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Kiw polityczny
we Włoszech

zasobności naszego kraju
Przemówienie Edwarda Gierka
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RZYM
Dziś zbiera się rząd Aldo Mo-

fo, sprawujący przejściowo wła
dzę do czasu powołania nowego
gabinetu. w wyniku wyborów
powszechnych. Rząd ma ustalić
datę przeprowadzenia wyborów.
W'Rzymie powszechnie się uwa
ża, że odbędą śię one 20 czer
wca.

Obserwatorzy wysuwają przy
puszczenie; że poprzedzi je gwał
towną kampania przedwyborcza.

Święto majowe, zrodzone

przęd 86 laty jako dzień walki
i solidarności ‘

robotniczej, ob
chodziliśmy po raz 32 w kraju,
w którym . twórcą największej
wartości i najważniejszym punk
tem odniesienia jest człowiek
pracy. Świętowaliśmy ten dzień
w kilka miesięcy po VII Zjeź-
dzie PZPR, którego program —

poparty w marcowych wybo
rach przez cały naród — zachęca
do dobrej roboty, owocującej w

coraz wyższym poziomie życia
społeczeństwa, każdej polskiej ro
dziny. Manifestowaliśmy jedność
Polaków, świadomych swoich
sukcesów na tej drodze, mocnej
pozycji, jaką zdobyli dla kraju
w świecie.

Plac Defilad w Warszawie,
kilka minut przed godziną 10-tą.
Ruszają szeregi manifestujących,

Zgodnie z tradycją pierwszo
majową ostatniego 5-lecia, ra
zem z weteranami ruchu robot
niczego i przodującymi robotni
kami — kroczą przedstawiciele
kierownictwa partii i stronnictw

politycznych. W następnym sze
regu — harcerze, młode poko
lenie warszawiaków.

Witani gorącymi oklaskami i
serdecznie pozdrawiani, zajmu
ją miejsca na trybunie honoro
wej EDWARD GIEREK, HEN
RYK JABŁOŃSKI, PIOTR JA
ROSZEWICZ.

K. Waldheim

udaje się do Afryki
Sekretarz generalny ONZ,

Kurt Waldheim udaje się w 2-

tygodniową podróż oficjalną po
krajach kontynentu afrykań-
skiego. Pierwszy jej etap będzie
stanowić stolica Kenii, Nairobi,
gdzie Waldheim weźmie udział
w inauguracji sesji konferencji
Narodów Zjednoczonych w spra
wie handlu i rozwoju (UNCTAD).

Waldheim ma się w Nairobi

spotkać z amerykańskim sekre
tarzem stanu, Henry Kissinge-
rem, który w stolicy Kenii koń
czy swą pierwszą podróż po
krajach Czarnej Afryki.

MINISTER spraw zagranicz
nych W. Brytanii — Anthony
Crosland udał się w niedzielę
z oficjalną wizytą do Pekinu.

AGENCJA prasowa ATA po
informowała, że w Albanii

„wykryto grupę wrogów i
zdrajców, którzy usiłowali go
dzić w przyjaźń albańsko-chiń-
ską”.
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WEDŁUG nie ostatecznych
jeszcze wyników wyborów
wstępnych w Teksasie, zdecy
dowane zwycięstwo odnieśli w

nich republikanin Ronald Rea
gan i demokrata Jimmy Car
ter. Uwaga obserwatorów sku
piała się na walce między kan
dydatami republikańskimi.
Reagan zdobył głosy wszyst
kich 96 wybieranych w tych
wyborach wstępnych delegatów
na konwencję republikańską.
Prezydent Ford nie zdobył ani
Jednego głosu delegata.

DZIŚ W GENEWIE

madzenie zdrewie
Jak informuje Ministerstwo

Zdrowia i Opieki Społecznej,
dziś w Genewie z udziałem de
legacji polskiej rozpoczęły się
----- 4------ ------- ------j—--------

dla polskiego filmu
BONN

Międzynarodowe jury Festi
walu.. Filmów Krótkometrażo-
wych w Oberhausen przyznało
30 kwietnia br. jadną z sześciu,
głównych nagród polskiemu fil
mowi Zbigniewą Rybczyńskiego
— „Nowa książka”.

W międzynarodowym jury te
gorocznego Festiwalu w Ober
hausen zasiadał znakomity pol
ski reżyser, Krzysztof Zanussi.

obrady XXIX Światowego Zgro
madzenia Zdrowia — najwyż
szego forutn specjalistycznej a-

geńdy ONZ, zajmującej się pro
blematyką
Światowej
(WHO).

W czasie
sumowąna
łalność i osiągnięcia Światowej
Organizacji Zdrowia, w tym jed
no, ze szczególnie ważnych — o -

panowanie ognisk występowania
ospy. Obecnie jej występowanie
zredukowano do niewielkiego
rejonu w Bangladesz. Ponadto
przedyskutowana zostanie obec
nie sytuacja zdrowotna na świe
cie w zakresie ochrony zdrowia
w poszczególnych regionach na
szego globu.

Tegoroczna sesja Światowego
Zgromadzenia Zdrowia będzie
mieć . istotne , znaczenie dla dal
szego rozwoju i podnoszenia po
ziomu opieki zdrowotnej
wszystkich krajach świata, za
kończy ona bowiem prace nad
długofalowym planem działalno
ści, Światowej’ Organizacji Zdro
wia na lata 1078—1983.

ochrony zdrowia —

Organizacji Zdrowia

obrad zostanie pod-
ubiegłoroczna dzia-

we

Obecni są członkowie Biura

Politycznego KC PZPR oraz naj
wyższych władz ZSL i SD.

Orkiestra reprezentacyjna WP
gra hymn narodowy. Do mikro
fonu podchodzi Edward Gierek,
wygłasza przemówienie, które
go wraz z mieszkańcami stolicy
słucha za pośrednictwem radia
i telewizji cały kraj. (Tekst
przemówienia' E. Gierka druku
jemy na str. 2).

Rozlegają się dźwięki Między
narodówki. Grzmi salut artyle
ryjski, A potem r- całą szero
kością ul. Marszałkowskiej ru
sza pochód mieszkańców stołe
cznego woj. warszawskiego.

Jako pierwsza z warszawskich
dzielnic, jak zawsze, idzie robo
tnicza Wola.

