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lepiej wyposażone
W pracowniach i biurach projektowych przy

gotowuje się projekty domów i osiedli, w któ
rych będziemy mieszkali za dwa, trzy lata.
Większość zespołów mieszkaniowych projektuje
się już zgodnie z nowym normatywem urbani
stycznym, który obowiązuje ód tego roku w

projektowaniu, a więc
powstaną pp r. 1975.

Rynek
zamienił
wielki

sztuki

Jutro rozpoczynajt sta

egzaminy wsteimt

2 lipca rozpoczynają się : we

wszystkich szkołach wyższych
egzaminy wstępne. W tym ro-

, ku uczelnie przyjmą ok. 63,5
tys. maturzystów, a więc blisko
o 5 tys. osób więcej niż w ub.
roku. Największą liczbą miejsc
dysponują politechniki i wyższe
szkoły inżynierskie — 19,5 tys.
Uniwersytety przyjmą w tym
roku *18.790 kandydatów,
sze szkoły
czycielskie
ku studia

sterskim)
5.710 miejscami. Wyższe
ekonomiczne przyjmą 4.800 ma
turzystów, akademie rolnicze

6.200, akademie medyczne —

5.300, wyższe szkoły artystycz
ne . 1.170, wyższe szkoły wy
chowania fizycznego 1.340, wyż
sze szkoły morskie

a wyż-
i nau-

od ro-

magi-
łącznie
szkoły

pedagogiczne
(prowadzące

na poziomie
dysponują

piękną damą dworuMenuet, z

wykonamy przez białego pudla
otworzył międzynarodowy pokaz

psów w Helsinkach.
CAF — Lehtikure

wypoczyn-
do Banku

Mimo lata i okresu

kowych wyjazdów,
' Ludzkich Serc napływają stale

podziękowania dla tych, którzy
niosą pomoc ludziom starszym,
schorowanym, samotnym. Oto

fragment jednego z listów:
„...Mieszka w Krakowie—Kobie
rzynie, pracuje tam, i w innych
wyznaczónych mu dzielnicach*

opiekun społeczny Jan Jelonek,
po 70-ce, po przebytych 2 zawa
łach serca. Jest to człowiek w

pełnym tego słowa znaczeniu
'

zacny, ofiarny, pracujący z ca
łym poświęceniem. Za swoją
wzorową, bezinteresowną pracę
społeczną otrzymał odznaczenia.
Pan Jelonek nie czeka aż ktoś
przyjdzie do niego. Sam wyszu
kuje potrzebujących i spieszy im
z pomocą. Zawsze „Wydębi

Pożar dyskoteki
w Nowym Jorku

-W niedzielę wybuchł pożar,
który zniszczył dyskotekę W
Port Chester, północnym przed
mieściu Nowego Jorku. W poża
rze, którego przyczyn nie zdo
łano jeszcze ustalić, zginęły 24

osoby, a 50 odniosło rany.

FUNKCJĘ prezydenta RF

obejmuje dzisiaj Walter Scheel
wybrany przez Bundestag 15
maja br.

W GENEWIE od niedzieli

przebywa sekretarz general
ny ONZ — Kurt Waldheim. Ma
on tutaj ustalić daty konfe
rencji ONZ w najbliższych mie
siącach.

KANADA obchodzi święto
narodowe — 107 rocznicę ogło
szenia konfederacji.

W ROCZNICĘ stoczonej w

1940 roku pod Dieuze we Bran
ej! bitwy z wojskami hitlerow
skimi odbyła się uroczystość
złożenia wieńców pod pomni
kiem na cmentarzu polskich
żołnierzy.

Ze świata
AFRYKAŃSKIE państwa So

malia 1 Rwanda obchodzą 1

lipca święto narodowe — 14 i
12 rocznicę proklamowania
niepodległości.

M. E. PERON, małżonka pre
zydenta Argentyny i wicepre
zydent. tego kraju, przejęła
funkcję prezydenta do czasu,
kiedy poważnie chory gen.
Juan Peron będzie mógł pełnić
z powrotem obowiązki szefa
państwa.

W BUŁGARII przebywa pre-
. zydent Arabskiej Republiki E-,
giptu Anwar Sadat.

GWINEA-BISS.AU, która we
wrześniu ub. roku proklamo
wała niepodległość, zakomuni
kowała, że jesionią br. zamie
rza ubiegać się o przyjęcie do
ÓNŻ. ?!■

Babilon

będzie odbudowany
PARYS

Władze Iraku postanowiły
odbudować Babilon — stolicę
państwa semiękiego w Mezopo
tamii, miasto, które ód XVII w.

p.n.e. było wielkim ośrodkiem
politycznym, kulturalnym i re
ligijnym.

Koszty odbudowy, które okre
śla się na 12 milionów dinarów
około (3 min dolarów), pokryje
UNESCO.

1
pomogę dla osób będących w

krytycznym położeniu — raz bę
dzie . to zasiłek na węgiel, in
nym razem na dożywianie itp.
Proszę o wydrukowanie . moje-
go podziękowania Zacnemu O-

piekunowi —. w .imieniu wła
snym i licznych

'

podopiecznych
— Olga Pietrzak; nauczycielka-
rencistka”. (mar)

utro pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie w zatoce niżowej.
Zachmurzenie duże z prze
jaśnieniami. Przelotne o-

pady deszczu 1 burze.

Wiatry , zachodnie 4—0
m/sek. Temp, dniem 25—

nocą 14—12 st. C.

Znana włoska aktorka Claudia. Cardinale otrzymuję z rąk reży
sera Vittorio de Siki nagrodę „Róży" za najlepszą kreacją roku.

CAF — telefóto — UPI

T rzeba nam będzie
kondycji fizycznej

nie lada
i finan

sowej aby dótrwae '• do
końca Targów Sztuki Ludowej.
Fizycznej — bo wielość i roz
maitość wystaw wymagają spę-

Aresztowania
w Etiopii

Dowództwo sił zbrojnych Etio
pii- opublikowało w' Addis Abe-
bie oświadczenie informujące o

aresztowaniu wielu działaczy
państwowych, którzy „zawiązali
spisek mający na celu zakłóce
nie normalnego funkcjonowania
nowego rządu”. Aresztowano m.

in. przewodniczącego rady kró
lewskiej. i b. ministra spraw
zagranicznych.. ,

Od soboty wieczorem w mie
ście obowiązuje godzina policyj
na, a ulice są kontrolowane

przez oddziały wojska i policji.
Armia, która zadeklarowała
swą wierność cesarzowi Haile
Śelassie; kontroluje radiostacje
i. inne ważne obiekty stolicy.

Przeszło 300
śmiertelnych ofiar

lawiny skalnej
LONDYN
Z Bogoty donoszą o tragicz

nych skutkach lawiny skalnej,
która w ubiegły piątek spadła
na kolumnę autokarów, samo
chodów osobowych i ciężaró
wek na szosie górskiej w odle
głości 80 km na wschód od sto
licy Kolumbii. Trwającą od
trzech dni akcję , ratunkową
przerwano w obawie przed, no
wymi osunięciami się skał i
ziemi. Wydobyto około 50 zwłok
straszliwie ■ zmasakrowanych.
Przypuszcza się, że co najmniej
pięć razy tyle znajduje się
pod zwałami kamieni na 100-

metrowym odcinku szosy Bogo-
"ta >— Villavicencio. Miejsce,-wy
padku jest otoczone kordonem

policji. Zwłoki grzebie ■się na

miejscu. W niedzielę /wydano
nakaz ewakuacji około 2 ty
sięcy osób zamieszkałych w

pobliżu miejsca wypadku, gdyż,
istnieje niebezpieczeństwo po
wodzi. Lawina Skalna przegro
dziła rzekę górską, co grozi jej
wylewem.

dzenia na każdej z nich kilku

przynajmniej chwil; finansowej,
bo tegoroczny kiermasz obfi
tuje w atrakcyjne i aż proszą
ce się o zakupienie towary.

Po pierwszym dniu Targów
więcej uwagi chcemy poświęcić
czynnym w czasie ich trwania

wystawom. Jest ich 10 i napraw
dę trudno powiedzieć, która naj
ciekawsza i najlepsza. Wszyst
kim można by przyznać palmę
pierwszeństwa. Z pewnością
jednak rekordy popularności
bije wystawa rękodzieła arty
stycznego zorganizowana przez
Zjednoczenie „Jubiler" przy ul.

Franciszkańskiej 4. Kolejka ęze-

kających na wejście do sali wy
stawowej — przynajmniej na

30 min, stania.
W salach Rady Narodowej,

gdzie odbyło się uroczyste ot
warcie Targów, zorganizowano
ekspozycję kwiatów, zabawek,
malarstwa na szkle, sztuki Bia
łostocczyzny i Łowickiego, Nie
zwykle interesująca i chyba nie

po raz pierwszy zmuszająca do
zastanowienia się nad miejscem
i pozycją twórczości niezawodo
wej,, okazała się wystawa sztuki
nieprofesjonalnej w Pałacu
„Pod Baranami". Okrzyki po
dziwu i zachwytu wydają ■co

chwilę zwiedzający wystawę fa
jansu włocławskiego w „Krzy
sztoforach" trudno się im

dziwić, podobnej urody fajanse
należą do rzadkości. W lokalu
TPPR bardzo piękny pokaz pt.
„Inspiracje ludowe w przemy
śle Iniarskim” przygotowany
przez Instytut Wzornictwa Prze
mysłowego i Zjednoczenie
Przemysłu Lniarskiego. „Polski
Len". Wystawa ta jest chyba
najlepszą . odpowiedzią na pyta-

Wiwaty w Murrhardt dla polskiej drużyny

przed meczem z RFN
STUTTGART

Kilka minut po końcowym
gwizdku meczu Polska — Ju
gosławia dziennikarz PAP połą
czył się z „Sonne Post” w Murr
hardt. „Całe miasto słuchało mel
dunków z Walstadion — po
wiedział , wzruszonym głośem
gospodarz hotelu Wilhelm Bo
winger. „Nasza” drużyna zno
wu górą. Wszyscy jesteśmy
bardzo szczęśliwi ze zwycięstwa
Polaków, całe Murrhardt trzy
mało za nich kciuki. Z niecier
pliwością oczekujemy na przy
jazd piłkarzy. Spodziewamy się
ich ok. 22.00, już teraz pod ho
telem gromadzą się grupki ki
biców, a w restauracji „Sonne
Post” mówi się tylko o meczu.

Szykujemy tu Zwycięzcom go-

nie jak kontynuować ł roz
wijać tradycje ludowego zdob
nictwa i wzornictwa, W lokalu

przy Rynku Gł. 9 wystawa przy
gotowana przez Zjednoczone Ze
społy Gospodarcze prezentuje
ludowe rękodzieło.

'

„70 lat twór-

czości Zalipia" to wystawa w

Muzeum Etnograficznym — pre
zentacja malarstwa, które foz-

■ (Dokończenie na str. 2)

W salach wystawowych Krzysztoforów czynna jest ekspozycja fa
jansów włocławskich ze zbiorów Muzeum Kujawskiego we Włoc
ławku. Fot. JADWIGA RUBIS

najlepszego
kuchmistrze

różne specjały.

rące powitanie. Cała obsługa
hotelu jest na nogach. Z piw
nicy wydobyłem
szampana. Nasi

przyrządzają
Przygotowane są też wszystkie
urządzenia do masażu, kąpieli
i. natrysków...*

W Murrhardt przyjęto polską
reprezentację tak jak zapowia
dał W. Bowinger. Były wiwaty,
gratulacje, toasty. Piłkarze
krótko jednak fetowali swój
sukces. Opuścili salę bankieto
wą i udali się do '

gabinetów
masażystów i pod natryski mi
neralne. Szczególnie pieczołowi
cie zajęto się Deyną i Szarma
chem, którzy najmocniej odczu
li skutki ostrych starć. O 24.00

piłkarze byli już w łóżkach, by
jak najlepiej wypocząć przed
kolejnym, ciężkim meczem z

RFN.
Bramkarz Tomaszewski, któ

ry w trakcie meczu z Jugosło
wianami odczuwał ból łydki,
jest już zdrów. Lekarz stwier
dził po prostu lekki skurcz mię
śni spowodowany deszczową,
chłodną pogodą. Deyna zda-

Jakie

odczują,
siedli: przede wszystkim „roz
luźniona” zostanie ich zabudo
wa, a zwiększony obszar ziele
ni przy budynkach do minimum
8 m kw. na 1 mieszkańca. Prze-
niesióne będą także z bezpo
średniego sąsiedztwa domów

parkingi samochodowiL- na ob
rzeża osiedli, odległość zaś cza
sowych miejsc*;' póśtoyjwych od
domu mieszkalnego - -musi .wy
nosić co najmniej 15 m. U-

względniając rozwój motoryza
cji, ilówy normatyw wprowadza
Zasadę zagwarantowania' 1 miej
sca na parkingu dla każdego
mieszkania.

Jeśli idzie o wyposażenie o-

siedli w placówki usługowe, to

przewiduje się, że powinny one

być skoncentrowane w ośrod
kach usługowo-handlowych o

Wielkości 0,15 ha na 1000 mie
szkańców. Wprowadza się rów
nież obowiązek zapewnienia-
skuteczniejszej

'

izolacji budyn
ków mieszkalnych od dróg do
jazdowych

niem dr Garlickiego — jest
również na najlepszej drodze do

Całkowitego wykurowania kon
tuzjowanej lekko nogi. Obaj
wymienieni gracze powinni być
w normalnej formie 3 bm. w

meczu z mistrzem Europy RFN.
W poniedziałek rano narzekał
na ból nogi tylko Andrzej Szar
mach. Udział tego piłkarza w

decydującym meczu półfinało
wej grupy „B” stoi pod zna
kiem zapytania. Piłkarz Górni
ka kuleje, ale służba lekarska
i sam zawodnik, mają nadzieję
na udaną rekonwalescencję.

Zamordowano matkę
Martina Luthera Kinga
W kościele Baptystów w A-

tlańcie, w którym pastorem’ był
znany działacz murzyński Mar
tin Luthęr King, zamordowany
w 1968 r., zastrzelona została

podczas nabożeństwa jego mat
ka. Morderca, młody Murzyn,
został oddany w ręce policji.
Motywy zbrodni nie są znane,
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ZSRtt I USA
zawarły porozumienie
o współpracy gospodarczej
technicznej i przemysłowej

W niedzielę, w ostatnim dniu

pobytu prezydenta Richarda
Nixón< w Oreandzie rzecznicy
prasowi ZSRR ii USA: L. Za-
miatin i R. Ziegjer, poinformo
wali dziennikarzy, że sekretarz

generalny KC KPZR Leonid
Breżniew i prezydent USA Ri
chard Nixon poświęcili w nie
dzielę rozmowom 4 godziny
25 minut, z czego 2 godziny
25 minut zajęła rozmowa

cztery oczy między L. Breżnie
wem i R. Nixonem.

przyłączyli się do nich minister

spraw zagranicznych A. Gromy-
ko i sekretarz stanu H. Kissin-

ger oraz inni przedstawiciele
strony radzieckiej i amerykań
skiej.- Omawiano problemy ogra
niczenia zbrojeń strategicznych,
powszechnego rozbrojenia, a

także inne zagadnienia dotyczą
ce stosunków między Wschodem
i Zachodem. ..

Po południu L. Breżniew i R.
Nixon odbyli trzygodzinny spa
cer jachtem po morzu. - Według
określenia R. Zieglera, obaj
przywódcy ną jachcie „łączyli
przyjemne z pożytecznym”,
Leonid Breżniew wydął- w tym
dniu, obiad
Nixona.

Później

ńa cześć Richarda

*

sekretarz generalny
i prezydent USA

W sobotę
KC KPZR

podpisali na Kremlu długoter
minowe porozumienie radziec-
ko-amerykańskie o współdziała
niu na rźhcz współpracy gospo
darczej,‘ technicznej i przemy
słowej.

Współpraca ta obejmuje za
kup oraz sprzedaż maszyn i u-

rządzeń dla budowy nowych
jak również dla rozszerzenia i

modernizacji istniejących przed
siębiorstw* produkujących surow
ce, artykuły rolne, maszyny
urządzenia, wyroby, gotowe
artykuły konsumpcyjne.

