|
OŚRODEK INFORM. USŁUGO

WEJ WUSP „GROMADA” (Flo
riańska 20) — tel. 271-30, 228-90 (7—
18).. Nowa Huta (os. Zgody 7) —

tel. 447 -31 (8—18).
CENTRUM INFORMACJI TURY

STYCZNEJ WAWEL-TOURIST (ul.
Pawia 8) tel. 260-91. 204-71 (8—18)

SPÓŁDZIELCZY PUNKT KAR
DIOLOGICZNY I PEDIATRYCZ
NY (Reja 11) — zamawianie wizyt
domowych tel. 225-66 i 293-78 (od
16 do 23.30).

TELEFON ZAUFANIA: 371-37

(16—22).
TELEFON ZAUFANIA — MILI

CJA RADZI: 216-41 (czynną. całą
dobę).

MŁODZIEŻOWY TELEFON ZA
UFANIA: 611-42 (14—18).

PORADNIA PRZEDMAŁŻEŃSKA
1 RODZINNA USC (pl. Wiosny
Ludów 3): (niecz.) .

OŚRODEK INF. DLA INWALI
DÓW I TEL. ZAUFANIA PTWK

(1 Maja 5) — tel. 238-11 (niecz.).
TOWARZYSTWO ŚWIADOMEGO

MACIERZYŃSTWA (Boh. Stalin
gradu 13) — tel. 278-08 (9—16).

POGOTOWIE TECHNICZNE

„POLMOZBYT” (al. Pokoju 81) -

teł. 800-84 (czynne całą dobę).

PROGRAM I

na Fali 1322 m

DZIENNIKI: 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.05, 15.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
0.01, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00.

6.00—9.00 Sygnały dnia. 9.05—11 .40

Cztery pory roku. 11.40 Tu Radio
kierowców. 11.55 Komunikat o st.

wód. 12 .25 Moz. poi. mel. 12.45

Rolniczy kwadrans. 13.00 Kom. e-

nerget. 13.01 Stara i nowa muz.

wojsk, 13.20 Comba jazz. 13.40 Ką- •

cik mel. 14.00 St. Gama. 14 .20 st.

Relaks. 14 .25 St. Gama. 15.05 , Ko-

respond. z zagrań. 15.10 St. Gama.
15.45 Rei. ze Spartak. Armii Za-

przyjaźń, w Zakopanem. 16.00—-

18.25 Tu Jedynka. 17 .30—18.00 Ra-
diokurier. 18.00 Tu Jedynka. 18.25
Nie tylko dla kierowców. 18.33 Pół

w„ polskiej pios. 19.15 Z albumu

przeb. 19.40 Rytmy lud. Ameryki
Łacińsk. 20.00 Inf. dla kierowców.
20.05 Konc. życzeń. 21.05 Olimp,
alert młodz. — Moskwa 80. 21.25
Komunik. Tot. Sport. 21.28 Utw.
S. Moniuszki. 22.20 Tu Radio Kie
rowców. 22.23 Szczecin na muz.

ant. 23.00 Wita was Polska.

PROGRAM n

na fali 219 m czyli 1368 MHa
oraz na UKF 67.67 MHz

DZIENNIKI: 4.30. 5,30. 6.30,
7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 21,30,
23.30.

10.00 Radiowy Bedeker Warsz^
10.30 Jazz śpiewany J. Rushing,
10.40 Sprawy codz. 11 .00 Nagrania
J. Hendricksona'. 11.35 Skrzynka
poszukiw. rodzin PCK. 11.40 Muz.

spod strzechy. 11 .55 Komunikat o

st. wód. 12.05 A. Skriabin — Poe
mat ekstazy op. 34. 12.25 Wiecz
ność — opow. 12 .45 Od poloneza
do mazurka. 12 .55 Gra Zespół M.

Sniegockiego. 13.00 Publicystyka
kraj. 13.10 Zag. muz. 13.30 Komu
nikat dla górników. 13.36 Ze wsi
i o wsi. 13.51 P. Czajkowski —

Suita z bal. Dziadek do orzechów,
14.10 Więcej, lepiej, -nowocz. 14 .25
Tu Radio Moskwa. 14.45 Muz. Mo
zarta. 15.20 Popol. dziewcząt S

chłopców. 16.00 Duet gitar klas,
16.10 Śpiew chóralny. — Ch. Gould
— muz. balet, z opery Faust. 17 .00

Operetka, jej twórcy 1 wyk. 17.29
Prem. w moim teatrze. 18.00 A-
matorskie zesp. przed mikrof^
13.25 Plbb. St. Gama. 18.30 Echa
dnia. 18.40 Krajobrazy. 19.00 L.
van Beethoven — Konc. C-dur op.
56. 19.40 Dom i my. 19.55 Katalog
wyd. 20.00 Red. Forum. 20.20 Dzie
je recytat. muz, 1 słowem opisa
ne. 21.07 XXX-lecie Filh. Szczeciń
skiej. 21 .30 inf. sport. 21.40 G. Du-

fay: Missa Sine Nomine. 22.00 Ra
diowy Tyg. Kult. 22.40 Utw. W,
Szalonka. 23.35 Co słychać w świę
cie. 23.40 Muz. na dobranoc.