(Dokończenie na str. 2)

MANIFESTACJA 1-MAJOWA W
WARSZAWIE. Kilka minut przed
godziną 10.00 ruszyły 'szeregi
manifestujących. Rozległy się.
dźwięki „Warszawianki”. Za

pocztami sztandarowymi, razem

z weteranami ruchu robotnicze
go i- przodującymi robotnikami
— kroczą przedstawiciele kiero
wnictwa partii, stronnictw poli
tycznych, uczestnicy walk o wy
zwolenie narodowe i społeczne.
W następnym szeregu — harce
rze, młode pokolenie warszawia
ków. Witani oklaskami, serdecz
nie pozdrawiani, zajęli miejsca na

trybunie honorowej: EDWARD
GIEREK, HENRYK, JABŁOŃ
SKI, PIOTR JAROSZEWICZ. O-
bok nich stają: weterańka ruchu
robotniczego, działaczka KPP i
PPR — RELENA OIARSKA
oraz ślusarz z „Pafawagu”
— WŁADYSŁAW SZELIGA.

Cena 50 gr
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KRAKOWA

ROK XXXI PISMO POPOŁUDNIOWE Nr 99 (9481)

ODZNACZONE ZŁOTĄ ODZNAKĄ M. KRAKOWA

Kraków, poniedziałek 3 maja 1976 r.
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Na czele wielotysięcznych grup
krakowian — uczestników mani
festacji pierwszomajowej — ma
szerowała zwarta kolumna hut
ników z Huty im. Lenina, do
starczającej ok. połowy stali pro
dukowanej w Polsce. Na niesio-
nych przez nich transparentach
widniały meldunki o wysokim1
przekroczeniu zadań planoteych. j
(Relacje z uroczystego pochodu;
w dniu Święta Pracy w Krako- t
wie — zamieszczamy na str. 5). I

Fot. JADWIGA RUBIŚ ’
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Ze sportu

Trojaczki we Wrocławiu
W Szpitalu Wojewódzkim we

Wrocławiu, przyszły na świat

trojaczki. Matką dwóch synów i
córki jestx26-letnia Lucyna Gli
szczyńska z Sobótki koło Wro
cławia.

Dzieci są duże (ważyły po uro-,

dzeniu 2400 g, 2700 g i 1650 g) i

zdrowe.
- ------ ------ ------ ------ - - ------ ------ ------ --- -------------- -------------------------------

Mistrzowski laur

Wojciecha Fibaka

5 maja — początek egzaminów dojrzałości. Przystąpi do nich
w tym roku ok. 200 tys. absolwentów szkół średnich. Zdając so
bie sprawę z wagi czekającej ich próby przygotowują się oni do

matury solidnie.

W liceach ogólnokształcących,
jak zwykle, prawie wszyscy za
mierzają zdobyć maturę. Obecny
regulamin wpływa zachęcająco
na młodzież szkół zawodowych,
która znacznie liczniej niż w la
tach ubiegłych staje do egzami
nów dojrzałości Szkoły dokła
dają starań, aby pomóc uczniom
w przygotowaniach Organizo
wane są zajęcia w grupach te
matycznych, kółkach zaintereso
wań, konsultacje itp.
, Najzdolniejsi, pasjonujący się
wybraną tematyką, przygotowa
li rozprawki pisemne Niektóre
Z nich, zwłaszcza w szkołach za
wodowych. mają znaczenie prak
tyczne. Z myślą o studiach ucz
niowie wybrali przedmioty na

ustne egzaminy maturalne.
Wśród idących na politechnikę
dominują fizyka i matematyka.
Nie brak również takich, którzy
zdawać hędą na maturze z ję
zyków obcych, astronomii, Wy
chowania technicznego i innych.

Siostry syjamskie

■ Ze enanege mostu Golden j
Gate w San Francisco skoczyła
onegdaj do wody 19-letnia
Lynn Galien. Niedoszłą samo-‘i
bójczynię zdołano uratować, ale |
odniosła ona ciężkie obrażenia.
Jest to dopiero 9 przypadek o-

calenia życia osoby, usiłującej l

popełnić samobójstwo przez |
skok z tego mostu. Dotychczas
z mostu Golden Gate wykona
ło śmiertelny skok prawie 600 1
desperatów. . (

■ 43 deputowanych do par- .

lamentu brytyjskiego z ramie- ’

ńia'Partii Pracy złożyło podpi- I

sy pod petycją domagającą się ■
przeprowadzenia śledztwa w

sprawie wykrytej ostatnio afe- ’

ry finansowej w „Bank of En- -I
gland.

W pobliżu kolumbijskiego
miasta Manizales zasypanych 1
zostało około 40 robotników.
Pracowali oni na jezdni, na

której powstał zator wskutek
! obsunięcia się ziemi. Nastąpiło
; jednak dalsze obsunięcie. O-
. prócz robotników ziemia zasy

pała siedem pojazdów. Ekipy
I ratownicze przystąpiły do po-
I szukiwania zasypanych.

Rekin na wędkę
W pobliżu Perth, pewien węd

karz australijski złowił na węd
kę, która „tak naprawdę” była
linką wypuszczoną w morze z

kołowrotka, rekina ważącego
1550 kg. Walka z 5-metrową ry
bą trwała 5 godzin.

WSPANIAŁY sukces odniósł

polski tenisista Wojciech FI-
BAK na kortach w Kansas

City (USA). Wczoraj w finało
wym meczu turnieju o mistrzo
stwo świata.WCT w grze pod
wójnej Polak wraz ze swym
partnerem Karlem MEILEREM
(RFN) pokonał amerykańską
parę Stan Smith — Bob Lutz
6:3. 2:6, 3:6. 6:3. 6:4 zdoby
wając mistrzowski laur.

Zdaniem obserwatorów (mecz
w całości transmitowany byl
przez telewizję Stanów Zjedno
czonych) zwycięska para roze
grała doskonałą partię, której
bohaterem był Wojciech Fibak.
W komentarzach dominowały
stwierdzenia: „znakomity return

Fibaka”, „ten Polak jest wszę-

dzie”, „był to najlepszy ! stojący
na najwyższym poziomie finało
wy mecz jaki kiedykolwiek o-

glądano w USA”. ,

(Dokończenie na str. S)

RIO DE JANEIRO
W brazylijskim mieście Silva-

nia (stan Goias) urodziły się sio
stry syjamskie.

Rozdzielenie ich jest jednak
niemożliwe, ponieważ mają
wspólne serce i inne organa.