*

Dziś prezydent Nixon udał i.,
z krótką wizytą do ’

stolięy Bia
łorusi — Mińska, zaś sekretarz
stanu USA odleci do Moskwy,
aby z ministrem spraw zagra
nicznych ZSRR kontynuować
rozmowy.

i
i

się

Be?ulacja płac
pracowników

obsługi rolniclwa
Zgodnie z wprowadzaniem w

życie kolejnych postanowień
zawartych w rządowym progra
mie płacowo-socjalnym, akcep
towanym przez XII Plenum
KC PZPR i zatwierdzonym
przez Sejm — z dniem 1 lipca
br. dokonana — zostanie regu
lacją i podwyżka płac ok. 124

tys, pracowników niektórych
jednostek- administracji rolnej
w terenowych organach admi
nistracji państwowej, jednostek
technicznej obsługi i mechani
zacji rolnictwa, pracowni
ków* '

zatrudnionych w woje
wódzkich i powiatowych związ
kach kółek rolniczych oraz pra
cowników zakładów weterynarii
resortu rolnictwa.

Decyzja ta.jest kolejnym kro
kiem na drodze poprawy wa
runków płaccwo-socjalnych lu
dzi zatrudnionych w rolnictwie
—- gałęzi gospodarki, która w

ostatnich' latach' charakteryzuje
się szybkim wzrostem „produkcji.
Przypomnijmy, że wcielając w

życie postanowienia VI Zjazdu
PZPR w ostatnich 3 latach re
gulacjami i podwyżkami płac
objętych zostało blisko 600 tys.
pracowników państwowych
przedsiębiorstw rolnych. Zgodnie
z decyzjami XII Plenum KC
PZPR poprawę warunków pła-

Co słychać?...
W celu rozładowania kor

ków w godzinach szczytu,
władze stolicy Filipin posta
nowiły wydzielić osobne pa
sy fuchą dla pojazdów pry
watnych l osobne dla trans
portu publicznego przy po
mocy różnokolorowych pa-

. sów na jezdni. Wjechanie na

pasino innego koloru będzie
karane wysokim mandatem.

Festiwal w Opolu
zakończony

nagrody rozdane
XIJ Krajowy Festiwal Pol

skiej Piosenki w Opolu zakoń
czył się .koncertem pn. .„Mikro

fon i ekran", na którym , zapre
zentowano tegorocznych laurea
tów.

Nagrodę ministra kultury i
sztuki zdobyła piosenka „Radość
o poranku" j, Kofty - i J. Lo
ranca w interpretacji grupy „I",
nagrodę przewodniczącego Ko
mitetu d/s Radia i Telewizji —

piosenka „Zaproście mnie do
stołu". Ii. Albera i—W. Szyma-
nowicza wykonana przez Elżbie
tę Wójnowską, zaś nagrodę wo
jewody opolskiego — „Niewcze
sna miłość" A. Bianusza i W.

Kolanlcowsklego, w wykonaniu
Andrzeja Dąbrowskiego.

Nagrodę prezydenta Opola ju
ry przyznało piosence „Staro
polskim obyczajem" J. Odro
wąża i J. Kruszyńskiego w wy
konaniu duetu Framerów. Na
grodę Towarzystwa Przyjaciół
Opola zdobyła piosenka „Gdzie
ci mężczyźni" J. Pietrzaka i W.
Korcza, wykonana przez Danu
tę Rinn. Nagrodę FSZMP otrzy
mał zespól „Dwa plus jeden" za

^piosenkę ; „W, ńiłodóści '

sddźcie
drzewa"." Nagrodę za najlepszą
aranżację uzyskał J. Korman,
dla piosenki „Papierowe ptaki"
w wykonaniu Krystyny Prońko.

cowych uzyskała z dniem 1
kwietnia br. ponad 250-tysięczna
grupa pracowników obsługi rol
nictwa: traktorzystów, kombaj
nistów, pracowników warsztato
wych jednostek kółek rolni
czych, kierowców zatrudnionych
w przedsiębiorstwach i organi
zacjach rolniczych.

Od dziś w trosce o naprawdę chorych

Wyższe zasiłki chorobowe
Od 1 lipca wszystkim pracow

nikom będą przysługiwać za

czas choroby zasiłki w wyso
kości 100 proc, zarobków netto.

Wprowadzenie w życie tej decy
zji VI Zjazdu PZPR wysuwa na
sze ustawodawstwo socjalne w,

tym zakresie. na jedno z czoło
wych miejsc w świecie. Oznacza
to równocześnie ważny krok na

drodze likwidowania .różnic w

uprawnieniach między robotni
kami i pracownikami umysło
wymi, w procesie, który osta
tecznie zamyka Kodeks Pracy.

Decyzję tę, z uwagi na jej
znaczne, liczone w miliardach

złotych ■skutki ekonomiczne,
realizowano od lipca 1972 r, w

trzech etapach. Również i obec
na, ostateczna podwyżka zasił
ków robotników z 90 do 100

proc, zarobków netto, jest ope
racją kosztowną, na którą w

dodatku rzutują szybko rosną
ce płace oraz znaczna absencja
chorobowa, która nie maleje.

Sprawą pierwszoplanową jest
energiczne i wielostronne prze
ciwdziałanie tej części absencji,

Nagroda, AW RSW „Prasa —

Książka — Ruch" przypadła
piosefięe „Zabrałaś mi laio" w

wykonaniu . Romana Gerczaka.
Cztery równorzędne. nagrody

za interpretacje piosenek przy
padły: Elżbiecie Wojnowskiej
za wykonanie piosenki „Zapro
ście mnie do stołu", Romano
wi Geręzakowi za piosenkę „Za
brałaś mi lato", Waldemarowi
Grzechowi, za piosenkę „Walc

przed lustrem", i Romie Bucha-
rowskiej za piosenkę „Rozma
wiam z tobą". .'

(7 KRAJU)
WKŁAD dziennikarstwa pol

skiego w budownictwo Polski

Ludowej — to temat odbywa
jącego się w Lublinie plenum
Zarządu Głównego SDP, zor
ganizowanego z okazji 30-leeia
PRL.

ZAKOŃCZENIE „Dni Morza”
w . Szczecinie . zbiegło się ze.

świętem „Głosu Szczecińskie
go” — organu KW PZPR. U-

cześtnitjzym ■''W -nim - tysiące -

mieszkańców- ziemi szczecińs
kiej. ■

W NIEDZIELĘ Marynarka
Wojenna obchodziła swoje
święto. Z tej okazji odbyło się

■wiele imprez zarówno w jed
nostkach wojskowych, jak ,1 na

terenie. Wybrzeża.
W ŁODZI zakończyło się,

trwające od - 8 dni, 1 centralne
„Święto Młodości” ZSMW. U-

czestnlczyło w nim ok. 3 tys.
dziewcząt i chłopców oraz 43
różnych amatorskich zespołów
ludowych.

W ŁAGOWIE Lubuskim za
kończyło się „Lubuskie Lato
Filmowe — Łagów 74”. Tego
roczna impreza poświęcona
była przede wszystkim ocenie
dorobku polskiej kinematogra
fii w minionym SO-Jeclu. Na
zakończenie wręczono nagrody
„Złote Grona”. Za najlepszy
debiut 30-lecia otrzymało je
„Pokolenie” Andrzeja Wajdy.
Jako najlepszy film sezonu —•

„Złote Grono” otrzymała ko
media Sylwestra Chęcińskiego
„Nie ma mocnych”.

którą niewiele ma wspólnego ze

stanem zdrowia pracowników,
bardziej zaś — z poziomem dys
cypliny społecznej.

Uprawnienia przyznane tylko
na wypadek nieszczęścia, nie
którzy pracownicy traktują ja
ko przywilej, tym chętniej wy
korzystywany,, im bardziej- „o-

płaca się" chorować, Ludzie ta
cy stanowią tylko margines
uczciwie i dobrze pracujących
załóg. I tak jak w przypadku
każdego marginesu, powinni się
spotkać ze zdecydowaną posta
wą całej społeczności zakłado
wej, z ostrym sprzeciwem naj
bliższego środowiska wobee, nad
używania uprawnień przyzna
nych przez państwo, w trosce o

rzeczywiście chorych, o ich sa
mopoczucie' psychiczne i warun
ki leczenia.

Względami społecznymi, które

zdecydowały o sposobie roz
wiązania sprąwy zasiłków cho
robowych, podyktowana zosta
ła inna związana z nimf ko
rzystna dla- pracowników - zmia
na. Dotyczyć ona będzie już w

Wypowiedź Edwarda Gierka dla Polonii zagranicznej

Sukcesu Polski Ludowej
sukcesami wszystkich Polaków

W związku z 30-leciem Polski Ludowej I sekretarz KC
PZPR EDWARD GIEREK udzielił miesięcznikowi „Panora
ma Polska” wypowiedzi adresowanej do polaków żyjąćych
za granicą. Oto jej tekst, opublikowany wraz z odręcznym
podpisem I sekretarza KC PZPR w najnowszym, lipcowym
numerze miesięcznika, wydawanego dla Polonii przez Pol
ską Agencję Interpress: «' »

Drodzy Rodacy!, Obchodzi
my w tym róku 30-lecie

narodzin Polski Ludowej.; Wie
rzę, że rocznica ta • stanie się
Okazją do refleksji- nad nOjS-
nowszymi dziejami Ojczyzny nie
tylko, , dla ,nds, żyjących w

kraju, ale również, dla milionów
Polaków rozsianych po całej
kuli ziemskiej. -'

W ciągu tych trzydziestą lat

przebyliśmy długą drogę. Wio-
dłą ona od' straszliwych, strat,
jakie, naród nasz poniósł tąpku-
tek wojny i:.pkąpaejl hiżle.fow-
skiej, poprzez ofiarny wysiłek
naradą w ^budowie kmąją, li-

Minister budownictwa ZSRR

przebywał w Krakowie
Wczoraj w naszym mieście

przebywał minister budownic
twa ZSRR — Iwan Aleksandro
wicz Ganiczew, zwiedzając w

towarzystwie ministra budow
nictwa i. przemysłu materiałów
budowlanych PRL — Alojzego
Karkoszki .najważniejsze, place
budowy i organizacje budowla
ne.

Następnie, podczas spotkania
z kierownictwem AGH, rektbr

tej uczelni prof. dr Roman Ney
oraz dyrektor Międzyresortowe
go Instytutu Materiałów' Budo
wlanych prof. dr , Jerzy- ,Grzy-
mek przedstawili gościom .0-
siągnięcią i prace nad.: wykorzy
stywaniem i ulepszaniem two
rzyw stosowanych w budow
nictwie. (I-k), '5

Śpiewacy i kapela

z Żywca
wśród najlepszych

Ogłoszeniem wyników i kon
certem laureatów zakończył się
30 czerwca 8 ogólnopolski: Fe
stiwal Kapel' i: Śpiewaków 'Lu-,;
dówych w Kazimierzu n«d Wi
słą.

W kategorii solistów-pierwszą;
nagrodę otrzymała Krystyna
Byrtek ą Żywca.

W kategorii kapel trzecią na
grodę

'

zdobyła kapela góralska
„Jodły” z Żywca.

Wśród instrumentalistów dru
ga nagroda przypadła Edwardo
wi Byrtkowi z Żywca.

Koncert laureatów, który
prowadził, Wojciech Siemion, o-

glądało kilka tysięcy widzów.

niedługiej przyszłości rozwią
zywania umów o pracę z powo
du długotrwałej choroby.' Ko
deks Pracy, który — jak wia
domo — wchodzi w życie za

pół roku — wprowadza zasadę,
że z pracownikiem, który był
zatrudniony w danym zakładzie
co najmniej 6 miesięcy, umęwa
o pracę może być rozwiązana
dopiero po upływie okresu, w

ciągu którego przysługuje zasi
łek chorobowy. Okres ten wy
nosi od 26 do 39 tygodni, a przy
gruźlicy — do 52 tygodni. Ozna
cza to w Stosunku do stanu o-

becnego znaczne przedłużenie o-

kresU ochrony przed zwolnie
niem.

6-mięsięczny staż pracy w za
kładzie nie jest przy.tym wy
magany, jeśli niezdolność do

pracy została spowodowana wy
padkiem przy pracy lub chorobą
zawodową. Równocześnie warto

podkreślić, że przepisy Kodeksu

zapewniają pracownikowi możli- ■
w ość powrotu do zakładu i kon
tynuowania zatrudnienia, do
póki jest on zdolny do pra cy.

kwidacji jego zacofania i :budt>~.
wie nowego potencjału, do ó-

becnej Polski — silnej, światłej
i sprawiedliwej, cieszącej się u-

znaniem i autorytetem w śmie
cie. O takiej właśnie Polsce
marzyło wiele pokoleń najlep
szych jej synów, dla niej prze
lewali krew i oddawali wszyst
kie swe siły, dla niej praco
wali.

Dzisiejszy obraz naszej Ojczy
zny jest wymownym świadec
twem patriotyzmu, pracowitości,
talentów i niespożytej energii}
polskiego narodu, który odbu
dował z rujn i zgliszcz. swój:
dom, uczynił go zasobniejszym i

piękniejszym niż . kiedykolwiek’
W historii, trwałym, bezpiecz
nym, godnym wielkich tra
dycji narodu,1 i ambicji je
go młodych . pokoleń. Pa
trzymy w przyszłość z ufno
ścią i wiarą wę'jpltisne siły, po
dejmujemy nowe, ambitne plany
i zadania. Chccmy, aby kraj,
nasz był jeszcze bardziej zasob
ny. Otwieramy przed Polską
nowe horyzonty postępu spo
łecznego, gospodarczego i kul
turalnego. ,

Wiem, że pomyślność ojczy
stego kraju to pragnienie i Wa
sze;, Drodzy Rodacy. W sercach

, swoich zachowaliście miłość do
rodzinnej ziemi, do' ziemi swoich
przodków t dajecie tego dowo
dy,- wspierając nas w dążeniach

Komunikat PAP
W Katowicach odbyło się 29. VI

wspólne posiedzenie Egzekutywy
KW 'PŻPR;* kolegium Ministerstwa
Górnictwa «■!•» Energetyki, -kolegium:
Wyższego Urzędu Górniczego oraz

Prezydium ZG Związku Zawodo
wego Górników.

Na posiedzeniu, w którym udział
wzięli f I sekretarz KC PZPR —

E. Gierek, członek Biura Polity
cznego KC PZPR; prezes Rady Mi
nistrów — P. Jaroszewicz oraz

członek Biura , Politycznego.. KC
PZPR, przewodniczący CRZŻ —

W. Kruczek, omówione zostały
problemy dalszego umacniania
bezpieczeństwa i higieny pracy w

górnictwie.
Po posiedzeniu odbyła się nara

da z udziałem I sekretarzy KZ
PZPR, dyrektorów kopalń i zjed
noczeń oraz, przewodniczących rad
zakładowych, podczas której omó
wiono zagadnienia związane z doz
skońałeniem bezpieczeństwa pracy
w górnictwie.

Zloty medal w NRD
dla syropu z Tymbarku

Na odbywającej się w Mark
Kleeberg pod Lipskiem (NRD),
wystawie rolniczej ,.Agra-74”, w

konkurencji międzynarodowej
złote medale, zdobyły Południo
we Zakłady Owocowo-Warzyw-
nicze w Tymbarku koło Lima
nowej za syrop owocowy (wi
śnią, malina, czarna porzeczka,
truskawka) oraz PGR Żydowo
koło Poznania za kolekcję dam
skich i męskich kożuchów bara
nich i kurtek.

LAJKONIK
1,6,5,37,25,dod.35

KAROLINKA
I losowanie:

1«, 17,1,4,2,dod.7
Końcówka banderoli 26298

n losowanie:
35, 43, *24, 16, 41. dod. 15

Końcówka banderoli 05483

S.tp.

■rfetWOKIECI NOWAKOWSKI
nasz najdroższy Mąż, Ojciec i Dziadziuś, długoletni pra
cownik hutnictwa, odznaczony Srebrnym Krzyżem Za
sługi, po długich i ciężkich cierpieniach, zmarł w Kra
kowie, dnia 28 czerwca 1974 r., w wieku 68 lat.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 2 lipca, o godz. 12.30
na cmentarzu Komunalnym w Krakowie-Batówicach. ’

Pogrążeni w smutku

ZONA, CÓRKA, SYN, SYNOWA,
ZIĘĆ, WNUCZKI I RODZINA *
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do umocnienia jej autorytetu
w śmiecie. Za to pragnę wam

wyrazić najgłębszą. naszą
wdzięczność.

Przyjmijcie z okazji' wielkie
go święta; jakim . jest jubileusz..
Polski Ludowej,, serdeczne po-
zdrowienia i najlepsze życzenia
pomyślności osobistej, sukcesów
dla. Was i waszych najbliższych.
Życzymy też wspólnie nowych
wspaniałych osiągnięć naszemu

krajowi. Sukcesy Polski są bo-
wiem sukcesami wszystkich Po
laków, zaś sukcesy Polaków,
gdziekolwiek by się znajdowali, '■
służą dobremu imieniu naszej
Ojczyzny".