PROGRAM III
UKF 66.89 MHz

6.00 Między snem a dniem. 6.1J
Stan pog. 1 Wiad. 6.30, 18.10 Poli*
tyka dla; wszystkich. 7, 3, 10.30, 13,
15, 17, 19,30 Ekspresem przez świat*
8.05 Za kierownicą. 8 .40 Co kto-lu-
bl. 9 .00 „Wir pamięci” — 3 ode,
pow. E . W . Lipińskiego (powt.)*
9.10 Tem, na wtorek „Moja mi
łość”. 9.30 Nasz r. 79 (powt.). 9 .45
Konc. skrzypc; 10.35 Kiermasz

płyt. wytw. Panton. 11.00 Codz*

pow. w wyd. dźwięk. -- A. Strug
„Żółty' krzyż” — ode. 2 (powt.)*
11.30 Z archiwum polsk. jazzu*
12.05 W tonacji Trójki. 13.00 Po*
wtórka z rozrywki. 13.50 „Tajem* •

nica jeziora" — 10. ode. pow. 14 .09

Mistrz, batuty — Arturo Toscani

(V). 15.05 Przedstawiamy Gerry
Rafferty’ego. 15.40 Zagubione mel*
16.00 „Egzamin” — rep. 16.20 Mu-

zykobranie. 16.45 Nasz rok 79. 17.05
Muz. poczta UKF. 17.40 Bielszy
odcień bluesa. 18.25 Czar relaksu*
19.00 Kąty widzenia. 19.15 Gra
blondern Jazz Quartet. 19.35 Ope
ra tyg.: Francis Poulenc „Dialogi
karmelitanek” (powt.) . 19.50 „Wir
pamięci” — 4 ode. pow. E. W. Li
pińskiego. 20.00 Z . mojej płytoteki*
20.30 „Nie palmy starych kaienr

darzy”. 21.00 Laureaci 1 goicie ka
liskiego festiwalu. 21 .35 Anto!, pio
senki franc. 22 .00 .Fakty dnia. 22.08
Gwiazda .7 wieczorów — Gerry
Mulligan. 22.15 Fonoteka XX w*
23.00 „Opór” — wiersze B. Droz
dowskiego (1). 23.05 Muzyczne os
tatki. 0 .03 Wiad.

PROGRAM IV
UKF 68.75 Wz

DZIENNIKI: 6.40> 12.00,15.00,
16.00, 16.40, 22.55.

7.10 Muz. dz. dobry (KR). 7.24 Ję^_
współcz. literatury (KR). 7.39 Pog.
(KR). 7.40 Radio dedyk. 8,00 600
sek. z W. Skowrońskim. 8 .10 R-TV
Szk. Śr. dla prac. — jęz. poi. 8.25
Ch. W. Gluck — fr, z opery Or
feusz i Eurydyka. 8.35 Nie tylko
dla słuch, w mund. 9.00 Kto gra
smyczkiem — aud. dla kl. II i III.
9.25 Podróże muz. po kraju. 9.40

Przygody Kaszelka i Apsika. 10.00

„Wystarczy . kawałek rośliny” —

aud. dla kl. VI. 10.30 Estr. przyj.
11.00 Reflektory na scenę — aud. '

dla szk. śr. 11 .30 J. Offenbach —

fr. z opery Opowieści Hoffmanna. ,

12.05 Uśmiech to zdrowie (K). 12 .25
Muz. porachunki — Polonusy —

Zesp. EAGLES (KR). 12.38 Spotk.
po latach (K), 13.00 37 lek. j. ro
syjskiego. 13.20 Kto gra smycz
kiem (dla kl. II i III). 13.45 TU
ST. STEREO (KR - STEREO).
14.45 Muz. Chprwacji. 15.05 Maty
siakowie. 15.40 Za Chlebem — H.
Sienkiewicz. 16.05 Dzieci specjal
nej troski. 16.25 Elektronika dla
rolników7. 16.50 Nasz punkt widz.
17.05 Wyd. Literackie proponuje
(KR). 17.25 Najnowsze nagr. Zesp.
PR i TV w Krakowie. (KR —

STEREO). 17.45 Wtork. Relaks Ste-
reof. (KR. — STEREO). 18.25 Pog.
(KR). 18.25' Klub pod znakiem za
pytania. 19.15 37 lek. j.. angielsk.
19.30 Perlman-1 Aszkenazi grają
utw. Bee^hovena (KR — STE
REO). 20.40 A. Rubinstein gra
kwart, fortep- W . A . Mozarta.
21.15 Opow. o Musorgskim. 21 .50
NURT — nauki polit. Postęp nau-

kowo-techn. jako czynnik rozw.

społ. 22.15 Dawmy i współcz. anar
chizm. 23.35 R-TV Szk. śr. dla

prac. — Historia.

Za zmiany wprowadzone w o-

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

s . «
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