Pątnów — Adamów — Konin, to
zespół energetyczny, wnoszący do
sieci państwowej niemal 2800 MW.
Z trzech elektrowni, Konin jest
najstarszą. Jej pierwszy turboze
spół o mocy 55 MW, włączony zo
stał do sieci krajowej w 1958 ro-

,ku. Obecnie Konin dysponuje mo
cą 571 MW. Należy dodać, że wła
śnie tutaj zamontowano trzy pier
wsze pięćdziesiątki wyprodukowa
ne przez elbląski ZAMECH. Na
zdjęciu: elektryczna nastawnia e-

Konin.
— Staszyszyn

Klęska suszy
w Brazylii
RIO DE JANEIRO

Stany północno wschodnie Bra
zylii nawiedziła katastrofalna
susza. Klęska objęła 98 miejsco
wości. Straty w zbiorach wyno
szą około 80 proc Przeszło* 100

tys. osób straciło pracę. Bydło
pada tysiącami-

W poszukiwaniu pracy miej
scowa ludność udaje się całymi
rodzinami w regiony .uprzemy
słowione.

Eksplozja
w kopalni złota

LONDYN
Czterech górników afrykań

skich poniosło śmierć w wyni
ku eksplozji, jaka nastąpiła w

najgłębszej na świecie kopalni
złota „Western Deep Leyels” 100
km na zachód od Johannesburga
(RPA).

Korytarze tej kopalni znajdują
się, na poziomie 3608 metrów, a

do wybuchu doszło na głęboko
ści 3000’ metrów.

o-

Pożar okrętu
podwodnego

LONDYN
Na pokładzie brytyjskiego

krętu podwodnego „Warspite”
zakotwiczonego w porcie w po
bliżu Liyerpoolu, wybuchł gwał
towny pożar.

Rzecznik ministerstwa obrony
oznajmił, że 3 • członków, załogi
z oparzeniami umieszczono w

szpitalu.-'

J
UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie na peryferiach u-

kładu wyżowego. Za
chmurzenie zmienne. W
ciągu dnia, przelotne opa
dy deszczu. Wiatry połud
niowe i południowo-za

chodnie 3—6 m/sek. Tempera
tura dniem 15—19, nocą 8—4
st. C.

lektrowni
ĆAF
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Wrwale I kensekwenniie tworzymy podstawv
wzrostu dobrobytu narodu

K^na Młodliriy Polski - atoW <M

Przodownictwo
Przemówienie Edwarda Gierka w dniu I Maja

TOWARZYSZKI
I TOWARZYSZE!
MIESZKAŃCY WARSZAWY!
RODACY!

Witamy dziś Wspólnie, jak eo

roku, międzynarodowe
święta klasy robotniczej, Święto
ludzi praey miast i wsi. Od

dziesiątków lat tego Właśnie
dnia wszyscy, któćym bliskie są

ideały postępu, pokoju i spra
wiedliwości społecznej, demon
strują swą solidarność w walec
o lepsze jutro ludzkości..

Dzień 1 Maja to również na
sze, polskie święto. Socjalizm
wrósł głęboko w życie naszej
ojczyzny, ukształtował myśli,
ambicje i dążenia milionów Po
lek i Polaków.

Przed kilkoma miesiącami, na

VII Zjeżdzie Polskiej Zjednoczo
nej Partii Robotniczej wytyczy-
jiśjńy program wyrosły z patrio
tycznych aspiracji naszego naro
du. Droga dalszego rozwoju kra-

ju i podniesienia jakości warun
ków życia prowadzi poprzez
wyższą jakość pracy. W minio
nym pięcioleciu osiągnęliśmy
wiele, wkroczyliśmy w nowy e-

tap gospodarczego rozwoju, wy
datnie poprawiliśmy byt eałego
społeczeństwa, umocniliśmy ma
terialną i moralną siłę Polski.
W obecnym pięcioleciu pracę tę
będziemy skutecznie kontynuo
wać.

W życiu poszczególnego czło
wieka, ani W tyciu społeczeń
stwa niczego nie osiąga się beż

wysiłku. Trzeba wytrwale i kon
sekwentnie tworzyć materialne

podstawy Wzrostu siły państwa
i dobrobytu narodu. Istnieje na

to jeden tylko sposób — Wydaj
na, rzetelna, ofiarna praca. Ta
kiej pracy Oczekujemy od każ
dego, kemu pomyślność narodu

leży tia sercu, od każdego, dla

kogo Polska jest dobrem naj
wyższym.

1 Maj w. kraju
(Dokończenie że itr. i)

, Manifestację końezy ; młó.da

generacja. Plac Defilad roz
brzmiewa skandowanym ha
słem: „Młodzież zaWśże z par
tią”.

wartość przekracza 61 min Zł.

Zwartą grupą kroczyła załoga
największego zakładu pracy wój
tayńówskiegó — 19 tys. Zakła
dów Azotowych.

*

Taki sam nastrój — świątecz
ny i pogodny panował w całym
kraju.

*

Bajecznie kolorowe, z kapela
mi, tańcem r piosenką sżły
Wiejskie pochody majowe. Pięk
nie zaprezentowały się nowosą
deckie zespoły fólklótystyczne.
Przed trybuną grali, śpiewali i

tańczyli m. In. górale zakopiań
scy i zespołu im. Bartusia O-

brochlyi\”g&rćźąftśćy'’a''‘górale z

dziecięcego zespołu regionalnego'
„Kropianka” z Rabki. W pocho
dzie 'szli pracownicy najwięk
szych zakładów pracy Woj. nó-

wosądeckiego: óbchódząęy 100-
lscie istnienia Zakładów Napra
wczych Taboru Kolejówego z

Nowego Sącza, Fabryki Maszyn
Wiertniczych i Górniczych
„Glinik” z Gorlic i największe
go w kraju producenta obuWia
— nowotarskiego „Podhala”.

Wraz ż mieszkańcami Woj. no
wosądeckiego w Obchodach

święta praey uczestniczą tury
ści, wczasowicze i kuracjusze,
przebywający w Zakopanem,
Rabce, Krynicy i innych uzdro
wiskach.

Na trasy pochodu tarnowianie

Wyruszyli w poczuciu dobrze

spełnionego obowiązku, wyko
nując ponad plan wiele cennych
zobowiązań produkcyjnych i

czynów społecznych, których

Przerwy w dostawie prądu
Zakład Energetyczny Kraków

przeprasza za przerwy W dostawie
energii elektrycznej:.