Depesza kondolencyjna
przywódców radzieckich

Sekretarz generalny KC KPZR
L. Breżniew i przewodniczący
Rady Ministrów ZSRR A. Ko
sygin przesłali do I sekretarza
KC PZPR E. Gierka i pitezesa
Rady Ministrów PRL P. Jaro
szewicza następującą depeszę:
W imieniu KC KPZR, Rady
Ministrów ZSRR i naszym wła
snym wyrażamy głębokie
współczucie w związku z wy
buchem w kopalni. „Silesia”,
który spowodował ofiary w lu-s
dziach. Prosimy przekazać także
nasze szczere kondolencje ro
dzinom i krewnym tych, którzy
ponieśli śmierć.

ff Targ!
Sztuki Ludowej

(Dokończenie ze str. 1)
sławiło Zalipie daleko poza gra
nicami kraju.

Wszystkie te wystawy godne
są najwyższych pochwał i prże-,
de wszystkim,^ąbejrąenia... Ńa.
szczególne gratulacje zasługują
autorzy opraw plastycznych po
szczególnych ekspozycji — wszy
stkie są niezwykle staranne,
można powiedzieć nawet..— wy
smakowane. Sprawiają, że o-

prócz prezentowanych na nich
wyrobów, same są dziełami za
sługującymi na uwagę.

Nie wymieniam wszystkich
imprez związanych z Targami
— bo to prawie niemożliwe w

jednym sprawozdaniu. Nie ule
ga jednak wątpliwości, że zain
teresowanie, jakim ■cieszyły się
one .pierwszego dnia, nie pozo
stawia wątpliwości co do słu
szności i potrzeby organizowa
nia tej wielkiej manifestacji
polskiej sztuki ludowej. Zgodzą
się ze mną ci, .którzy już obejz
rżeli wystawy i kiermasz tar
gowy. Sądzę, że ich grono po-

nwlękśzy się znacznie przez, 'ną-:
stępne dni trwania Targóio.

(elg)

śmierć poniosła żona
— Zofia Blał-

natomiast obaj kierow-
'”

—■43-lelni Stefan
oraz -

Kronika wypadków
• W Pewli Małej (pow. żywiec),,

został potrącony przez motocykli
stę 4-ietni Wojciech Łazuga z Tych.
Ciężko ranny ■chłopiec zmarł po
przewiezieniu do szpitala.

• W Choczni (pow. Wadowice),
zderzyły się czołowo 2 samochody
osobowe: ■.......

kierowcy „syreny
kowska,
cy: „syreny1
Białkowski z Nowej Huty
„fiata” — 45-letni Stanisław Wy- -

kręt z Andrychowa zostali prze
wiezieni do szpitala.

• W Radziszowle (pow. Kra
ków), podczas remontu studni, u-

iegł zatruciu* właściciel gospodar
stwa — 32-lctnl Jan Wójcik i po
magający mu sąsiad — 35-letni
Stanisław Ożóg. Zawezwana na

pomoc Straż Pożarna z Krakowa,
posługując się maskami tlenowy
mi, wydobyła zwłoki.
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O krakowskiej PWST
słów i faktów kilkoro

Niby już wakacje, a przez os
tatnich kilka dni w krakowskiej
szkole teatralnej — życie wre.

Bo to były i egzaminy wstępne
dla licznych kandydatów ną ar
tystów i egzaminy magisterskie
świeżo upieczonych aktorów i

zgłoszenia na Wydział Reżyserii
Dramatu.

Rokrocznie od Krakowa wie
dzie artystyczna droga młodych
aktorów, którzy po szkole idą
pracować do. teatrów. W tym
roku jest to grupka liczna, bo.

aż. 23 osoby z czego 19 osób , przy
stąpiło do egzaminu
skiego w ubiegłym tygodniu, 3

przeniosły sobie ten

przekroczenia na wrzesień, 1 —

nie zaliczywszy jednego przed
miotu — pójdzie co prawda pra
cować do teatru, ale dopiero do
bra opinia stamtąd pozwoli jej
w przyszłym roku ubiegać się o

tytuł magistra sztuki.

W Krakowie pozostaje kilka
osób, wszystkie są zaangażowa-

mągister-

próg do

Może, jednak trzy?
Remont ul. Długiej spowodo

wał zmiany w komunikacji a

także sygnalizacji • na skrzyżo
waniu z ul. Basztową, Zamiast

trzech' świateł, działa jedno, o-

strzegające, żółte. Pojazdy me
chaniczne jakoś sobie z tym ra
dzą, ale piesi!
Boga
przez
jami,
Może

. stwa

trzy światła?

Pod strachem

przemykają chyłkiem
jezdnię między tramwa-

samochodami, motorami,
jednak dla bezpieczeń-

pie szych — przywrócić
(mar)

Notatnik krakowski
DZIŚ O GODZINIE: ,

18—18 lokal DK FJŃ Nowa
Huta,’os. Zgody S dyżur poselski
posła >K. Kurasia.

.-fr 11 — Dom Techniką, Strasze
wskiego 28, odczyt dr iu. Z. Mu
szyńskiego pt. ;,Utylizacja kory"
organizuje Stów. Inżynierów i Te
chników Leśnictwa i Drzewnictwa.
A POZA TYM:

☆ W Galerii Desa przy ul. Jana
3 czynna jest od dziś . dó 18. ym,
wystawa nowosądeckiego rzeźbia
rza' Franciszka Falki;'

W okresie wakacyjnym tj. od
1. VII.- do 31. VIII. Telefon Zau
fania dla dzieci i młodzieży będzie
nieczynny.

Giełda „Cracovianów“

dostarczyła wielu wrażeń
Plac Wolnica za-10.Godzina

pełniają rzesze krakowian, któ
rzy wczoraj ściągnęli tutaj, aby
uczestniczyć w giełdzie staroci !

przedmiotów artystycznych. Im
preza udała się, frekwencja by
ła o wiele większa niż oczekiwa
liśmy. W „Giełdzie Cracovia-

nów”, organizowanej już po raz

drugi przez redakcję „Echa Kra- .

kowa”, Estradę krakowską,
Muzeum Historyczne m. Krako
wa i PP „Targowiska”, brało u-

dział bez przerwy kilkaset osób,
a w sumie przewinęło się przez
plac Wolnica kilkanaście tysięcy
krakowian.

Giełda była konfrontacją .staro
ci, reprezentujących różne style
i epoki historyczne, ale przede
wszystkim miłą zabawą dla mie
szkańców naszego miasta; miej
scem spotkań ludzi interesują
cych się kulturą 1 sztuką. W

gięłdzie uczestniczyło wielu akto-

rów, muzyków, plastyków,: lite
ratów i dziennikarzy. Jest to do
wód, że w podwawelskim gro
dzie istnieje ogromne zaintereso
wanie starociami.

Pierwsze transakcje _____

miejsce już przed godziną 10, ,a

w' miarę trwania giełdy, wielu

zbieraczy i hobbystów dokony
wało zakupu i sprzedaży przy-
gjesionych ze sobą eksponatów.

miały

ne do Teatru im. Słowackiego.
to c* najlepsi, będziemy się

mieli okazję przekonać już, w

przyszłym sezonie, jeśli na afi
szach pojawią się nązwiąkaRe-
naty „Kretówny, Jerzego Krysza
ka, .Jana Prochyry,' . Andrzeja
Grabowskiego, Janusza" Świer
szczyńskie go — bo ta właśnie

piątka wpisuje się w tym roku
na listę krakowskich aktorów.
Pozostali zasilą aktorskie kadry
teatrów: Bielska, Zabrza, Sos-

nowca, Poznania, Tarnowa,
Grudziądza, Wrocławia, Opola, i

nowo, powstającej placówki tea
tralnej w Puławach.

Szkoła krakowska cieszy się
dobrą opinią.. Kształcąc stawia
na rozwój inywidualności aktor
skich, toteż na niedawnym Fe
stiwalu Szkół Artystycznych w

Nowej Rudzie, zamiast gotowe
go spektaklu dyplomowego
przedstawiono montaż poezji
współczesnej, przygotowany sa-.

modzielnie przez studentów I ro
ku i skomponowany' wspólnie z

pantomimą i muzyką. Zdobył
on wyróżnienie (nagród nie

przyznawano). Kilka dni temu in
ni studenci PWST wraz z peda
gogami wrócili z tygodniowej
wizyty w budapeszteńskiej Szko
le Teatralnej; Dla nailępszych z

II, III -i IV roku Wydz. Ak
torskiego była tó nagroda za wy
niki w studiach, Prezentowano

tam program z prac egzamina
cyjnych.

Na lipcowy zlot w Warsza
wie wyjeżdża także grupa stUr
dentów PWST Wydziału Aktor
skiego by zaprezentować pro
gram taki jak w Nowej Rudzie,
połączony z estradowym popi
sem rozrywkowym, (bn) ~

Wydział Zdrowia i Opieki Spo
łecznej w porozumieniu ż Oś
rodkiem Opiekuna Społecznego
dz. Podgórze zorganizował wzo
rem ubiegłych lat wczasy dział
kowe dla rencistów i, emerytów-,
1tUFAW: rpzpoczyną ,:>s «dzjsi£js
tj. 1 "lipek, <ębiejm!iw‘śniyBF-!aisię>«':
giem ok. 25 osób, trwać będzie
do połowy miesiąca. Uczestnicy
turnusu; wczasów na działkach

A było w czym wybierać! Na
kilkunastu stoiskach pokazano
m. in. szable z XVII i XVIII w.,'
zabytkowe lampy naftowe, prze
pięknie rzeźbioną fajkę długo
ści .1,5 m, drewnianą ka
setkę z okresu Księstwa War
szawskiego, gramofony na kor
bkę, japońską laskę kościaną
z XIX w., popiersie Napoleona,
stare dzbanki miedziane, kolek
cję monet z : różnych okresów,
drewniane figurki, wręcz rewe
lacyjnie zrobioną z drzewa mapę
Polski z roku 1932, .znaczki i ko
perty filatelistyczne, stare druki
i książki, obcinacz do cygar, eta
żerkę, kolekcje lichtarzy, z któ
rych największy ważył aż 30 kg,
srebrna tacę na owoce, aparat fo
tograficzny z 16 kasetami-, sece
syjną obudowę zegara, grafiki
związane tematycznie z Krako
wem.

W czasię trwania „Giełdy Cra-
covianów” coraz więcej osób

wciągała licytacja, którą znako
micie prowadził starszy poborca
podatkowy pan Zygmunt Słupec
ki, a na której m. in. propono
wano lub sprzedano: ikonę z

XVII w. (3610 zł), ołtarzyk z XIX

w. (2000 zl), olbrzymich rozmia
rów samowar (1200 zł), obraz

przedstawiający. Madonnę (1220
zł), talerz miedziany z wizerun
kiem carycy Katarzyny II, kufel

ECHO KRAKOWA

U południowych wrót Krakowa

powstaje niezbędny w komunikacji
nowoczesny wiadukt

U wrót Krakowa wiodących w

kierunku Podhala i Zakopanego,
tuż u południowych rogatek
miasta w lutym. 1973 r., rozpo
częto1 roboty >: poprzedzające bu
dowę wiaduktu nad torami ko
lejowymi. Grunt tu trudny,
przede wszystkim z powodu tzw.

kurzawki, czyli płynnych pias
ków. Brygady Przedsiębiorstwa
Robót Kolejowych Nr 15 z War
szawy musiały więc wbić w pod
łoże aż 264 pale „Franki”, celem

posadowienia budowli. Równo
cześnie generalny realizator wia
duktu, Którym jest Kieleckie

Przedsiębiorstwo Robót Mosto
wych (przypomnijmy — to, któ
re wznosiło most Grunwaldzki
na Wiśle) zorganizowało zaple
cze i przygotowywało się do

prży - ul. Praskiej mają zagwa
rantowane obiady i kolacje, a

o leżaki," wyposażenie świetlicy
w gry, czasopisma i in.’ postarali
się 'wspólnie dyrekcja Domu

Pontocy’ Społecznej przy ul.

Zielnej (spożywanie
"

posiłków;
świetlica) oraz * ŻarząćT "

Ogród-'
ków ^jąjjępwych przy ul,„Pras-,
kiej. "Wćżasy — każdy

"’ fńriińś

po 14 dni — trwać będą do po
łowy września i obejmą w su
mie ponad 100 osób, (mar)

Towarzystwo
Kultury Tea
tralnej zorgani
zowało. wspólnie
z , .Kuratorium

Okręgu Szkolne
go oraz Instytu
tem .Kształcenia
Kadr Oświato
wych kurs utea-

nauczycieli re-tralniający dla:

glonu krakowskiego. Kurs roz
poczyna się dziś w Uniwersyte
cie Ludowym w Wierzchosławi
cach z udziałem ok. 40 osób.

na piwo z fajansu itd. Najstar
szym eksponatem biórącym jl-
dział w licytacji była. kolekcja
monet rzymsko-bizantyjskich z

175 r. n.e, . . ,

Historycy; sztuki) którzy doko
nywali oceny i wyceny przynie
sionych . przedmiotów, do końca
trwania imprezy mieli, pełne ręce

roboty.
.Na koniec, opuszczając giełdę,

wiele osób postulowało, aby im
preza ta była
ręcżnie'. (bef)

organizowana co-

Jadwiga Rubiś

podjęcia bardzo skomplikowa
nej akcji budowlanej. Projekt
bowiem, opracowany w Biurze

Projektowym „Transprojekt” w

Krakowie jest bardzo śmiały,
Oryginalny, ale też stawiający
wykonawcom Wysokie Wymogi.

Od momentu podjęcia realiza
cji upłynęło niewiele czasu, gdy
zaszła konieczność okresowego
zaprzestania zasadniczych prac
dla umożliwienia ruchu pojaz
dów w sezonie turystycznym.
Tak więc praktycznie Kielec
kie Przedsiębiorstwo Robót Mo
stowych podjęło swe zadania do
piero w połowie września ub.
roku.

Obecnie są już gotowe podpo
ry wiaduktu z tzw. oczepami
oraz 10 przęseł, które zabetono
wano belkami kablobetpnówy-
mi. Jedenaste — ostatnie przę
sło — nad linią kolejową —

montowane będzie 3 lipca br.
Na belkach, trzeba wykonać
wiele prac zbrojarskich 1, beto-

niarskich, ułożyć potężne płyty,
krawężniki, warstwy ochronne i

izolacyjne. Na tym wszystkim
dopiero ekipy Krak. Przedsię
biorstwa Robót Drogowych roz-

śeielą asfaltową nawierzchnię., ., ■
. ,Do tej pory zabetonowano już
4 płyty od strony Zakopanego.
Równocześnie wznosi się drew
niaka szalunki, prowadzi roboty
zbrojąrskie i betoniarskie na

przęśle od strony Krakowa.
Wiadukt pochłania ogromne

ilości. materiałów. Między, inny
mi w jego jezdnię, która wspiera

Strzał w „dziesiątkę"
Najwyższy poziom kunsztu

krakowskich fryzjerów znalazł
jeszcze raz potwierdzenie., Fry
zjerka naszej „Fali" p. STANI
SŁAWA SZEWCZYK powróciła
z Ogólnopolskich Mistrzostw
Fryzjerskich we Wrocławiu ze

złotym .medalem, Daleko pozo
stawiła w tyle pretendentki do

medalowych miejsc, także te

dla niej najgroźniejsze, z Poz
nania i Bydgoszczy.

Sukces Spółdzielni Fryzjer
skiej „Fala" w Krakowie jest
równocześnie zwycięstwem in
struktorki krakowskiej .ekipy na'
mistrzostwach p. KAZIMIERY

\GQRECKiEjno i oczywiście ó~

sobistym . triumfem laureatki.
Po raz pierwszy stanęła do o-

gólnopolskich zmagań — nie li
cząc udziału w. kilku konkur-

sach---- i od razu trafiła w dzie
siątkę.

Wykonywała kolejno fryzurę
■wieczorową, dzienną i coctailo-

wą, uzyskując za nie najwyższą
punktację jury. Modelka p, Sta
nisławy — nota bene koleżanka

po fachu — prezentowała się

Nie wszystkie
transakcje od
bywały się dro
gą licytacji.
Niecierpliwi wy
kładali przynie
sione starocie
na stołach znaj
dujących
Placu a

ćjonerzy
skiem w

ceniali:
belle t

Po czym
stępowały rów
nie. emocjonują
ce debaty nad

isięna
kolek-
ż bły-

’ okuV-
kicż?

epóąue?
na-

się na belkach, trzeba wbudować
1 tys. m sześć. -betonów wyso
kich marek, (bp)

Poprawkowe
egzaminy

Nie wszystkim uczniom naj
wyższych . klas szkół średnich
udało się przystąpić do egzami
nu dojrzałości, nie wszyscy też

złożyli go z pozytywnym wy
nikiem;

Poprawkowy egzamin końco
wy mogą składać uczniowie
klas programowo najwyższych,
z roku szkolnego 1973/74, któ
rzy otrzymali nie więcej niż
dwie oceny niedostateczne, w

wyniku czego do matury nie

przystąpili. Krakowskie Kura
torium Okręgu Szkolnego wy
znaczyło termin zdawania dla

tych osób na 3, i 4 września
1974 r„ po czym przystąpić
mogą, jak również i ci, którym
przy
udało się zdać matury, do egza
minu dojrzałości. Część pisem
na odbywać się będzie w dniach
6 i 7 września br. (język pol
ski, matematyką),' ćżęść

'

ustna..

wrze-

pierwszym podejściu nie

ski, matematyką),' część
w dniach 11, 12, 13, 14
śnia. .

Uczniom powtarzającym
min dojrzałości zalicza się
miny z przedmiotów, z których
uzyskali co najmniej stopień
dostateczny zarówno w pierw
szej jak i. drugiej części ma
tury., ■

egza-
egza-

na najwyższym podium konkur
sowym znakomicie. Urodę jej
fryzur podnosiły jeszcze piękne
kreacji, — na przemian wieczo
rowe, sportowe i coctailowe, u-

trzymane w harmonizującej z

włosami tonacji. Efekty końco
we — zostały poprzedzone rze
telną pracą fryzjerki i modelki,
ćwiczących od dwóch miesię
cy po 4—5 godz. dziennie.

'Swoim klientkom w zakładzie
fryzjerskim „Fali" przy ul. .

Dietla p. Stanisława Szewczyk,
proponuje modne obeenie krót
kie włosy,' lekko faliste i luźno ■
rozczesane, w kolorach naturali

nych — beżu i brązu. UWaża, że

jak największa swoboda uczesa
nia, prawidłowe strzyżenie wło
sów i cotygodniowe mycie są

podstawowym warunkiem ul-ody.

47114999

Pisaliśmy nie, tak dawno o

stanie sanitarnym baru mlecz
nego przy ul. Podwale i wkrót
ce Dyrekcja KPPG przysłała
do nas list, w którym m.- in.
słusznie zwraca uwagę na dru
gą stronę medalu, a to na brak

elementarnych zasad kultury o-

sobiśtej u młodzieży, spożywa
jącej w barach posiłki. Wycie
czki szkolne, kolonijne, masowo

odwiedzają Kraków. Przy tym
i jeść i spać muszą. Pragniemy
naszym najmilszym zwrócić u-,

wagę na konieczność pozosta
wiania po sobie porządku we

wszystkich miejscach, gdzie sto
pę młody gość postawi. Nieza
leżnie od tego czy jest to mle
czny bar, hotel ozy też własny
pokój w rodzinnym domu. t

Znamy trudności Oddziału
Bary Mleczne i Jadłodajnie
KPPG — zarówno kadrowe jak
i lokalowe. Twierdzimy jednak
że, iż w miejscu spożywania
posiłków czystość musi

być zachowana;. (woj)

Str. 3

W. Proszę Cię Pooztyjao-
umieść. w swojej ;rubry.ce

informację,-.'ile za co płaci,
się w zakładach fryzjerskich.
Istnieje.' w tej ■dziedzinie ba
łagan nie z tej ziemi <1 sądzę,
że wielu mistrzów -brzytwy Anie
zawsze uczciwie- opłatypo
biera;.., ■•: i ■’■■■.-, ;■

Umieszczenie całego cennika:
w Pocztylionie ze względu na

rozległość usług, jest niemoż-.
liwe. Znacznie prostszym.,
sposobem sprawdzenia co ile

. kosztuje i. czy cena
'

pobiera-,
na zgodna . jest z ceną obowią
zującą jest jej skontrolowa
nie w cenniku usług,' który
każdy zakład winien' umieścić

^W widocznym miejscu. Brak-
cennika jest karalny .1 w

przypadku stwierdzenia takie
go faktu złożyć należy' zaża
lenie bądź do Izby Rzemieśl
niczej jeśli jest to zakład pry
watny, bądź do zarządu spół
dzielni, której zakład: podle
ga. (mar) ' -' ■

Wolna droga
B< R. ós. Sportowe oraz J. F.

i A. B. W Jakim okresie cza-'
su po
służby wojskowej można wy
jechać do krajów
tycznych ?

Jak poinformował nas 'Wy
dział Wojskowy Urzędu Miasta
Krakowa, nie ma przepisów
zabraniających. lub ogranicza
jących wyjazdy po odbyciu
zasadniczej służby wojskowej
do krajów kapitalistycznych.

(ek)

Automatycznie nie wygasa

odbyciu zasadniczej

kapitąllsr

Ja-
pod-
kre-

kre-
do-
śię:

St. Z. Czy obowiązek ali
mentówania dziecka ze strony :

ojca wygasa automatycznie,.
jeśli dziecko uzyskało . pełno-
letność tzn. ukończyło 18 lat?

Automatycznie) z chwilą o-

siągnięcia przez dziecko peł-
noletności, obowiązek alimen-
towania nie wygasa i o ile syn
lub córka kształci się nadal)
zdobywa zawód lub tp., a nie
ma własnych .wystarczających
środków utrzymani^,' obo-
WiąZekten , trwa. / (JP),

Pozy czka na (tomek
Zygmunt H. os. Jagielloń

skie. Zamierzam ubiegać się
o pożyczkę w PKO na budowę
domku jednorodzinnego,
kie dokumenty stanowią
stawę dla ęw. uzyskania
dytu budowlanego?

Osoba, ubiegająca się o

dyt bankowy na budowę
mu, powinna wykazać
własnością . działki budowla
nej, posiadaniem wkładu Włas
nego w wysokości co ; naj
mniej 20 proc, globalnych
kosztów budowy, projektem
technicznym domu zatwierdzo
nym przez wydział BUiA U-
rzędu m., Krakowa, . pozwole
niem na prowadzenie robót
budowlanych, wydanym przez
właściwe władze, kosztorysem
sporządzonym 'według aktual
nego. poziomu cen materiałów
i stawek za robociznę, : podpl- ’

sanym przez projektanta «r.

wentualnie. kierownika budo
wy. Szczegółowych informa
cji na ten temat udzielą Pa
nu , oddziały PKÓ prży

' ul.

Basztowej 17 i ul. 'Wielopole*
19. (bef) ■*■ <

Nie ma obaw
M. M. Jestem? wdową, żyję 'z?

renty po mężu.. Obecnie mam

.możliwość podjęcia., pracy w;
handlu. Siły dopisują, boję się
jedynie utraty renty... .

‘
.ę

O ile podejmie Pani pracę z

wynagrodzeniem miesięcznym
750 zl e w. na ściśle przepisa
mi określonym stahowisku w

handlu lub' gastronomii, gdzie
wysokość zarobków sięgać mo
że miesięcznie 2000. zł —r nie
ma , obaw o utratę świadczę"
nią. Szczegółowych a informacji
W tej sprawie udzieli . Pani
wydz. rent ZUS. Kraków, Pę-
dzichów 27. (mar)

Technikum
Samochodowe w NIL .

Teresa B. Boehnia. Syn mój
w przyszłym roku kończy
szkolę podstawową' i '

uęzyć' Się dalej' w technikum

samochodowym. Czy w Krt>-
kowle znajduje się takie tech
nikum, ile lat trwa nauka i
czy" jest internat? •■'>

W Nowej Hucie przy alei Le
nina 3? znajduje się Zespól
Szkól Mechanicznych a w nim
— właśnie Technikum Samo
chodowe. Nauka trwa 5 ląt,
przy Zespole Szkól mieści się *

Internat dla uczniów z tere
nu'województwa. (bef)



PracaORBIS PROPONUJE
ATRAKCYJNE
WYCIECZKI
lOTNI CZE

Wypoczynkowe
♦ MAJORKA <

15 dni we wrześnią
'

♦ JUGOSŁAWIA *&

15 dni — sierpień, wrzesień -

, ♦EGIPT
■16 dni — sierpień', wrzesień (w pro-

® gramie zwiedzanie Kairu i pobył;
w Aleksandrii)*

' mmmmm*’

SYRIA — LIBAN
12 dni wrzesień, październik

♦ SYRIA - LIBAN - JORDANIA
.12 dni — wrzesień, listopad

♦ BUŁGARIA — TURCJA
1Ó i 19-dniowe, wrzesień, paździer
nik „

♦ HISZPANIA \
■a- 15 dni (7-dniowy pobyt w Torre-:

■■ molinos),
Zgłoszenia i zapisy przyjmują wszystkie

placówki PBP „ORBIS”.

POMOC domowa, docho
dząca, młoda, - na kilka
godzin dziennie pilnie po
trzebna. — krakowska 6,
m. 2, II piętro.

g-38914

PRZYJMĘ kulturalną po
moc - domową (dwoje
dzieci). Tel; 278-51.

g-38341

PRZYJMĘ dozorcostwo —

lub. zaopiekuję się starszą
osobą w zamian za mie
szkanie. — oferty 38710
„Prasa** Kraków, Wiśl-
na 2;

GOSPODYNI potrzebna do
samotnej. — Zgłoszenia:
Karmelicka 28/19, ód godz.
17 do 21.

g-38727
POMOC domową z goto
waniem przyjmę. TKra-
ków, skąłeczna 5 — - cu
kiernia. g-38621
OGRODNIK samodzielny
potrzebny zaraz. Zgłoszę-
nia: Kraków, .ul. Em.ąus
51. g-38655
STUDENTKA — przyjmie
każdą pracę. — Oferty
38654 . „Prasa** Kraków,
Wiślna 2.

CHŁOPCA do cukierni —

przyjmę. Kraków,
’

Skale-;
czna 5. g-38622

Nauka

DOBRYURŁOP-TOURLOPZORBISEM!

>• - PRZETARGI

MATEMATYKA, fizyka —

przygotowuję do egzami
nów poprawkowych. Li
sty . kierować: Kluczew
ska, ul. Widok 16/78 (Dą
bie). g-38668

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska**
w Liszkach, powiat Kraków —- ogłasza, że
W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZO
NEGO sprzeda samochód dostawczy marki
Zuk a03, nr podwozia 21452, nr silnika 139790.

Cena wywoławcza wynosi 37.400 zł.

Samochód marki Zuk można oglądać w GS
Liszki, w godzinach 8—15, każdego dnia ty
godnia (z wyjątkiem niedziel).

Przetarg odbędzie się w dniu 8 lipca 1974
roku, o godzinie 10.

Wadium, w wysokości 10 proc, ceny wywo
ławczej należy wpłacić w kasie Spółdzielczej.

Zastrzega się unieważnienie przetargu, bez
cbowiążku podania przyczyny. K-4746

Matrymonialne

WOLNY, , wiek średnią po
siadający mieszkanie oraz

samochód, pozna w celit
matrymonialnym odpo
wiednią Panią/ do lat 38.
Oferty .poważne kierować:
„Prasa** Kraków, Wiśl
na ,'2, dla nr 38650.

Biuro Wystaw Artystycznych — w Krakowie,
pi. Szczepański 3a — OGŁASZA PRZETARG;
NIEOGRANICZONY na wykonanie centralne
go ogrzewania koksowego etażowego w bu
dynku przy ul; 1 Maja 2/6.

Termin rozpoczęcia robót dnia 25 lipca.'
W przetargu mogą brać udział przedsiębior

stwa państwowe, spółdzielcze i prywatne.
Dokumentacja, znajduje się do wglądu w se

kretariacie Biura Wystaw Artystycznych —

pl. Szczepański 3 a, w godzinach; 11—14, oprócz-
niedziel, gdzie również należy składać oferty,
w dwóch zalakowanych kopertach, z napisem
„przetarg".

Termin składania ofert upływa w dniu 10
lipca 1974 r., a ich otwarcie nastąpi w tym
samym miejscu, w dniu 14. lipca 1974 r.

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

K-5534

KAWALER, 28 lat,- wy
kształcenie ząwodowę, . re
ligijny, bez nałogów, po
siadający mieszkanie, po
zna w celu .jnatrymonial-
nym pannę^. .z wykształ
ceniem średnim lub zawo
dowym, do lat 26, war
tościową, dobrze sytuo
waną. Oferty A-129 „Prą*fr
śa“ KrakóW,' Wiślna 2. J £

WYKSZTAŁCONA, kulSh^

.ralna<...dobrego charakte
ru, przyśtd-jna, reprezen
tacyjną, niezamężna.
tęrialnie niezależna;- pozna’
w celu matrymonialnym
w czasie pobytu w.x Pol
sce pana podobnych wa-,.
lorów, wiek 55-—60, z an
gielskim.- najchętniej..; Ię-
karza. Rozwićdzeńi Wy
kluczeni. — -Oferty

’ 39011'
„Prasą’* Kraków, Wiśl
na 2. , . •.

SAMÓTNH . Duży Wybór-
ofert posiada Biuro Ma
trymonialne -„Westa” —

70-952 Szczecin — skrytka
pocztowa 672,

K-367

Kupno

Samochody osobowe Warszawa 224 — SPRZE
DA W DRODZE II PRZETARGU NIEOGRA
NICZONEGO Miejskie Przedsiębiorstwo Ko
munikacyjne w Krakowie.

Do przetargu przeznaczono samochody: nr

i-ej., 8006 KS — rok produkcji 1970, , 72 proc,
zużycia — ńr silnika 210913, nr podwozia
211239 — cena wywoławcza — 20.000 zł, oraz

•nr rej. 8007 KŚ — rok produkcji 1970, 72 proc,
zużycia, nr silnika 168548, nr podwozia 211515,
pena wywoławcza 20.000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 1974
roku, o godzinie 8.30,,' w. świetlicy MPK przy
ul. Bocheńskiej 4 w Krakowie.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić
wadium w wysokości 10 proc, ceny wywoław
czej, w kasie MPK, do dnia poprzedzającego
przetarg.'

' ‘ ’

SAMOCHÓD cotnbf lub
mikrobus, w dobrym sta
nie — kupię. Tel. 590-03 .

g-37-753

BETONIARKĘ 150 1 z sil
nikiem elektrycznym,- w

dobrym stanie . kupię.
Oferty? z podaniem ceny;
kierować: „Prasa** Kra
ków, Wiślna 2, dla nr

38728.

SYRENĘ 105 lub 104 W
bardzo dobrym stanie —j
kupię*. Podać cenę. Oferty
38618 „Prasa** Kraków^
Wiślna 2.

Sprzedaż

Zastrzega się prawo unieważnienia przetar
gu bez obowiązku podania przyczyn.

' K-5566

WARSZAWA 224. (taksów
ka) po remoncie ; do
sprzedania.. Oglądać: Kra
ków, ul. Bolesława Chro
brego 17, godz. 16—17,

g-39043

BOKSERKI, szczenięta ro
dowodowe, po złotej me
dalistce i championie wę
gierskim — sprzedam. —

Kraków,, tel. 362-60, wewn.

335. g-39129

w dużej ilości posiada — Przedsię
biorstwo Produkcji Pomocniczej -

i Zaopatrzenia „Budostal”, telefon

nr 407-84. ■ :•

Mole je przekazać bezpłatnie zaintere
sowanym przedsiębiorstwom j osobom

prywatom ., |

Odbiór własnym Irodktem transportu
S tartaku położonego ń» głównym placu
budowy HiL przy ul. Kijowskiej. .

SYRENA 105, wylosowa
ny, kolor do wyboru —

sprzedam. Kraków, tel,
420-99, godz. 14—17 .

g-38702

SYRENĘ 105, wylosowaną
w PeKaO — sprzedam. —

Skarbińskiego 2/98.
g-39103

WARTBURG 312, — 1000,
rok produkcji 1964 —

sprzedam. Kraków, Wola
Justowska, ul. Agrestowa
5, godz. 16—19.