— dnia 3 maja, w godz. 8—16,
przy ul. Racławickiej 0, 9a, b, ć,
Zdrojów, Kujawskiej 16—28, 19—21,
Kazimierza Wielkiego 33, 35, 37, 40,
Ma,

— dnia 4 maja, w godz. i—16,
przy U). Mazowieckiej 30—34, 31—41,
Świętokrzyskiej, Gzymsików, Grot
tgera 12,

— dnia 4 15 mija, w godz. Ś—16,
przy ul. Ks. Józefa od Wodociągo
wej do Jodłowej, Skibowej, Zaska-
leń, Gajówsklej, Kcziorówka,

— dnia 3 maja, w godz, »—lł,
przy ul. Mazowieckiej 2—14, 1—15,
al. Słowackiego 26—38, Lubelskiej
1—iib,'

— dnlś 5 mija, W godz. 8—Ił,
przy ul. Kujawskiej, Zbrojów,

— dńia 6 i 7 maja, w godz. 8—ąg,
prży Ul, Wodociągowej, Rybnej,
Pajęeej, Kamedulskiej, Pizegorzal-
Skiej, Olchowej, Nietoperzy, Bruz
dowej, KŚ. JÓZefa ŻS—m, 24—14,
.— dnia 11 majś, w godz; 8—lś,

prży , ul. Kr. Jadwigi IMS—IW
-llS-rlM, Piastowskiej ż—2Ć i 1—łf,
Leszezyńowej i Słonecznikowej,

ponadto W związku ż remontem

bieżącym sieci n. n. w czasie od
4 do ą> maja nastąpią okresowe

przerwy energii elektrycznej dla
odbiorców przy ul. Wyspiańskiego,
pl. Akentowicza 3,(5, Slertklęw|ćza
18, 24, 17, 19, 21, 23, 25, 27, Kościel
nej, Grottgera 2, 4, 6, 9, 10, 14, 16
i Gzvmsików'

Bliższych informacji udziela Re
jon Energetyczny Nr tv „Krowor
dżza”, itel aai-M WeW. Ś54.

K-S4M

OM? 1-sna|m
na świecie

Pochody, wiece i manifestacje,
odbywające Śię na całym świę
cie z okazji świętą 1 Maja, prze
biegały po znakiem solidarności

ludżi pracy w walce 0 pokój i

bezpieczeństwo na świecie, ó po
stęp społeczny i wolność. Sżćże-

gólnie ufocżyście obchodzónó
Święto Praoy Vltr^js£K "śoejałi-
styćznych. .

i Naróti.,'yidzilećfti'^"'ebiihódzlł 1

Maja pod hasłami realizacji u-

chwał XXV Zjazdu KPZR. W
Moskwie przez Plac Czerwony
przeszedł pochód mieszkańców.
Na trybunie honorowej zajęli
miejsca: L. Breżniew, N. Pod
górny, A. Kosygin I inńi przy
wódcy KPZR i państwa radziec
kiego.

W piątek i sobotę Odbyły się
w Hanói i mieście Ho Chi Miń-
ha (Sajgon) uroczyste akademie,
zorganizowane z okazji I rocz
nicy wyzwolenia Południa i 1

Maja. W akademiach tych wzięli
ud2iał przywódcy 'wietnamscy.

W Hawanie, w pochodzie
1-majowym przedefilowało 130

tys. ludzi. Pochód otworzyło kie
rownictwo partii i rządu z I se
kretarzem KC KPK, premierem
Fidelem Castro i prezydentem
Óśvaldo Dorticosem.

Obchody 1 Maja w

przebiegały w napiętej
rze społecznej, a także
kłem krytyki ze strony rady
kalnego skrzydła chińskiej partii
pod ądreżerń b. wiceprzewodni-
czićego kę KRCh, Teng śiao-

pinga, który został usunięty ze

wszystkich Stanowisk za prze
ciwstawianie się polityce „rewo
lucji kulturalnej”.

We Francji, w W. Brytanii, we

Włoszech oraz w RFN, obchody
1-majówe odbywały się pod ha
słem walki z bezrobociem. Wiel
ki wiec pod hasłąfnl jedności
mas pracujących odbył się w

Lizbonie.

ęhoeiaż generał Franco już nie

żyje, masy pracujące Hiszpanii
hie uzyskały zezwoleń na de
monstracje uliczne, czy wiece w

lokalach zamkniętych.
Z okazji 90 rocznicy Święta

Pracy w USA, Komunistyczna
Partia Stanów Zjednoczonych
zorganizowała w Nówym Jorku
trądyeyjńy wiec, w którym
wzięli udział przedstawiciele
różnych warstw społeczeństwa.

Pekinie
atmosfe-

pod zna-

T* racje wążyć powinny w

szukaniu rezerw gospodarczego i

społecznego rozwoju. leh ąru-
ehomienie zależy przede wszyst
kim od nas samych. Od naszej
woli i umiejętności organizowa
nia wspólnego wysiłku. Od na-

szego Stosunku do powierzonych
zadań w każdym zakładzie i
na każdym stanowisku praey.
Od naszego poczucia odpowie
dzialności ża losy kraju.

Zbudowaliśmy ofiarnym Wy
siłkiem eąłego narodu poważny
potenejał produkcyjny, współ
czesne pokolenie Polaków re
prezentuję Wysoką wiedzę i . u-

miejętnośei, niespożytą energię
i inicjatywę. Naszym wielkim ó-

bewiąskiem jest te bezcenne
wartości w pełni spożytkować
dla wspólnego dobra.

DRODZY TOWARZYSZE!
DRODZY RODACY!
W dniu 1 Maja, w dniu pro

letariackiego i narodowego świę
ta pozdrawiam gorąco wetera
nów walki rewolucyjnej 1 wy
zwoleńczej, weteranów praey,
którzy nasz kraj podnosili z ruin
1 budowali fundamenty jego
rozwoju.

Z wyrazami najwyższego ssa-

cunku i szczerego uznania zwra
cam się do patriotycznej i o-

żiarnej klasy robotniczej. Po
zdrawiam z całego serca górni
ków i hutników, metalowców,
chemików, budowlanych, koleja
rzy i transportowców, stoczniow
ców i portowców, włókniarzy,
'pracowników przemysłu spoży
wczego, pracowników usług.
Wńsśieie decydujący Wkład W

budowę naszego Wspólnego do
mu — socjalistycznej Polski.