__________ g-38583
MASZYNĘ leworamieńną
„Singer" sprzedam. Kra
ków — Łagiewniki, ul.
Chochołowska 7, przeczni
ca z Fredry,

NAMIOT Warta 4 — sprze
dam. Teł. 351-35.

g-38648
WZMACNIACZ 100 W —

kolumnę głośnikową oraz

gitarę basową — sprze
dam. Jerzy Matecki, Kra
ków; ul. Włodkowica 4/30.

A-128

SILNIK przyczepny do
łodzi, fabrycznie nowy —

węgierski, moc 4,5 KM —

ilość obrotów 3400/min. —

sprzedam. Cena 3.000 zł. —

Oglądać: zakład usługowy.
Ostrowskiej, Kraków, ul.
Zwierzyniecka 8.

g-38669
AKORDEON ę,CÓntasina“
80 basów — sprzedam. —

Nowa Huta, os. Jagielloń
skie 27/63.

-38703

SYRENA 105, wylosowany
— kolor do wyborti —

sprzedam. Kraków, tel.
420-99, gódz. 14—17 .

* g-38702
SAMOCHÓD „Moskwicz
408”, sprzedam. Oglądać:
Kraków, Pstrowskiego 23,
w - podwórcu.

g-38717
SILNIK Fiat 125 — 1600 S
oraz /skrzynię biegów —

6 przełożeń, stą-n idealny
— sprżedam. Kraków, tel.
622-38, godz. 18—20 lub
oferty 38729 „Prasa** Kra
ków, Wiślna 2.

WYŻŁA (sukę) 10-miesię-
czną — sprzedam. Szlak
65, portier.

g-38660
AMERYKAŃSKO - japoń
ski minikalkulator kie
szonkowy, nowy, sprze
dam., Oferty 38662 .^Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

WTRYSKARKĘ półauto
matyczną, hydrauliczna —

jednofazową — sprzedam.
Bieżanowska 169,

g-38630

Lokale

MIESZKANIE odstąpię. —

Piastowską 33.
g-38576

MAŁŻEŃSTWO, po stu
diach, z 2-letnim dziec
kiem,; poszukuje niekrę-
pującego/pokoju na ókbęs
2 lat. Chętnie z 8-godźtń-
ną opieką nad dzieckiem.
Oferty 38579 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

DĘBNIKI! Pokój z kuch
nią ; superkomfortowe i
pokój yz kuchnią komfor
towi*^’ ws?>óTny^^mie
szkaniu, zamienię na sa
modzielne 2 pokoje z ku
chnią superkomfortowe, w

Dębnikach' lub w okolicy
Parku Krakowskiego (do
U* piętra). — Oferty 3.8580
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

piękne, słoneczne super-
komfortowe mieszkanie
spółdzielcze typu M-3 za
mienię na równorzędne
lub . większe w , Krakowie
alpo NoWej Hucie. ŻWró
cę koszty przeprowadzki.
Krzysztof ÓramUs, Nowy
Sącz, ul. Lwowska 83/39.

S-36165

MŁODE małżeństwo, po
studiach, członkowie spół
dzielni mieszkaniowej —

poszukuje pokoju lub
garsoniery. — Oferty 38685
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

ZIĘBICE, woj. wrocław
skie! 2 pokoje z kuchnią
zamienię na mniejsze lub
garsonierę w Krakowie —

względnie ., w. najbliższej
okolicy. Helena Adam
kiewicz, Ziębice, ul. Ko
lejowa. 19.

g-38674
MŁODE małżeństwo, inży
nierowie, — członkowie
spółdzielni mieszkaniowej,
poszukuje garsoniery. —

lub samodzielnego poko
ju, najchętniej nie ume
blowanych. Oferty 38520
„Prasa" Kraków, .Wiśl
na. 2.

SUPERKOMFORTOWE —

2 pokoje z jasną kuch
nią, 53 m2, loggia, II pię
tro, Grzegórzki" — zamie
nię na większe 3- lub 4-
pokojowe. — Tel. 585-40,
rano lub wieczorem.

g-38611
MIESZKANIE superkom
fortowe, 2-pokójowe —

37 m2, I piętro, Kozłówek,
zamienię na większe —

komfortowe. Tylko śród
mieście lub Dębniki. —

Oferty 38597 „Prasa** Kra
ków, Wiślna 2.

KROWODRZA! Odstąpię
pokój nie umeblowany
osobie pracującej. Oferty
38595 „Prasa** Kraków,
Wiślna 2.

WROCŁAW! — 3 pokoje
komfortowe, 64 mt, sło
neczne, II piętro, zamie
nię na mniejsze, kom
fortowe, w Krakowie —

może być spółdzlelcże. —

Wiadomość: Jakubowicz,
ul. Lompy 22/6,. 50-308
Wrocław.

przyjmę na mieszkanie.
Kraków, Podmiejska 8,

1TEATR.............
Im. SŁOWACKIEGO

WYNAJMIE
KILKA POKOI

w kwaterach prywatnych
ąa przeciąg kilku miesię
cy* począwszy od 1 sierp

nia hr. — Zgłoszenia;
Administracja Teatru,

31-023 Kraków,
pl. ŚW. DUCHA 4*

teł. 505-62, K-5518

SAMOTNEJ osobie od
stąpię śuperkomfortowy
pokój < w. Krakowie, za

opiekę nad 12-letnim —

niesprawnym fizycznie —

ch?opećm; — Oferty 38604
„Prasą" Kraków^ Wiśl
na 2.

2 POKOJE, kuchnia —

50 m2, w Nowej Hucie,
zamienię , na 2—3 pokoje,
d^ęlhica, ; Krowodrza. —

Oferty 38603 „Prasa** Kra
ków, .Wiślna 2.

POKÓJ, 30 m2, kuchnia,
niekrępujący — wspólny,
przedpokój, w- centrum
Krakowa, zamienię na 2
pokoje z kuchnią, może
bVĆ dozorcostwo. Oferty
38620. „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

MŁODE małżeństwo —

członkowie spółdzielni
mieszkaniowej, — poszu
kuje garsoniery lub sa
modzielnego pokoju. Mo
żliwe korepetycje. Oferty
38619 „Prasa*4 Kraków,
Wiślna 2.

CZŁONKOWIE spółdziel
ni mieszkaniowej poszu
kują pokoju z kuchnią
na .okres 2—3 lat. Czynsz
z góry. Oferty 38612 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

DWAJ studenci poszuku
ją samodzielnego lub nie-
krępującego, komforto
wego pokoju. Oferty 38653
,,Prasa" Kraków, Wiśl
na2.■

GARSONIERĘ własnościo
wą lub pokój ż kuchnią,
komfortowe, pilnie kupię.
Oferty 33^65 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

MIESZKANIE wlasnościo-
we?ł 97 mś — ząrbi^nię na

! mniejsze; Masńbicipwe. —

Oferty 38659 „Prasa" Kra-
ków- Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO studenc
kie poszukuje pokoju od,
września na okres roku.
Oferty 38690 „Prasa" Kra-

( 2,^. ,

ASYSTENTKA AGH po-
sżukuje. garsoniery na
okres roku. Nowa Huta

wykluczona. Czynsz może

Zapłacić z . góry, zameldo
wanie okresowe. Oferty
38687 „Prasa4* Kraków,
Wiślna 2.

GARSONIERĘ superkom-
foftówą, II piętro, telefon,
Azory, zamienię na 2 po
kójes uperkomfortowe —

jasna kuchnia, w dziel
nicy Kleparz. — Oferty
38697 „Prasa** Kraków,
Wiślna 2.

POKÓJ, kuchnią, komfor
towe, parter, okolica Lu
bicz,■zamienię na super-
komfortową garsonierę —

lub pokój, kuchnia, kom
fortowe, do U piętra —

śródmieście. Oferty 38706
„Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.

ODSTĄPIĘ pokój pani. —

Nowa Huta, os. Teatralne
1/26, od 16.

MIESZKANIE, około 75
mź, 3-pokojowe, komfor
towe# ul. Lubelska, za
mienię na dwa pokoje lub
trzy małe, superkomfor
towe, albo komfortowe. —

Oferty 38720 „Prasa" Kra-
ków, Wiślna 2.

MIESZKANIA sublokator
skiego dla 1 osoby w Za
kopanem lub - najbliższej
okolicy poszukuję zaraź.
Oferty 38724 „Prasa** Kra-*
ków,: Wiślna 2.

PRACOWNIK naukowy —

wyższej uczelni zdecydo
wanie wynajmie od lipca
na okres roku garsonie
rę.. Czynsz płatny z góry.
Oferty 38694 „Prasa*4 Kra
ków, Wiślna 2.

STUDENT poszukuje po-
koju jedno- lub dwuoso
bowego. — Oferty 38633
„l*raśa‘* Kraków, Wiśl
na 2.

DWIE pracujące panienki
poszukują garsoniery lub
ńiękrępującego pokoju z

łazienką, na rok — od lip-
ea, sierpnia. lub września.
Oferty 38627 „Prasa*4 Kra
ków, Wiślna 2.

SUPERKOMFORTOWĄ —

garsonierę, 35 m2, I p.,
ul? Jaracza, zamienię na

2 pokoje z kuchnią, su
perkomfortowe, . powyżej
48 m2. Telefon 553-67,

Nieruchomości

PARCELE budowlane —

Chocznia i Kraków, sprze
dam. Oferty 38530 „Prasa"
Kraków, Wiślna ł.

PARCELĘ budowlaną <—

uzbrojoną, okolice ulicy
Królowej Jadwigi, zdecy
dowanie kupię bez pośre
dników. — Oferty 38206
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

ZDECYDOWANIE kupię
w okolicy Krakowa — do
60 km — domek z ogro
dem. Może być do re
montu. Posiadam upraw
nienia, rolnicze. — Oferty
38275 „ Prasa” Kraków,
Wiślna 1.

DOM w okolicy Krako
wa, może być w Mogila
nach lub w pobliżu, do
150.000 zł — kupię. Oferty
38548 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

PARCELE budowlane —

jedna o pow. 28 arów,
druga o pow. 112 arów,
położone 10 minut drogi
od przystanku PKS Brzo
zówka, 12 km od Krako
wa — sprzedam. Brzo
zówka 35, poczta Przyby-
sławice (przez Zielonki).

g-38673

DOMEK jednorodzinny —

lub połowę willi w Krako
wie — kupię; Peryferie
niewykluczone. — Oferty
38519 „Prasa" Kraków,
Wiślńa 2.

WISŁA! Willę superkom-
fortową 7-pokojową, ga
raż, duży ogród, nadającą
się na pensjonat, z powo
du wyjazdu sprzedam. —

Oferty 38617 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

DOM jednorodzinny, 4-po-
kójowy, wszelkie wygody,
garaż, telefon^ dzielnica
osiedle Oficerskie —

sprzedam. — Oferty 38699
„Prasa4* Kraków, Wiśl
na 2. .

Zguby

W DNIU 25 czerwca 1974
r. pozostawiono w tak
sówce dokumenty finan
sowe i ZUS za lata 1971,
1972, 1973, 1974, dot. dzia
łalności zakładu budow
lanego Edwarda Figla i
dowód osobisty BR 78321Ó3.
Uczciwy znalazca proszo
ny jest o zwrot za wy
nagrodzeniem pod. adre
sem w dowodzie.,

g-39184

PRZEDSIĘBIORSTWO
WBOWMCTWA PRZEMYSŁOWEGO J.BUDOSTAL-^j

^Generalny Wykonawca Budowy Huty „Katowice^

idtrudni natychmiast: ■
W INŻYNIERÓW l TECHNIKÓW BUDOWNICTWA na stano

wiska kierowników zespołów budów, kierowników robót 4—

wymagano uprawnienia budowlane
W INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA na stano

wiska specjalistów i inspektorów s zakresu koordynacji ro-

1 bót, przygotowania produkcji i wykonawstwa
M SPECJALISTÓW KOSZTORYSOWANIA t ROZLICZEŃ robót

budowlano-montażowych
»’ INŻYNIERÓW 1 TECHNIKÓW, z uprawnieniami do prejek-/

towania, na stanowiska projektantów *
... X

V MISTRZÓW BUDOWY z uprawnieniami
M INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ha wstęp-./
■■ny staż pracy

'

V KIEROWNIKA Działu Zaopatrzenia Materiałowego
'

W WERYFIKATORA wycen projektowych
St MAGISTRÓW EKONOMII, ze znajomością zagadnień

downictwa

PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH, w zawodachf •

V BETONIARZY, BLACHARZY, DEKARZY, CIEŚLI, MURA-
I RZY, MALARZY budowlanych, ZBROJARZY, OPERATO-
c RÓW sprzętu ciężkiego i średniego, KIEROWCÓW z I i H

kategorią prawa jazdy, ELEKTRYKÓW z uprawnieniami bez
ograniczeń, ŚLUSARZY remontu maszyn budowlanych,
MONTERÓW konstrukcji, SPAWACZY elektryczno-gazowych,
PALACZY do obsługi kotłów wysokoprężnych, MECHANI
KÓW, BLACHARZY I ELEKTRYKÓW samochodowych, KO
BIETY na stanowiska pracowników gospodarczych, PRA
COWNIKÓW do straży przemysłowej. ROBOTNIKÓW nie
wykwalifikowanych oraz ABSOLWENTÓW zasadniczych
szkół zawodowych na wstępny staż pracy,

Zapewnia się:
wynagrodzenie według Układa Zbiorowego Pracy w budów*.
nictwie
dla robotników 10 proc, dodatek do płacy zasadniczej <.

bezpłatno zakwaterowanie w hotelach robotniczych luS B
w kwaterach prywatnych _

w

pracownikom zamiejscowym, nie meldowanym na stały po
byt w miejscu budowy, a zamieszkałym w hotelach robotni- ,

czych lub kwaterach prywatnych, przysługuje dodatek zą
rozłąkę w wysokości 80 zł dziennie
odpowiednie warunki socjalno-bytowe jrT,
wyżywienie w stołówkach po zniżonych' cenach J?'
dla robotników bezpłatne posiłki regenerujące, wydawane '« ”

przez cały rok
możliwość zdobycia zawodu i podniesienia kwalifikacji, <

Dd podjęcia pracy należy zgłaszać się z dowodem osobistym, .

książeczką wojskową i legitymacją ubezpieczeniową, ostatnim
świadectwem szkolnym i świadectwem zawodowym.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Zatrudnienia i Płac ~ Cen
tralny Punkt Przyjęć Przedsiębiorstwa Budownictwa

Przemysłowego „Budostal-4“ — w Dąbrowie Górniczej,
ul. Tworzeń 101, w godzinach 7—15.

Dojazd pociągiem do dworca w Dąbrowie Górniczej, a następ
nie od dworca autobusem WPK nr 18 i 27 do przystanku obok

Głównego Placu Budowy.

W

ZAGINĄŁ pies -;-*" mdły,
czarny kundelek, wabi się
„Puśią". Uczciwego zna
lazcę proszę o odprowa
dzenie za wynagrodze
niem na uU Małgorzaty
Fornalskiej 5/9* _■

g-39162

APARAT fotograficzny,
pozostawiony' w pociągu
Kraków — Przemyśl, do
odebrania. Kraków-Pod-:
łęże, ul. Rudzica 19.

g-38998

ZAGINĘŁA kotka syjam
ska, kotna. Proszę od-

< prowadzić lub zawiado
mić za nagrodą: Zakątek
17 (boczna Kazimierza
Wielkiego), tel. 370-77 lub
330-00 . g-39069

CYGAN Hubert, Kraków,
ul. Widok 6/40, zgubił le
gitymację szkolną nr 53
wydaną przez Szkolę
Podstawową nr 18.

g-38365

KLIMEK Narcyz, Nowa
Huta, ós. spółdzielcze
5b/13, zgubił legitymację
.szkolną nr 36/IIh/73, wy
daną przez Zespól Szkół
Elektrycznych nr 2 w No
wej Hucie.

g-38550

WOŻNIAK Krzysztof .