Serdeczne pozdrowienia kie
ruję do ludzi pracy polskiej Wsi,
do rolników, pracowników pań
stwowych gospodarstw rolnych
i członków spółdzielni produk
cyjnych, których trud ma ohec-

nie szczególne znaczenie dla kra
ju jęąi., powszechnym*
szacunkiem. ,J,’_r

'
»

Pozdrawiani iritelfgęneję JpólS
ską, uczonych, twórców kultu
ry, uauozyeieli, inżynierów i ę-

konomistów, lekarzy, prawni
ków i pracowników administra
cji państwowej, których twór
czy wysiłek pomiftża dorobek

narodu.
Słowa szacunku 1 wdzięczności

kieruję do polskich kobiet. Wa
sza codzienną praca ma wielkie
znaczenie dla każdej rodziny i

dla całego społeczeństwa.
Pozdrawiam polską młodzież

— nadzieję i przyszłość naszej
ojczyzny. Jestem przekonany, że

realizując uchwały Kongresu
Młodzieży Polskiej, będziecie —

drogie dziewczęta i chłopcy —

jeszcze lepiej i skuteczniej słu
żyć Polsce.

Wyrazy najwyższego uznania

przekazuję żołnierzom Wojska
Polskiego, którzy strzegą ofiar
nie pokoju i ojczystych granie.
Pozdrawiam żołnierzy polskich
z honorem pełniących pokojową
misję na Bliskim Wschodzie./

Pozdrawiam funłtcjenąiiuszy
Milicji Obywatelskiej i Służby
BezpiecżeńśtWó, wśżyśikich, któ
rzy stoją ńą straży ładu, po
rządku publicznego i spokoju
współobywateli.

Zwracam się do mieszkańców

naszej stoliey — Warszawy. Nie
chaj miasto, które wszysey ko
chamy, cieszy zawsze swoim

pięknem 1 przoduje rytmem
‘

swojej praey!
DRODZY TOWARZYSZE!
W tym świątecznym dniu je

szcze raz deklarujemy naszą So
lidarność i ludźmi pracy całego
świata, z wszystkimi siłami wal
czącymi o postęp, o welnóść na
rodów, o sprawiedliwość spółe-

krajami proWadSirty wytrwale i

konsekwentnie politykę sprzyja
jącą międzynarodowemu odprę
żeniu, wszechstronnej współpra
cy i dobremu sąsiedztwu naro
dów. Jesteśmy rzecznikami coraz

głębszej przyjaźni, braterstwa i

jedności całej wspólnoty państw
socjalistycznych.

Ż Warszawy, stoliey Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, po
zdrawiamy gorąco narody Zwią
zku Radzieckiego i jego wielką
leninowską partię, naszych naj
bliższych przyjaciół i niezawod
nych sojuszników. Niechaj do
niosłe uchwały XXV Zjazdu
KPZR prowadzą naród radzie
cki de nowych, wspaniałych
zwycięstw!

Pozdrawiamy narody krajów
socjalistycznych! Łączące nas

braterskie więśi stają Się Ż każ
dym rekiem coraz mocniejsze
i eoraż bardziej owóene.

Rozdrawiąńiy wszystkich bo
jowników o wolność, o pokój, O

postęp społeczny na świecie. Na
sza partia, nasz naród odnosi się
de nich z głęboką sympatią. Mo
gą oni liczyć na naszą solidar
ność.

DRODZY RODACY!

Nasz eel to budowa Polski sil-

ńćj, zasobnej, ńówoęześnej — na

miarę ambicji naszego narodu.
Nisz najwyższy obowiązek to

codzienna służba ojczyźnie.
Zjedpoezeni wę wspólnym

fronciś wytężonej pricy, eel ten

osiągniemy.
Niech ..żyje nasza ójezyżni,

Polska Rzeczpospolita Ludowi!

Niech żyje pokój i socjalizm!

Uroczystość w KC PZPR

Otoczenia
1?

izastowch

*

I

W przededniu Święta Pracy ■
1 Maja, członkowie Biura Poli
tycznego i.. Sekretariatu KC
PZPR spotkali się z liczną gru-
pą przodowników prący ożąż
Weteranów rućhu robotniczego i

młodzieży. W czasie spotkania,
Edward Gierek, Piotr Jarosze
wicz oraz Władysław Kruczek
udekorowali przybyłych odzna
czeniami państwowymi nadany
mi im przez Radę Państwa na

wniosek Biura Politycznego KC
PZPR.

. Z okazji 1-Maja ORDER BU
DOWNICZYCH POLSKI LUDO
WEJ otrzymał- Jerzy Kuchar
czyk — przewodniczący Pań
stwowej Rady Górnictwa. Wśród

odznaczonych KRZYŻEM OFI
CERSKIM ORDERU ODRO
DZENIA POLSKI znaleźli się
Bronisława Lewicka — operator
urządzeń walcowniczych w Hu
cie im. Lenina, Zygmunt Ka
wecki — prof. Akademii Górni-
cźo-Hutnicgej ąraz Albin Kram
ski — usiawiici W Wytw. U-

rządzeń Chłodniczych w Dębicy
(woj. tarnowskie).

w nauce i pracy
. śn irariatnia w Warszawie T* *__

• ^^“ókMślił główne kierunki aktywności młodych w

Polskiej ókreslił 87"“° ...^„j.tero snełeeseństwa soci.Uw,"
sacji programu I

nogo, wytyczonego
Kongres, na którym przemó

wienie wygłosił Edward Gierek,
wykazał pełną jedność młodego
pokolenia z partią. Delęgaci
przyjęli Apel do młodzieży pol
skiej, Uchwałę Kongresu i Re-

żolueję solidarności z postępową
młodzieżą świata.

Witany gorącą owację, zabrał

głos I Sekretarz KC PZPR —

Edward Gierek, przekazując go
rące pozdrowienia i wyrazy, u-

znańia dla młodzieży polskiej za

jej ofiarną pracę dla socjalisty
cznej ojczyzny. Edward Gierek

stwierdził m. !«■:
Wraz z utworzeniem Związku

Socjalistycznej Młodzieży Pol
skiej zakończył się etap integra
cji polskiego ruchu młodzieżo
wego, którego obecna struktura
stwarza dogodne Warunki dla

rozwinięcia inicjatywy, energii i

zdolności młodzieży w służbie so
cjalistycznej Polsce. Najważniej
szym zadaniem Federacji Socjali
stycznych Związków Młodzieży
Polskiej jest wykorzystać te

możliwości z największym po
żytkiem dla narodu.

Oczekujemy od całej młodzie
ży, że swoje uczucia wobec

Ojeżyzny, dążenia i aspiracje bę
dzie wdrażać i realizować przede
wszystkim ucząc się jak najle
piej i pracując jak .najwydajniej.

(Tękit przemówienia
Gierka opublikowała
prasa pdrnnna).

*

Z kolei Ż. Kurowski
_

wił rełerat programowy

Głównej Federacji Socjalistycz
nych . Związków Młodzieży Pol
skiej. : ■

W Apelu do| lńłodzieźy pol
skiej czytamy m. iń.: „My ucze-

ŚbaiRŚłJL j^łęgąieżyi.Pol-

skięj żwrąćąrgy się, ;z-ągoręcym

japelem dó wszystkich młodych
'Obywateli Polski Ludowej, aby
swoją codzienną rzetelną pracą
i nauką, Swym żarliwym patrio
tyzmem, z energią i oddaniem

tworzyli pomyślną i piękną
przyszłość socjalistycznej Polski
— wspólnej nam i umiłowanej
ojczyzny”. 1

Uchwała Kongresu głosi m.

iń.: „W imieniu całej młodzieży,

Kongres Młe4xi«t.

budowy rozwiniętego społeczeństwa socjalisty/
w uchwale vn Zjazdu PZPR.

w Imieniu ruchu młodzieżową.
— my, delegaci na Kongrei
dżieży Polskiej — wobec partii
i narodu potwierdzamy gotoufta
prądy zmierzającej do pogięć
nia patriotycznej jedności neta

du, umacniania państwa i

Woju socjalistycznej demokrąeji
pragniemy pomnażać nasz

w realizację zadań społeczno,
gospodarczych, przyjętych wj..
VII Zjizd PZPR. ’

Kongres przyjmuje refenl
Komitetu Wykonawczego Raj,
Głównej FSZMP „O aktyway j
wszechstronny udział młodęto
pokolenia w budowie Wysifco
rozwiniętej socjalistycznej p#i,
śki”, a kierunki w ńim pr2y,
stawione — za wytycznej &

związków młodzieży w realia,
cji programu partii.

Edwarda
sobotnia

przedsta-
Rady

„Teatr Młodych" z Efci

przybędzie do Krakowa
W dniu 5 maja br. Tśatr tją

H. Modrzejewskiej w KrakMłjj
gościć będzie „Teatr Młodyeh’’j
Tallinna w Estonii, który pri;j.
stawi krakowskiej publiczasaj
sztukę „Sąd w Norymberdze”,

Spektakl oparty na autentyej.-
nych tekstach przewodu śąds-
wogo i songach B. Brechta oraj
K. Komisarowa, podejmuje prć-
blematykę roli obrońców w pro
cesie norymberskim. Sztuka u.

Znana została za jedno z aajde-
kawszych Wydarzeń artystycz
nych w Kraju Rad 197Ś roku j,
raz odbiła się szerokim echem
Za granicą. W ciągu ostatnich
lat „Teatr Młodydh” z Talllnni

za sztukę • tę oraz całókstóit
działalności artystycznej zosia)
nagrodzony wielomk Wyróżnię
niami.

Spektakle odbędą się w dik
5 maja na Scenie Teatru Kasie
ralnego o godz. 15.ÓÓ i 20.00.

kronika Sfe
wypadków

Krwawe dni
w Libanie

PARYŻ

•wnocyz1naZmaja,w
miejscowości Wola Radziszowska,
Kazimierz Dziuba (ur. w 1945 r.),
prowadził motocykl w stanie nie
trzeźwym? pojazd Wpadł do rowu.

W wyniku..obrażeń, kierujący mo
tocyklem zmarł w drodze do szpi
tala, a jego pasażer doznał obra
żeń głowy.

• Wczoraj o godz. 9.30 w Rud*
nfku (gm. Sułkowice), motocykl
kierowany przez Jana Stręka po
trącił pieszego, Władysława Szla-

rhetkę (ur. w 1949 r., gam. W Rud
niku), który poniósł śmierć na

miejscu. Prowadzący, motocykl ó-
raz jego pasażer przewiezieni zo
stali do szpitala w Myślenicach.

Tragedii w Libanie nie nu

końca, Odroczenie wyboru no
wego prezydenta do przyszłej so
boty jeszcze bardziej zaogniło
sytuację..

Centralna rozgłośnia radia li
bańskiego, kontrolowana pnez

siły postępowe, podała, że w nie
dzielę antagonistyczne formacje
zbrojne ostrzeliwały się na oślep
z broni ciężkiej. Pociski artyle
ryjskie gadały gęsto po obu dre
nach linii dzielącej sektory mia
sta, zamieszkałe przez muzułma
nów i chrześcijan, siejąc śmierć
i zniszczenie. Tego dnia w Bej
rucie zginęło co najmniej 90 k

sób. Walki toczyły się również
w innych rejonach kraju.

Pod batutą Jubilata
Śżeśódtiisiąt lit t batutą dy

rygencką w dłoni, ł>i«fcny jubi
leusz obchodu obecnie — wraz

z 80-leciem urodzin — Zdzisław

rowych w Teatrz* im. J, Słowa-: mistrzem Górzyńskiego) - M««

czńą, • zwyeięststo secjaliźmu,' któżegó gościliśmy W

o pokój i bezpieczeństwo. -■
kój i bezpieczeństwo — to n?i-

większe dobro każdego na -od u

i całej ludzkości. Czynie bę-
my wszystko, aby wartości to
utrwalić. i Wespół * bratnimi

Kierównietwu Służbowemu i Partyjnemu, Knmendżie

Miejskiej MO w Krakowie, Współtowarzyszom pracy
oraz Wszystkim, którzy okazali nam Wiele serca, i po
mocy oraz wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych

mjr Tadeusza Nowaka
składamy tą drogą najserdeczniejsze podziękowanie.