—

Kraków, al. Daszyńskiego
25/9, zgubił legitymację
szkolną, wydaną przez
Technikum Przemysłu Ga
zowniczego.

g-38539
GAJDA Marek, zam. Kra
ków, ul. Marchlewskiego
•11, zgubił legitymację
szkolną nr 886 ~ wydaną
przez Szkołę Podstawową
nr 75. g-38540
OLECH Genowefa, Nowa
Huta, ós/. Kazimierzow
skie 4/17, zgubiła legity
mację służbową 5413 —

uprawniającą do 50% zni
żki kolejowej, wydaną
przez Wydział Zdrowia i
Opieki Społecznej w No
wej Hucie. .

g-38549

STOJDA Tadeusz, ur.’ 30.
X. 1958 r., zam. Kraków,
ul. Obopólna 6/4, zgubił
legitymację nr 420/Ip, dnia
21. IX. .1973 r„ wydaną
przez Technikum Budo
wlane w Krakowie.

g-38567

KARWOWSKI Ireneusz
Kraków 28, osiedle Wandy
6/12, zgubił legitymację
służbową, uprawniającą
do 50% zniżki kolejowej,
wydaną przez UJ;

g-38558

ZWIERZCHOWSKI Zbig
niew, Chorzów, Wieczor
ka 23, zgubił legitymację
studencką, wydaną przez
ASP Kraków. ;

g-38566

KURDZIEL ■Czesław, Na
wój oWa Góra 428, pow.
Chrzanów, zgubił legity
mację szkolną nr 31/70 —

wydaną przez Zasadniczą
Szkołę Zawodową.

g-38528
TRACZEWSKA Maria —

Kraków; Mazowiecka lOb/6
— zgubiła legitymację
studencką nr L 9812/336/72,*
wydaną przez Akademię
Medyczną W Krakowie.

g-38679
KRENICH Adam, Kraków,
Dzierżyńskiego 27/52, zgu
bił legitymację 'studencką
wydaną przez Akademię
Sztuk Pięknych.

g-38596

ŁAGAN Anna, zam. w

Krakowie,* ul. Rydla. 24/7,-
zgubiła legitymację stu
dencką, wydaną przez
Dziekanat Filologiczny
UJ. g-38417
SZCZYGIEŁ Marek, żarn.'
Kraków, Szeroka 17/6,
zgubił legitymację szkol
ną nr 931/72, wydaną
przez Szkołę Podstawową
nr 14 w Krakowie.

g-3337^

Różne w

WYJAZD na wczasy ■.ro*
dzinne, urlopy, wakacje;
taksówką nr 1143 z przy
czepą bagażową. — Ceny
według taryfy. Jasiński;
al. 29 Listopada 118/5, te
lefon pełnomocnika 423-54
godz. 16—20,

g-38317
UWAGA! Zakład elektro^
mechaniczny — Jakuhow-
ski, Kraków, Cieszyńska
1% przewija silniki,- na*
prawia pralki, froterki;
odkurzacz' prądnice —

startery — w ciągu 48 go
dzin. g-39079

71; ■:*
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Wygodnictwo i skąpstwo

cechują postępowanie PZU
wobec klientów

$$;

Pisk opon, stłuczone szkło, zagięta blacha. Kierowcy otwie
rają drzwi swoich, samochodów.

■na wizytówek, ukłon i odjazd

W wielu krajach silnię
zmotoryzowanych, gdzie
samochód jest przed

miotem powszechnego użytku,
takie zdarzenia — jak przed
stawiłem na początku — nie
należą do rzadkości. Wypła
ceniem należności, a wcze
śniej dochodzeniem, kto jest
bardziej winny spowodowania
wypadku, zajmują się . bo
wiem towarzystwa ubezpie
czeniowe. Pana „X” czy „Y”
te sprawy nie. interesują;
Płacą ubezpieczenie, a W . ra
zie kolizji otrzymują odszko
dowanie, i na tym koniec. O
resztę niech' się martwią
przedsiębiorstwa ubezpiecza
jące.

W naszym kraju samochód
Jest i jeszcze długo będzie,
luksusem. Każde zadrapanie
lakieru karoserii samochodo
wej jest mocno przeżywane
przez właścicieli.

MAMY TEŻ MONOPOLISTĘ

Ubezpieczeniowego jakim jest
PZU.

O ile instytucja ta .rygory
stycznie przestrzega wpłace
nia na jej konto opłat ubez
pieczeniowych, o tyle, gdy
przyjdzie jej płacić,. broni się
wszelkimi dostępnymi meto
dami, Mowa cały ćżas, przy
pominam, o wypadkach dro
gowych. Przekonują o tym in
formacje ciągle napływające
do redakcji, listy rozgoryczo
nych właścicieli pojazdów;

’

W numerze 136 „Echa Kra
kowa” pisałem o takiej spra
wie' w art. pt. „Finał pewnej
kolizji’’ drogowej”, Otrzymałem
natychmiast kilka listów od po
siadaczy samochodów, którzy
znaleźli się w podobnej sytua
cji. Przypominam w skrócie o

co chodziło.
Po wypadku drogowym (sa

mochód 'instytucji państwowej
i osobowy prywatny), kierow
ca samochodu Osobowego zo
stał przez kolegium d/s wykro
czeń uniewinniony. Gdy wystą-
pił o

ustalił
winy,
to, że
dziła

winy w określonym procencie,
PZU wstrzymał wypłatę pie
niędzy do czasu otrzymania
wyroku sądowego.

likwidację szkody, PZU
— jak zwykle — stopień
Ze względu jednak na

jedną strona nie zgo-
się na przypisanie, jej

— Ale wtedy dowie się, że. paczkę rozwinęłam...
— Będzie to podejrzewał w każdym przypadku. By

łaby to jednak ciekawość zupełnie usprawiedliwiona,
gdyż mogła pani przypuszczać, że zawiera coś, co na
dają się do spalenia...

Rozwiązałam sznurek i odchyliłam opakowanie, a

potem zajrzałam do, wnętrza paczki. Wyjęłam jedną,
czy dwie fotografie, obejrzałam,
nęłam z powrotem.

— Teraz mogę stwierdzić, że i
wiem, mu to, jeśli jeszcze raz tu
na- nie spadnie tylko na panią...

Uśmiechnęłam się do niej, a kobieta odpowiedziała książkę, przywitały mnie zdjęcia Jeremy’ego i Annę,
tiśmięęiięi1^' u .oiej było rzadkim zjawiskiem. - jg|

— To go załatwił — rzekła. — Przepraszam, że pa
nią niepokoiłam...
■Rozmowa z panią Spring potwierdziła opinię wyra

żoną-przez Gosdena, że służba w Grange obawiała się
gniewu pana Pattersona. Rozumiałam ich dobrze, gdyż
wydawał się być osobą wzbudzającą lęk. I to nie dla
tego, że'znałam jego niejasną przeszłość. Jego sposób
mówienia i zachowanie się charakteryzowała ogrom
na spontaniczność, co w czasach, naszej młodości uwa
żałam za wdzięk, ale było to coś raczej odpychające
go na dłuższą metę. Może zresztą trpehę przesadzi
łam, ale. czułam lęk przed następnym spotkaniem z

nim, a byłam pewna, że nastąpi to w niedalekiej
przyszłości. Jedna krótka wizyta w ogrodzie nie mo
gła zadowolić' mężczyzny. Pragnął bez wątpienia od
wiedzić dom, gdy będzie to tylko możliwe.

Obmyśliłam sobie’jednak plan działania: za dwa dni
odbędzie się pierwsze z moich pożegnalnych przyjęć,
ha które- między innymi zaprosiłam państwa Calwi-

bawiących się na piasku, a Wśród nich, z uśmiechnię
tą twarsą stał Simon. Odwróciłam się, łkając i< ogarnę
ła mnie ogromna tęsknota do męża. Wzięłam do ręki
inną jego fotografię i zapragnęłam .bardzo przytulić
policzek do jego twarzy, pachnącej tytoniem i dobrym
mydłem. Chciałam, aby ńa mój widok jego oczy za
błysły miłością. Simon był jedyną osobą, mogącą u-

spokoić mój lęk. Ręce mi drżały, gdy stawiałam jego
fotografię na toaletce.

Położyłam się dość Wcześnie;, ale nie mogłam usnąć.
Wciąż- myślałam o Simonie. Chodziło mi nie tyle o

słowa otuchy i zapewnienie o uczuciu, jakie żywi dla
mnie;' ale bardziej o -otoczenie' go miłością z mojej
strony, gdyż przedtem marnowałam te Uczucia dla

ułuńy — Jeremy’ego. Są ludzie; którzy odczuwają
bardziej potrzebę dawania miłości, niż jej przyjmowa
nia i pewnie ja do nich należę. W każdym razie, moim
gorącym pragnieniem, jakie z upływem godzin nocy
stało się nie do przezwyciężenia, było powiadomienie
Simona o mojej miłości do niego.

_

.........
_

' O siódmej rano nie mogłam nad tym dłużej zapa-.
cott. Jeśli pan Patterson wyrazi ochotę ponownego od- nować i zamówiłam rozmowę telefoniczną z Waszyng-
wiedzenia mnie, zaproszę go, by przyszedł w tym tonem. Początkowo wydawało mi się to zupełnie, na-

dniu, a wówczas towarzystwo .wielu osób uniemożliwi turalne, potem jednak ogarnęły mnie wątpliwości, i

intymną rozmowę. Zobaczy mnie w roli doświadczonej zapragnęłam rozmowę odwołać, bo mąż może pomy- ;

w

Vkłon, przeprosiny, .wymia-
dalszą dróg?, .

Sugerowano mi w PZU, żę
takie wypadki są margineso
we, mające miejsce bardzo
rzadko.

TYMCZASEM SYGNAŁY

od Czytelników stawiają spra
wę w trochę odmiennym
świetle. Jest sporo ludzi, któ
rzy znaleźli się w podobnej
sytuacji i czują się pokrzyw
dzeni przez nasze przedsię
biorstwo ubezpieczeniowe. Nie

mają często siły, zdrowia i
pieniędzy; aby wstąpić na

drogę sądową. PZU zyskuje
kolejne kwoty pieniędzy...

Tadeusza Gerlacha z Kra
kowa, prowadzącego „syrenę”
w dniu 5. VII. 1973 r., w cza
sie wyprzedzania państwowej
ciężarówki „robur” w rejo
nie skrzyżowania ulic Opol
skiej i ImbramoWskiej, spot-,
kał podobny wypadek. Kie
rowca Ciężarówki niewłaści
wie wykonał skręt w lewo;
kierowcy „syrenki” zarzucono

„niezachowanie. szczególnej
'ostrożności w czasie manewru

wyprzedzania i doprowadze
nie do kolizji w ruchu”.

Z Oddziału Miejskiego
PZU 14. VIII. 1973 r. prowa
dzący „syrenę" otrzymał pi
smo: ’. ■■

;,Wypłata, odszkodowania na-'
stąpi po wyrażeniu zgody przez
współuczestnika na przypisanie
winy w 50 proc, do zaistniałe
go wypadku oraz przez Oby
watela”. ... .

W odpowiedzi T. Gerlach
pisał:

„Zdając sobie sprawę ż bra
ku możliwości udowodnienia,
stanu faktycznego w czasie ko
lizji, zę względu na brak świad
ków. zmuszony jestem przyjąć-
propozycję PZU”.

Niestety, podobnie jak w

opisanym przeze mnie wcze
śniej wypadku, druga strona
nie wyraziła zgody na przy
pisanie jej winy za spowo
dowanie wypadku w procen
cie ustalonym przez PZU.

Przyszło więc zawiadomie
nie z PZU do ob. Gerlacha,
w którym m. in. czytamy. ...

„Wobec powyższego, do czasu

Otrzymania wyroku sądowego w

przedmiotowej sprawie wstrzy
mujemy się z wypłatą odszko
dowania”.

Pisze ob. Gerlach do redak
cji:

je, a następnie wsu- 0
ja je widziałam. Po-
przyjdżie. Wtedy wi-

„Zostałem zaskoczony takim
postawieniem sprawy. Na dro
gę sądową nie wstąpiłem. Po
została mi duża nieufność do
PZU i również pytanie, czy w

tej sprawie
porządku?”

wszystko jest w

autorowi wydąje
postępowanie na-,

ubezpie-
rozpatrującęgo

Również i
się, że takie

_

śzego towarzystwa
czeniowego,
sprawy po wypadkach dro
gowych, jest — pisząć skrom
nie —■,dziwne. Bciwiem PZU

powinien, wziąć na siebie
wszelkie kłopoty i samodziel
nie ustalić ■winę, a —

. jeśli
wszelkie pertraktacje ■agen
tów byłyby nieskuteczne —

wstąpić1 .na drogę sądową w

celu definitywnego ustalenia

podziału , winy i natychmia
stowego doprowadzenia spra
wy do końca.

Dążąc za wszelką cenę do
uzyskania jak największych
zysków, ,

• zapomina , PZU o

pełnieniu .swojej- podstawowej
funkcji, do której został po
wołany.

Fot. — CAF

Najdroższe
JAN "FRENKEL

Przyrost może

przekraczać '4 mm, wiek 100—
180 lat. kora powinna być gład
ka, ;ńa .pewnej wysokości pień
bez gałęzi; Suszenie („sezonowa
nie” a-w terminologii leśników)
w warunkach naturalnych trwa
od3do4lat.Mowa-odrew
nie rezonansowym,, używanym
do produkcji'instrumentów mu-,

zycznych. Wpływ ...na jakość
drewna rezonansowego ma prze
de wszystkim grubość przyros
tów rocznych. Szerokie, słoje
roczne dają lepszy rezonans to
nom niższym, wąskiej— wyż
szym. Wymagania stawiane te
mu drewnu są więc bardzo wy
sokie. . Nie mą. przesady w

stwierdzeniu, żę,,jest: to najdroż
sze drewno świata.

W ostatnich ' latach w Polsce
wzrosło na nie zapotrzebowanie.
Przed i po II wojnie światowej,
importowaliśmy znaczne jego
ilości, przede wszystkim z Ru
munii. Obecnie źródłem tego su-

JOJEPHME BELL ‘

\

DOM.D
WYNAJ
TO LETFURNI5HED' TKJM.Z

pani domu-, a nie młodej, naiwnej dziewczyny, którą
udało mu się oszukać.

> Gdy późnym wieczorem weszłam do sypialni po

śleć, że zwariowałam. Co mu zresztą powiem? Cży
mam oskarżyć mego gospodarza o-dokonanie podwój
nego morderstwa? Albo o popełnienie bigamii? Co mo
gę powiedzieć Simonowi przez telefon więcej, niż wy
jaśnić w liście? Potem przyszło mi na myśl, że tu,
w Anglii, mamy wczesny ranek, ale w .Stanach jest
o sześć godzin wcześniej, panuje tam jeszcze noc, a

Simon z pewnością śpi.
Ogarnął mnie śmiech na moje nieudolne planowa

nie i w tej samej chwili zadzwonił telefon, a jakiś
głos oświadczył, że za pięć minut otrzymam połącze
nie z Ameryką. Wciąż jeszcze śmiałam się z siebie,
gdy po chwili odezwał. się ktoś o amerykańskim
akcencie. Wreszcie po niecierpliwym oczekiwaniu u-

słyszam uroczysty, choć nieco zaspany- głos Simona.
— To ja, Roz! — zawołałam. — Chcę po prostu, ko

chanie, usłyszeć twój głos...
— Miej nade mną litość...
— Simon, bardzo cię kocham. Dopiero teraz zrozu

miałam to i musiałam ci natychmiast o tym powie
dzieć...

Nastąpiła cisza, gdyż mąż uznał pewnie, że albo o-

szalałam, albo za duży wypijam.
— Nigdy nie byłam bardziej trzeźwa niż w tej chwi

li — stwierdziłam żałośnie. — Przykro mi, że ciebie
wyrwałam ze- snu, ale zapomniałam zupełnie o róż
nicy czasów. Przez Całą ńoc miałam cię przed oczami...

— Przepraszam cię, staruszko! — usłyszałam z ulgą,
głoś męża. Mój umysł nie funkcjonuje należycie w

środku nocy. Czy wszystko u ciebie w porządku?
— W najzupełniejszym..,
— A u dzieci nie stało się ńic złego?
— Nie, kochanie. Chciałam po prostu powiedzieć ci,

że się zmieniłam i zawsze już będą taka. Kocham cię
bardzo, ale wyjaśnię to wszystko po zobaczeniu się z

tobą...
■— Ale kiedy zamierzasz to zrobić?

(Cięta dalnti Mrtjtpi)

.A.j. <y %%

I ^rj***"**

1

Bułgaria. W Sofii przekazano
do użytku najwyższy w stolicy
wieżowiec — Park Hotel, prze
znaczony głównie dla uczestni
ków międzynarodowych zjaz
dów i kongresów. Hotel ma 750
miejsc, duże nowoczesne sale . o-

brad ora,z część gastronomiczno-
■usługową.

rowca są drzewostany świerko
we w terenach, górskich i pod
górskich. Najbardziej cenione
jest drewno z Beskidu śląskie
go. ';,

Ostatnio okazało się, że przed
1914 r., saksońskie firmy produ
kujące instrumenty muzyczne
sprowadzały z Białostocczyzny
surowiec rezonansowy. Rzeczy
wiście; istnieją spore ilości ta
kiego surowca, m.. in. w Pusz
czy Knyszyńskiej i Białowies
kiej, a także w. okolicach Pyze-ń
myślą i, Opola.

Fortepiany, pianina, skrzypce,
altówki, kontrabasy, wioloncze
le i wiele inhych instrumentów
swoją jakość zawdzięcza przede
wszystkim drewnu, które spe
cjalnie dobierane jest do ich
produkcji. Prezycyjne urządzę^
nia.. badają każdy, z elementów,
aby dzisiejsze instrumenty o-

siągnęły doskonałość.., wyrobów
dawnych mistrzów; (zl)

Co-Gdzie

Kina
Bajów 16.30, 20 Ojeiee chrzestny

(UŚA.l, 13), Uciecha 15.45, 18, 20
Nie ma móbnych (poi. 1. .11), War
szawa 15.30. 18, 20.30 Cenny łup
(Ir. 1. 16), Wolność 15.45, 13, 20.15
Po drugiej stronie słońca (ańg. 1.
14), Apollo 15.30, 18, 20.30 Obława
(USA 1. 18), Wanda 15.45, 18, 20.15
Na krańcu świata (austral. I. 18),
Sztuka-studyjne 16, 18, 20 Szepty
1 krzyki (sew. 1. 16), Ml. Gwardia
(Lubicz 15) 14.45, 17, 18.15 Nocny:
kowboj (USA 1.. 18), Wista (Gazo
wa 21) 15.45, 18 Boy Friend (ang.
1. 11) 20 Landru (fr. 1. 18), Masko,
tka (Dzierżyńskiego 55) 15.30, 17.30.
19.30 Małżonkowie roku n (rum. 1.
14), Dom Żołnierza (Lubicz 48) —

niecz. Kultura (Rynek Gl. 27) 15.45
13, 20.15 Klan Sycylijczyków (fr;
1. 16), Mikro (Dzierżyńskiego 5)
16, 18, 20 Spragniona miłości (bul.
1. 16). Związkowiee-studyjne (Grze
górzecka 71) 16, 18, 20 Sami swoi
(poi. I. .11).

KINA W NÓWKI HUCIE

SwJt d. i m. sala — nieczynne.
Światowid d. sala 15.45, 13. 20.15

Dowódca lodzi podwodnej (radź.
1. 11). Światowid m. sala 15, 17.15,
19.30 Porachunki (ang. I. 18). Sfinks

(Majakowskiego 2) 16, 1®. 20 Zimo
rodek (radź. 1. 7).

Telewizja
PONIEDZIAŁEK — I: 16.19 Pro

gram dni*. 16.15 Oferty. 16.30
Dziennik. 16.40 Echo stadionu. 17.;05
Dla młodych widzów: teleferie.
18.15 Panorama Rzeszowska. 18.15
Kromka. 19 z cyklu: Nauka polska
w XXX«Ieciu rep. 19.20 Dobra
noc. 19.80 Dziennik. 20.20 Teatr
TV: J. Iwaszkiewicz „Sława i
chwała**. 21.53 . Chwila, wspom-
nień‘% rok 1971 ćz. I film dok.
22.25 Dziennik. 22.40 Wiadomości
sport. 22.50 „Jutro’* — adaptacja
dramatu muz. T. Baiąda — film
TVP, 23.50 Program na wtorek..

PONIEDZIAŁEK — H: 17.45 Pro
gram dnia. 17.50 Program II pro
ponuje". IŁ 'Garnoarzei *1Ł23 Sport
u śąsiidóW. T9.2e/^'Dól^?ąńW.^19iW
Dziennik. 20.20 Z cyklu:. Wszędzie
żyją ludzie: „Kofanowie — kolo
rowi. Indianie’4 — film dok. pr.
czech. 20.45 Wesele łowićko-ooo-
czyńskie. ai.lfl „Człowiek z lustra”
— poi. film animf 21.20 24 go
dziny. 21.35 Doktor Ęwa “

ser.

film TVP. 22.10 Program ha wto
rek.

WTOREK — I: 9 Poranek Tele
wizji Najmłodszych. 10 Z serii:

„Józef Balsam o” — film fr. 16.25

25-letni sum
Kapitan kutra motorowego „Wie-

tier” — J. Krasawin, kursujący po
rzece Moskwie w okolicach za- ,

chodnlego portu rzecznego stolicy
Związku Radzieckiego, zauważył
unoszący się na powierzchni wody
jakiś przedmiot. Okazało się, że

jest to sum, którego: głowa została
uszkodzona przez śrubę jednego
z licznych pływających po rzece

Statków. Długość ryby wynosiła
136 cm, a waga 20 kg.

Jak orzekli znawcy, sum liczył
już 25 lat.

Dla młodzieży: Finał. IX Olimpia
dy Wiedzy Spolcz.-Polit. ZSMW.
17.35 Szczecin rok 1945, 18.28 Kro
nika. 18.40 Eureka. 19.10 Przypo
minamy, radzimy. 19.20 Dobranoc.
19.30 Dziennik, 20.20 „Józef Bal-, -

samo” — film fr. 21.15 Wiadomó-
śćj sportowe. 21.20 Interstudio. 21.50
„Ćo kto .lubi“ — pr.. rozrytfk.-
22.40 ’ Dziennik. 22.55 Program na

środę.
Uwaga, ża zmiany w ostatniej

chwili wprowadzone w programie'
teatrów; kin, radia i telewizji re
dakcja nie bierze odpowiedzialno
ści. ■"•

Wystawy-muzea >

Wawel—komnaty (pon* niecz.: wt.f
9—14.15), Skarbie© i Zbrojowni*
(pod. niecz. wt. 10—15.30), Zamek'
w Pieskowej Skale (pón. niecz.0
wt. 12—18), Muzeum Lenina, To-,
połowa 5: Lenin w Polsce (pon.
niecz. <vt.“ 9—18), Oddział, ul. Kr.’
Jadwigi 61: '/'Mieszkanie Lenina
(pon. wt. 9~?18), w Poroninie
(pon. niecz. wt. 8—16), w Białym
Dunajcu (pon. wt. 9—16), Muzeum
Historyczne —: Oddziały: Jana 18:

Dzieje i kultura Krakowa (pon.
niecż. wt. 9—15), Szpitalną 21:

Dzieje teatru Krak., Wystawa L.
i J. Skarżyskich (pon. niecz. wt,
11— 18 wst. wól.), Wieża Ratuszo
wa (pon. niecz. wt. 8.30—H*.3O);
Muzeum Narodowe — Oddziały:
Sukiennice: Galeria ; malarstwa

poi. XIX w. (pon. 10—16, wt.

niecz.). Dom Matejki, Floriańska
41 (pon. niecz., wt, 10—16), Szo-
layskich, pl. Szczepański 9: PÓL
malarstwo i rzeźba do 1764 r. (pon.
12— 18 .wst. wol., wt. niecz.). Czar
toryskich, ul. Pijarska 8: Wyst.
arcydzieł ze zbiorów Czartoryskich
(pon. wt. 10—16), Nowy Gmach/al.
3 Maja 1: Grafika w Krakowie
1945—74 (pon. niecz. wt. 10—16),
Archeologiczne, Poselska 3: Staro*
żytność i średniowiecze . Małopol
ski, Kolekcje zabytków archeolo
gii śródziemnomorskiej, Fotografi-'
ka Takuya Tsukahary (pon. .10—
14. wt. 14—18 wst.. wol.), Podziemia
kościoła św. Wojciecha (pon., wt.

9—17), Etnograficzne, pl. Wol-’
nica .1: - Polska Kultura Lu
dowa (pon. 10—18, wst. wol.j
wt, niecz.). Przyrodnicze. Sławko
wska 17 (pon. niecz. wt. 10—13).
Pawilon Wystawowy, pl. Szczepań
ski 3a: ..V Biennale Grafiki (pon.
niecz. wt. 11—18). Krzysztofory,
Szczepańska: Grafika — Peter Na-
ffel (RFN) (poń. niecz. wt. 11—18)’.
Prj-zmat, \ ul. Łobzowska 3: Grafi-
.ka.Bengt Bdckmań (pon. wt. 9—

piflaev Sztńkif Wa^fański
4: y Biennale Grafiki (pon. niecz.
w . 11—18), TPSP N. Huta, al. Róż
3: Pteżent.at*ie 74 (pon. niecz. wt.

11—18), Rydlówka, Tetmajera 28
(pon. niecz. wt. 11—14), KTF, ul.
Boh. Stalingradu, 13 : >Venus 74, cz.

I (pon. Wt. 10—19), Kopalnia Soli
Wieliczka (codz. 8—18). Ul. Mlaslco-
tów 6: Ogólnopol. Wyst. Sztuk
Piast, (codz. 11—18).

Dyżury
Chir. Prądnicka 80. Urolog. Prą

dnicka 35/37, Laryngol. Kopernika
23a, Neurolog. Prądnicka 35/37;
Chir. ditiec. Prądnicka 35/37. Okuł.
Kopernika 33, Pogot. Ratunkowe:

Siemiradzkiego 1: wypadki tel, 09,
zachorowania i przewozy: 380-50.

Podgórze 625-50, 657-57, Grzegórz
ki 209-01, 205,77. Pogot. MO teł. 07,
Telefon Zaufania 377-55 (16—22),
Straż Poż. 08, Pomoc Drogowa
PZMót. Kraków 417-60 (7—-22), Za
kopane 27-97, N. Targ 29-42, ,Ń.
Sącz 208-25, Tarnów 39-96 (7—
16), Informacje o Usługach,
Mały Rynek 5 tel. 565-88. 228-86,
Nowa Huta: Pogot. Mo tel. 411-11,
Pogot. Ratunk, 422-22. Straż Poi.

433-33, Dyżur pediatr. dla N. Huty:
Szpital w Nowej 1 Hucie, informa
cja kolejowa zagr. 222-48. kraj.
238-80 do 85, 595-15, Informacja
kodowa tel. 413-54 (dla N. Huty.)
203-22, 203-42, 584-23, 230-19, Mili
cyjny Telefon Zaufania 216-41 całą
dobę, 262-33 (8—16), Krak. Tow.
Świadomego Macierzyństwa, Mło
dzieżowa Poradnia Lekarska, ul.
Boh. Stalingradu 13 tel. 578-08 (9
~1S>-

Apteki
Rynek Gł. 42 (tlen), pi. Wolno

ści 7, Pstrowskiego 94 (tien),.:N.
Huta, al. Rew. Październikowej 6

(tlen).

Radio
PROGRAM ,H

PONIEDZIAŁEK

Dzienniki: 3.30, 4.30, 5.30, 6.30,
7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 16.50, 18.20;
21.30, is.se,

' 17 Start. 18 Skrzynka interwencji.
18.10 Muzyka ludowa. 18.30 Echa
dnia. 18.40 Zapraszamy do myśle
nia. 19 Swingle Singers 1 Noyi
Singers. 19,15.,język angielski. 19.30

Rośliśmy z Nią razem — Poeci
Polski , Ludowej —i Ernest Bryll.
19.40 Końce,rt symf. 21.50 Wiado
mości’ sport. ai/55 Teatr PR — stu
dio Współcz. „Rozdroża uczuć czy
li kochajmy starszych panów” —

słuch. A. Szczypiorskiego. 22.35
Dzieła Pendereckiego. 23.35 Co sły
chać W świecić. 23.40 Zespól Jack
sona.

Na UKF M.75 MHz - z Krakowa
16—17 Program stereofon, WM—

21.30 Program stereoton.



OD ZWYCIĘSTWA DO ZWYCIĘSTWA

1.
2.
3.
4.

Grupa „A"
Holandia — NRD 2:9 (1:1).

Bramin zdobyli: Neeskens w

8 min. 1 Rensenbrink w 59 min.
Brazylia — Argentyna .2:1

(1:1). Bramki zdobyli, dla zwy
cięzców — Rirelinó w 31 min.
i Jairzlnhó w 49 min., dla
konanych — Brindisi w 35 -

Tabela
Holandia
Brazylia'
NRD

Argentyna

, po
miń.

Grupa „B
Polska — Jugosławia 2:1 (1:1), i

' Bramki zdobyli, dla zwycięz
ców — Deyna (rzut karny) w 1
27min. iLatow63min., dlaI

- pokonanychKarasi w 44 min. |
RFN —

. Szwecja 4:2 (0:1). .

Bramki zdobyli,, dla zwycjęz-
i ców — Overath ■-w 50 rnirt., 1

Bonhof w 52 miń., Grabowski I
! . 79,;min. i Hoenes , (rzut kar- -i
[ iiy).;w. 89 miń., dla pokonanych. -

— Edstroem w, 27 min. i Sand- '

'

bergw54min. |

■’ Tabela ’ ' 1
RFN
POLSKA
Szwecja
Jugosławia

246—2
243—1

11.
2.
3.
4.

Zaw
które zorganizował Nadwiślan

patronatem „Dziennika-

3Vt po raz drugi na Wiśle w

Krakowie odbyły się regaty kaja
kowe o „Złoty Dzwon Zygmunta”,

WIEDEŃ. Dwa zwycięstwa
odnięśli nasi kajakarze- w re
gatach w Kuchelau: Bularz i
Sieradzki w K-2 na 500 m oraz

Bularz, Jarmolowićz, Sieradz
ki i Buszicz w K-4.

ZE ŚWIATA
PARYŻ. Po 3 etapach kolar

skiego Tour de France liderem
jest Bruyere przed Eddy
Merckxsem (obaj Belgia), któ
ry jest gorszy o 2 sek.

BELGRAD, Po 5 etapach ko
larskiego wyścigu dookoła

Posluśny
Matusiak
stratą do

prowadzigosławii
(CSRS), a Polak —

zajmuje 4 miejsce ze

lidera — 1.03 min.

PRAGA. Nasi piłkarze wodni
wygrali z Austrią 4:3.

Ju-

ZAKOPANE. Nasze siatkarki po
konały repr. Finlandii 3:0 (15:4,
15:1, 15:2).

W

I trenera V. Stemproka
Tfdąc na pływalnie przy al. S Maja zagląd-
tnąłem przypadkowo na stadion lekkoatle-

— tyczny i. jakież było moje zdziwienie, kiedy,
miast reprezentantów „królowej" zobaczyłem
znajome twarze hokeistów Cracouii.

— Już przygotowujecie się do zimowego
■ sezonu? — pytam trenera Vladislava STEM

PROKA, który sędziuje swym podopiecznym
1 mecz piłkarski.

— Dla nas zimowy sezon to początek rozgry
wek, które rozpoczynają się na początku paź
dziernika, ale do pierwszych spotkań mistrzow
skich trzeba być odpowiednio przygotowanym.
Obecnie prowadzę zajęcia ogólnorozwojowe a

właściwe zajęcia zaczniemy od końca lipca, aby
jut 12 sierpnia wyjechać do Hauiroua k/Ostra-

vy na blisko 3-tygodniowe zajęcia specjalistycz
ne na lodzie.

—Czy pozyskaliście kogoś do drużyny?
— To dobry żart, nikt nie' przybył. Trenują

wi. in.: Migacz, Pysz, KOsturek... Powołałem
też grupę juniorów do pierwszej kadry (druży
ny juniorów i młodzików trenują pod okiem
mgr W. Radwańskiego, J. Kórzeniaka i A. Mon-
teana). Natomiast niektórzy zawodnicy jak mgr
Błaźowski mają zamiar zakończyć karierę a

jeszcze inni „uciekli” do Tych. Mam na myśli
Pietkiewicza, Ciaston ia i Bronowskiego. Mótoiąc
szczerze nie bardzo się im nawet dziwię, bo tak
że kilku innych jak: Michno, Ben', Zieliński,
Zak i Kuciewicz do dziś dnia nie mają uregu-

przewi-

prowa-
obcych

lowanych spraw socjalno-bytowych. Niedawna,
na walnym zebraniu Cracouii słyszałem tyle o

pomocy zakładów spółdzielczych Krakowa,
lecz w wypadku hokeistów są to obiecanki bez
pokrycia.

— Panie trenerze, jaki plan zajęć
dujecie po powrocie z Havirova?

— Przypuszczam, że będziemy musieli
, dzić suchą zaprawę a później grać na

lodowiskach, bo krakowskie jest „w proszku".
Rozpoczęto wczesną wiosną remont, lecz połowa
płyty nie jest jeszcze wykończona. Byłem tam

kilka razy i widziałem zaledwie 2—3 robotni
ków, którzy palili papierosy, podpierali się pod
boki, lecz ńic więcej. U nas byłoby to nie do
pomyślenia, jak i brak opieki nad zawodnika
mi i beztroska odnośnie ich. spraw bytowych.