ZONA z DZIEĆMI

•’ -nionytn tygodniu na istriidzie

naszej Filharmonii. Przóż Owo

sżeśćdzieśięeiolścte szlak artysty-
Ctny Ż. '

Górzyńskiego Wiódł

przez najpoważniejsze kierow
nicze Stanowiska muzyczne to

kraju: zdyrekeją filharmonii w

Łodzi, Opery Poznańskiej i Ópś-
ry warszawskiej ńa czele.

Miło nam, że Jubilat tak mo
cnymi nićmi związany jest wła
śnie ź Krakowem: tu się urodził,
tu kształcił w Konserwatorium,
tu wresżcie rozwinął swą dzia
łalność dyrygencką jako współ
założyciel (włąśnie przed 60 laty)
orkiestry symfonicznej Żwiązku
Muzyków w Krakowie i kierpw-

1 nik znużycżny przedstawień ope-

ckiego.
Również ł, program koncertu,

jaki ■jubileuszowo poprowadził
pod swą batutą ,w naszym mie
ście Zdzisław Górzyński — miał

posmak wspomnieniowy, histo
ryczny... Najpierw — pyszna pa
triotyczna uwertura do „Hrabi
ny Moniuszki, potem muzyka
dwóch kompozytorów polskich,
których śmiało (chód ż niemałym
smutkiem...) nazwaó by już mo-

żńa twóreami żhpomnianymi:
Zygmunta Noskowskiego (ongiś
ulrMin ’ „naucl:vcml<i „Młodej
Polski Z • Szymanowskim i Ró
życkim na czele) poemat symfo-
tJeńu,:SteV" " 1 WiaaV^um

Żeleńskiego (wielce zasłużonego
kompozytora i pedagoga, który
położył podwaliny pod nawocze-

•me wyższe szkolnictwo muzycz
ne w Krakowie, a niegdyś był i

tańców polskich. 1 wreszcie Rf-

szard Wagner — uwertura „Rt
lonia”, nie lada ciekawsstłs

muzyczna i historyczny, szlacht-

tny dowód pamięci i

jakie znakomity niemiecki kom
pozytor, a zarazem ńieustrastr

ny bojownik o wolhość myśli ‘

narodów poświęcił Polsce, snl1'

jąc poprzez swą „Poldnię" itr
lodie narodowych naszych pieśni.

Pó koncercie — muzycy orkit-

ttry filhdrmoniezńej i słuchacze

zgotowali Jubilatowi dlugotro>1'
łą, serdeczną owację, estnii

wypełniły kwiaty, a dyrekti1
Filharmonii- Krakowskiej -* y

rzy Katlewiez złożył Zó1TM1'
wowi Górzyńskiemu gratulM1
i podziękowania za jego JW*'
leuszową gościnę artystyczne 11

Krakowie. ....

JERZY PARZYW®
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3 maj ~ Pzicrfh Bibliotek

Najmłodszy czytelnik
Zamiłowanie do książek, umie

jętność korzystania z nich, po-,
trzeba stałego kontaktu ze sło
wem drukowanym to nawyki,
które nabywa się w dzieciństwie.
Sieć bibliotek dziecięco-młodzie
żowych udostępnia księgozbiory
czytelnikm juz w wieku 8 lat.

Odwiedziliśmy Dzielnicową Bi
bliotekę Dziecięco-Młodzieżową
W Podgórzu przy ul. Limano
wskiego. Kieruje nią mgr Anna
Augustynek, polonistka, która

łączy bibliotekarstwo z pracą
pedagogiczną w jednej z pod
górskich szkół. Prowadzi pla
cówkę mającą ponad 800 mło
dych czytelników. Do ich dyspo
zycji znajduje się 7 tys. wolu
minów.

Młodzież ma wolny dostęp do
półek. Ale praca w tego typu
bibliotece nie sprowadza się do

wypożyczania ksiązSK Każdy
mały czytelnik wymaga zainte
resowania i pokierowania nim
Normalną koleją rzeczy naj
młodsi szukają barwnych obraz
ków, potem książek przygodo
wych, kolejnym etapem jest się

Dyżury w bibliotece, to przyjem
ność, czasem można pomóc^na^
Mtwet, starszemu, koledze,,**:,,:;

* 19 — Klub Aktora SPATtF,
pl. Szczepański 3 — prelekcja-cloc.
dr hab. J. Szczublewskiego „pt.
prawda; deeendą .Ł .gtfal^a • BStor

ny ModrzęjeWsKięj^^g^ ą

* 19.15 — Klub MPiK, ul. Ja
giellońska 1 — Wieczór autorski'
I.eszka Herdegena.

* 80 — KDK, s. Marmurowa —

„Kto się boi Virginłi Woolf” E.

Albee‘go. Wykonawcy: studenci
III roku Wyższej Szkoły Teatral
nej.

* 21 — Kabaret' Piwnica Pod
Baranami — „Zwierzenia klowna”

wg H. Boll‘a. Monodram w wyk.
Edwarda Wnuka.

JUTRO O GODZINIE;

* 11.30 — AGH, al. Mickiewicza
30, Ip. Aula — Seminarium Kształ
towania i Ochrony .Środowiska im.
W Goetla__ mgr tnż. M., Za
wiła — „dehrona „środowiska w

planie rozwoju Krakowskiego Ze
społu Miejskiego".
-

* 15 — KDK, sala 115 — Wraże
nia z podróży po Afryce Zachod
niej 4 spotkanie z plastykiem mgr
Anną Bogdanowicz (dla Klubu Se
niora) ; o 18.30 — (S. Marmurowa)
II Studium Wiedzy o Teatrze.
Teatr amerykański — Eugehe
O‘Neil. Mówi dr A. tMlanowska.

* 18 — PAN, ul. Sławkowska 17,
s. 24 — posiedź. Kom. Prasoznaw
czej; doc. dr. hab., Ś. Waltoś —

„Prasa, a proces karny w USA
na tle proce'su Patrycji Hearst”.

* 18 —Instytut Botaniki PAN,
ul; Lubicz 46, Ip. — Tow. Przyja
ciół Książki zaprasza na odczyt
prof. dr J. Dyakowskiej pt. ,;Roz-
wój ilustracji botanicznej na przy
kładzie zbiorów Instytutu Bota
niki" (z pokazem).

* 18
_

ZDK. ul. Majakowskie
go 2 — Studium Kultury. „Subiek
tywne warunki powodzenia w pra
cy" — mówi dr T. Rotter.