— Widzę iż jest pań w złym nastroju!?
— Oczywiście, bo stawia się przed hokeistami

wymagania powrotu do ekstraklasy, lecz nie

gwarantuje się im odpowiednich warunków. A
sam trener nie jest przecież cudotwórcą. Jestem

przekonany,- że zespół mógłby odzyskać miejsce
w I lidze, lecż zawodnicy muszą codziennie tre
nować na lodzie i trzeba im umożliwić korzy-
staniez gabinetów odnowy. Czy to tak , wiele?
A tymczasem żadna z tych spraw nie jest w

100 proc, załatwiona.

7yle trener. I trudno odmówić mu racji!
Zastanawiające tylko, że sprowadzono fa

chowe* z zagranicy, aby nie zagwarantować mu

warunków do pracy! pAF>

Tak padła Wyrównująca na

1:1 bramka dla Jugosławii.
Karasi będąc sam na sam z

Tomaszewskim, nie dał Po
lakowi szans i silnym strza
łem ulokował piłkę w siatce.

CAF — telefoto

pod
„.MŁienniKa Polskie-

go”. W wyścigu głównym sztafet
na dystansie 9 km zwyciężył byd
goski Zawisza, przed Stomilem

Olsztyn i Nadwiślanem Kraków.
I te trzy zespoły■■otrzymały mi
niatury ,,Złotego Dzwonu. Zyg
munta”, które wręczyła redaktor
naczelny „Dziennika Polskiego” —

H. Gugalowa oraz prezes Nadwi- .

ślanu — Z . Szczygieł.
W tej ciekawej i dobrze zorga

nizowanej imprezie startowało 120
zawodniczek i zawodników ż 9
klubów krajowych oraz z Zemu,-
na (Jugosławia). Do najciekąw-
sżych należały wyścigi w konku
rencjach K-l, K-2 i K-4 mężczyzn.
W tym pierwszym trzy pierwsze
miejsca zajęli zawodnicy i kadry
narodowej z Zawiszy-: ZOrezykow-
ski, Keister I Kujawski, dzieląc
się między, sobą lokatami. W dwóch
następnych do walki włączyli się
też kajakarze Stomilu,. Natomiast
nieźle spisali się juniorzy krakow
scy. odnosząc kilka ćennyęh zwy
cięstw : z ? Nadwiślanu — Chadziń-
ski (K-l), Osiński i Chądziński
(K-2) oraz z KKW — Cewićki, Zie
liński (C-2) i Kobielówna (K-l).
Sędzią regat był inż, Lang.

DEYNA z rzutu karnego i LATO strzelcami bramek
w piątym kolejnym meczu a w drugim półfina

łowym na X MS piłkarska reprezentacja Polski po
konała Jugosławię 2:1 (1:1). Bramki zdobyli, dla

zwycięzców —— Deyna ,z rzutu karnego w 27 min
oraz Lato w 63 min., dla pokonanych — Karasi w

44 min. gry. Sędziował p. Rudi Gloeckner (NRD).
Widzów ok. 65 tys.
POLSKA: Tomaszewski —

Szymanowski, Żmuda, Gorgon,
Musiał — Maszczyk, Deyna (od
81 min. Domarski), Kaśperczak

fiw g|pa ®

1 nzt iw® iflgBMMai - MHI

HOBmM. mb Ml

— Lato, Szarmach (od 57 min.
Ćmikiewicz), Gadocha.

JUGOSŁAWIA: Marie — Bul-
jan, Katalińśki, Bogićeyię, Ha-
dziabnic — Oblak (od 17 min.
Jarkovic), Surjak, Acimóyic —

Petkovic (od 81 min. Petrovic),
Bajevic, Karasi.

*

a
nów nasi piłkarze
czyli rywali swąSnów nasi piłkarze zasko
czyli rywali swą energicz

ną, konsekwentną grą. Wpraw
dzie mecz na Stadionie Leśnym
we Frankfurcie nad Menem nie
można zaliczyć do efekownych
widowisk, ale nie tego oczeki
waliśmy. Obydwu zespołom cho
dziło' o zwycięstwo a przypadła
ono w udziale biało-czerwonym.
Najlepiej zacytuję tu słowa tre
nera Jugosłowian — M. MTLIA-
NICA: „Mój zespól zagrał bar
dzo dobrze. lecz trafił na...

lepszego przeciwnika". I jeszcze
dwie opinie a niianowicie przed
stawiciela Kom. Org. MS — fi.
NEUBERGA z RFN: „Polacy
zasłużyli na zwycięstwo i byli
lepsi od Jugosłowian właśnie o

jedną, bramkę" i doskonałego
niegdyś bramkarza jugosłowiań
skiego a obecnie trenera —

CZAJKOWSKIEGO: „Polska
posiada obecnie drużynę, która
może być groźna dla naj
lepszych".

iV meczu z Jugosłowianami
nasza reprezentacja zastosowała
grę defensywną i szybkie przejś
cia- do kontrataku. Była to jedy
nie słuszna droga, kiedy M, Mi
lianie wystawił do gry aż 6 na
pastników,.J

Początek należał do biało-
czerwonych. ale już za moment

pod naszą bramką było gorąco.
Akcję O&llikd..i Sunjaka '-wyja
śnili Szymanowski i Gorgon.
Później , nastąpiły dwa groźne
strzały. Deyny i Gorgonia. Od
Ód 15 min, nastąpił okres prze
wagi Jugosłowian. kiedy to pier
wszoplanową rolę w naszej de
fensywie spełniali Musial i Gor
gon, dwaj bodaj

‘

Gadoćhy i Laty
naszym zespole. Gra przybiera

najlepsi obok
- piłkarze w

Najlepsi strzelcy
6bramek—G.Lato .

5 bramek — A . Szarmach
4 bramki — Rep (Hol.) . ■
3 bramki — Deyna, Bajevic

(Jug.), Ećlstroem (Szi), Rivelino
(Brąz.), Neeskens (Hol.) .

Po 2 bramki zdobyło 10 zawod
ników, a po 1 bramce —31 zawó^
dńikóW, w tym Polak — Gorgoń**
Ponadto padły 3 bramki samobój-

teraz na zaciętości, jest chwila
mi nawet bardzo twarda, lecz
nie brutalna, czego się niektórzy
obawiali. W 17 min. Oblak
powstrzymuje szturmującego
Deynę i doznają kontuzji. W je
go miejsce wchodzi na murawę

Jarkouic. Wreszcie nadchodzi
min. gry. Będącego bez pil-
Sżarmacha kopie w nogę A-

27
ki
cimouic, a sędzia dostrzega to
i dyktuje rzut karny, który pe
wnie egzekwuje Deyna. Jest
1:0 dla Polski i teraz nasz ze
spół gra nieco spokojniej, W
39 min. mogło być 2:0, lecz
Gadocha po przepięknym rajdzie
strzela niecelnie. Natomiast w

44 min. Żmuda i Gorgon popeł
niają błąd, który wykorzystuje
Karasi, uzyskując wyrównanie
na 1:1. Po przerwie warunki na

boisku są jeszcze gorsze. Deszcz
i ślisko! Następuje kilka krót
kich spięć pod obydwoma bram
kami aż wreszcie w 63 min. Ga
docha egzekwuje rzut rożny i
po jego dośrodkowaniu piłkę
przejmuje na głowę Lato i z

ostrego kąta zdobywa 2 bramkę.
Jugosłowianie zostali tym eip-

: sem roybici z uderzenia. Tracą
wiarę w możliwości poprawie
nia wyniku. Z wolna szala prze
chyla się na naszą stronę. Tym
bardziej, .. że przeciwnicy tracą
siły. Już nieomal do końca me
czu biało-czerwoni są panami
sytuacji.

Gwizdek końcowy! 2:1 dla
Polski i nasi zawodnicy szczęśli
wi, choć zmęczeni, opuszczają
stadion we Frankfurcie nad
nem.

W międzynarodowym meczu piłkarskim w ra
mach rozgrywek „Intertoto"

‘ osłabiona jedenastka
Wisły zremisowała z mistrzem. Austrii Vóest Linz
1:1 (0:0). Bramki zdobyli, dla gospodarzy — Macu-
lewicz w 55 min., dla gości — Scharmann w 73 min.
gry. Sędziował p, Sródecki z Wrocławia. Widzów
około 2 tysiące.
WISŁA: Gonet, H. Szymanó-

ws.ki, Maculewicz, Płonka, Ha-

wryszko, Surowiec, Krawczyk,
Garlej, Gazda, Nowak (od* 81
min. Targosz), Gacek (od 81

- min. M. Stolczvk).
VOEST: Hoeller, Kircher, Eb-

ster, Reich, Huberts, Milano
wach, Horwath, Scharmann,
Stering, Ulmer, Larionows (od
46 min. Lorenz).

Remis- -Wisły z aktualnym
mistrzem Austrii — Vóest z

Linzu należy uznać za ogrom
ny sukces, gdyż na dobrą spra
wę krakowianie wystąpili w

rezerwowym składzie. Wystar
czy nadmienić, że z reprezen-

Kpślykarki AWF najlepsze.„
W Krakowie zakończył się półfinałowy turniej drużyn aka

demickich w koszykówce kobiet, w ramach Centralnych Igrzysk
Młodzieży. W hali Uniwersytetu Jagiellońskiego wystąpiły dru
żyny Krakowa, Katowic, Opola i Rzeszowa.

Po piątkowym zwycięstwie nad Katowicami w sobotę krako
wianki (drużyna AWF-u) pokonały zespół z Rzeszowa 72:36
(36:12) a najwięcej punktów zdobyły: Waga 26 oraz Dobosz i
Szerląg po 13. Natomiast Opole przegrało z Katowicami 20:95.
(7:44).

Wczoraj odbyły się decydujące mecze. Najpierw Katowice
wygrały z Rzeszowem 37:36 (18:17) a następnie Kraków rozgro
mił Opole 98:12 (53:8). Najwięcej punktów dla zwyciężczyń zdo
były: Bania 35, Gołąbkówna 22 i Waga 14. Krakowianki zajęły
pierwsze miejsce w półfinale i awansowały do finałów, które

rozegrane zostaną w Warszawie, w drugiej połowie lipca na

Igrzyskach Młodzieży.

Nasz komentarz

o co jeszeze wczoraj przed południem byłe marzeniem,
to co przed miesiącem w ogóle nie,,mieśćiło się: w gło
wie — stało się faktem, Otóż w wyniku wygranej t

Jugosławią, przy rówpoczę.snym zwycięstwie RFN nad Szwe
cją, nasi ^Ikarze zdobyli już medal na X MS. Tak, lio: zd.
wygranie turnieju otrzymuje się złoty meddl, źa drugie' ~

miejsce — medal pozłacany, za trzecie -r *tębrńy a żą, ezwttr- l:
te — brązowy. Mamy więc medal lecz może być ż lepeZegą l

kruszcu, niż brąz.
Tu i ówdzie słyszy się głosy, że nasi piłkarze mieli dużo

szczęścia zarówno w spotkaniu ze Szwecją, jak i Wezoraj w

meczu z Jugosławią. Jedni przypominają rzut karny obro
niony przez Tomaszewskiego, inni wybrzydzają iż Jugosło
wianie mieli przewagę. Tak, trudno wszystkim dogodzić.

Tym którzy mówią o szczęściu naszej drużyny odpowiem,
iż Tomaszewski po to był m. in. w bramce, aby stanąć oko
w oko z przeciwnikiem. Zarówno w trakcie poszczególnych
akcji, jak i wtedy, gdy arbiter urugwajski niesłusznie po
dyktował przeciwko nam rzut karny. A że Polak zmylił
Szweda i w kapitalnym stylu obronił rzut karny, to już tyl
ko jego'zasługa. Może włdśńie dlatego jemu d nie innemu
zawodnikowi powierzył trener K. Górski zaszczyt obrony
naszej bram,ki...

' :1’ ' '''

Natomiast tym, którym niezbyt przypadł do gustu metż z

Jugosławią, którzy mówią o przewadze przeciwnika, wyja-;
śnię, że tak Się gra jak przeciwnik pozwala i tak..,, jak; łtąj-
lepiej odnieść zwycięstwo. W sytuacji, kiedy trener Milan-
Milianie postawił wszystko na jedną kartę i desygnował,
przeciwko nam aż 5 napastników, wiadomo było, że Jugo-,.
słowianie nastawiają się na atak. Zresztą w ich sytuacji tre
ner Górski najprawdopodobniej' -wybrałby również wariant

ofensywny. Jugosłowianie tylko w wypadku wygranej z

Polską mogli jeszcze marzyć o awansie do pierwszej dwójki
■w grupie. ...

'

Inna sprawa, że gra wybitnie ofensywna, osłabia blok, o-

brony Jugosłowian. A to było już wodą na. polski młyn. Ma-
my bowiem na tych mistrzostwach wybitnie szybkich .ża--
wodników, których stać na najgroźniejsze akcję z wypadów.

, I właśnie taki sposób, taką taktykę gry wybrał nasz trener
we wczorajszym meczu. 1' taka iaktyka święciła triumf.
Gdybyśmy natomiast przyjęli otwartą grę, to mogła się ona

bardziej podobać, lecz mogła przynieść opłakany efekt. A.
liezu się przecież wynik!

W sumie biało-czerwoni sięgnęli po zwycięstwo. Było to

< już. 5 kolejne zwycięstwo. 1 trzeba podkreślić, że jak
dotąd, nasi piłkarze kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. A

takiej sztuki nie dokonali nawet faworyzowani gospodarze
— RFN, jak również obrońcy mistrzowskiego zespołu '-r- Bfa-
zylijczycy. I o tym ńaleźy pamiętać!: (JAF)

Gn*ZepOT2
był bohaterem

wczorajszego
meczu. Przy
stanie 1:1, prze
jął piłkę na gło
wę, po rogu e-

gzękwowanym
przez Gadochę i
ulokował ją w

siatce (na zdję
ciu nasz piłkarz
w moment po

„główce").
telefoto

Ms sukcesem rezeiw Wish
mistrzem AUSTRII

taćyjnych zawodników zabra
kło: A. Szymanowskiego, Mu-
siała, Kapki, Kmiecika i Ku-
sty a także nie grali Obarza-
nowski i Sarnat, który w nie
długim czasie wybiera się do

Francji, gdzie będzie występo
wał w jednym z II-ligowych
zespołów. Tymczasem piłkarze
z Łinzu przybyli w najsilniej
szym składzie z reprezentacyj
nymi zawodnikami: Hoelle-
rem, Hubertsem, Steringiem,
Ulmerem i Larlonowsem, nie
mówiąc, iż zarówno Reich jak
i Lorentz to zawodnicy kupie
ni z RFN, gdzie występowali w

pierwszoligowych zespołach.

Lekkoatleci gorej
'

■W trójmeezu lekkoatletycznym
Polska odniosła zwycięstwa: nad
W. Brytanią i Kanadą,’ w konku
renci ach; kpbięęyćh- z -W . łjrytątflą
30:66, a z Kanadą 85:61, natomiast
W konkurencjach męskich nadKa-
nadą 131:79 i nad W. Brytanią
111:109., W pierwszym dniu zawo
dów nasi reprezentanci ustanowili
5 rekordów krajowych, a w. dru
gim — jeden. Najcenniejsze są 10.9 ’

sek, I. Szęwińskiej na 100 m i 13.3
śeK. L. Wodzyńsklega w biegu na

uo m ppł. ;’,

Intertoto
POZA remisem l :1 krakowskiej

Wisły ?Vóest trzy dalsze polskie
zespoły

‘

w., rozgrywkach Intertoto
uzyskały wyniki:' Hvidovre • Ko
penhaga — Górnik Źahrze 2:2, Le
gia — Norrkoeping 2:0, Randers
Freja (Dania — LKS 5:0. '

■*Mecz stał śa przeciętnym
poziomie. Tylko chwilami gra
nabierała rumieńców. W prze
kroju meczu goście oddali na

bramkę -Goneta' kilka bardzo
soczystych strzałów, lecz bram
karz krakowski wykazał do
skonałą formę i obok Maćule-
wicza, Płonki i Garlej a nale
żał do najlepszych na boisku.
Poza tym w Wiśle ■dobrze grał
utalentowany Hawryszko, a i
debiut' nie mającego jeszcze
17. lat A. Targosza, należy .u-

znać za udany. 1

W Totku wylosowano następują*

ce numery : 7 ~ 15—-24 —

43 — 49 oraz i dodatkowo nr 41. '
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