* 18 — ZDK Klub Seniora, os.

Na Skarpie 64 — „Sztuka antycz
na” — prelekcja z przeźroczami z

Muzeum Pergamonu w Berlinie.
Prowadzą: K. Żymierska i S.
Chmielewski.

A POZA TYM:

* Dyskusyjny Klub Filmowy
Studentów zaprasza, na interesu
jące prelekcje filmowe do kina
„Młoda Gwardia”. W repertuarze
majowym znajdą się: „Ostatnie
zadanie" amer.• dramat psycholo
giczny. - „Duch roju” hiszp. z puli
specjalnej, „Popioły” wg powieści
Żeromskiego, kryminał A. Hitch
cock: z 1935 c. Karnety do naby
cia 4 15 maja w Komisji Kultury
zw SZSP, Rynek Gl. 8 w godz.
15.30—16.30 oraz 5 maja b godz. 19
w kasie kina „Młoda Gwardia”.

* Fot. JADWIGA RUBłS

Bezpłatne ustawianie

świateł w samochodach
Rada SZSP i Kolo Naukowe

Instytutu Pojazdów Samochodo
wych i Silników Spalinowych
Politechniki Krakowskiej pod
patronatem dyrektora doc. dr St.
Starucha organizują jutro (4
maja) w godz. 17—21 na terenie
uczelni (wjazd od ul. Szlak) bez
płatną akcję ustawiania świateł
w samóchodach osobowych. Or
ganizatorzy zapraszają wszyst
kich chętnych do skorzystania z

nadarzającej się okazji.

W

b Sztandar dla ZBoWiD-u
Bi Otwarcie Izby Historii

W hali Wydziału Remonto
wo-Produkcyjnego Zakładu
Komunikacji Szynowej MPK

W kilku wierszach
W DOMU TECHNIKA przy

Straszewskiego 28 odbyło się
dziś sympozjum • na .temat

rozwoju przenośnych narzę
dzi elektrycznych. Jego orga
nizatorem jest NOT oraz Fir
ma Black and Decker z

Wielkiej Brytanii. Jutro, 4

maja, w godz. od 10—13

przedstawiciele tej firmy de
monstrować będą działanie

produkowanych przez siebie
narzędzi. Warto przypom
nieć, że Firma Black and
'Decker jest największym w

■święcie producentem przeno
śnych narzędzi elektrycz-

'

ńych.

MUZEOM LOTNICTWA
I ASTRONAUTYKI w Kra-

-kowie powiększyło swoje
zbiory o samolot Jak-18. O-

trzymanó go w darze od Ae
roklubu Krakowskiego.

ganie po literaturę popularno
naukową.

Młody czytelnik spontanicznie
reaguje na lekturę. Biblioteka
jest miejscem gdzie przychodzi
się na wieczory opowiadań,.kon
kursy, dyskutuje się o książ
kach, wspólnie czyta się ćwicząc
dykcję i intonację. Tu niemałe
znaczenie ma wykształcenie pe
dagogiczne osoby kierującej bi
blioteką.

Decydujący jest zapał stałych
bywalców biblioteki, z których
wyłaniany jest aktyw. Ta mło
dzież „wpada” po lekcjach szkol
nych Mają swoje dyżury i pra
ce. W czasie naszej bytności
spotkaliśmy Kasię, Tereskę, Bea
tę i dwie Bożeny. Przygotowują
dla innych wieczory literackie,
inscenizację, pomagają W pra
cach technicznych jak np. po
rządkowanie prasy a nawet wy
pożyczanie książek' kolegom.
Nagrodą jest pierwszeństwo prży
wypożyczaniu najnowszych; pa
chnących jeszcze farbą drukar
ską książek, które otrzymuje, bi
blioteka.

Notatnik krakowski
DZIŚ O GODZINIE:

* li, — SARP.'Ul. Jana 11 —

. Ze-’-
branić członków Koli SARP przy
Zarządzić fSadziaińf,s’ ”b

* 18 — Klub Osiedlowy „Dąbie”,
ul. Widok 12 — ilustr. kolor. prze
źroczami prelekcja dr J. Brzozow
skiego (kierownika wyprawy ,,Ki
limandżaro 75”) pt. ,,Safari w

Kenii”.
* 18 — Świetlica WSS „Społem”,

ul. Narzymskiego 9 — prelekcja
mgr M. Suszowej pt. „Wychowuję
śię sam”. .

*18 — ZDK, ul. Majakowskie
go 2 Giełda Artystyczna Pionu.

Głównego Energetyka.
* 18 — ZDK, Klub „Kuźnia”, os.

Złotego Wieku " 14 „eref 65”.
„Cham płoń” _ spektakl w wyk.
R Nowickiego. •

* 19 — Klub Kosmos PTMA, ul.
Solskiego 30 — prelekcja prof. dr
K. Rudnickiego pt. „Poznajmy
polskie obserwatoria”.

w Krakowie przy ul. Rze
mieślniczej podczas akademii
1-Majowej odbyła się uroczy
stość wręczęnia zakładowemu
Kołu ZBoWiD-u sztandaru,
przekazanego przez Komitet
Organizacyjny Fundacji Sztan
daru.,

Poprzedziło ją składanie
wiązanek kwiatów przy tablto
cy pamięci poległych i zamor
dowanych, W cześie I i II woj
ny światowej oraz w faszy-
st zskich obozach koncentra
cyjnych.

Poza tym w budynku przy
pl. Serkowskiego 7 otwarto

Izbę Historii MPK. (ja)

Nieczytelne
informacje
Tablice informacyjne z pla

nem Krakowa na pl. Dworco
wym. pod Wawelem Oraz przy
drogach nrowadzących do mia
sta są jut mocno zniszczone, a

zatem nieczytelne. Co na tv O-
środek Informacji -Wawe1.-Tou-
ristu”? (ja)

W najbliższych dniach, w

czasie trwania Dni Kultury, O-
światy Książki i Prasy na Ryn
ku Głównym 25 małych czytel
ników z ul. Limanowskiego ry
walizować będzie w konkursie

opowiadania legend o Krakowie.
Wzorem innych bibliotek dzie
cięcych, w Podgórzu wprowadzi
się uroczyste pasowanie przed
szkolaków na czytelników

Miłości do książek można li
czyć różnymi sposobami, jeśli
skutecznie, książce pozóstaje się
wiernym przez całe życie.
_________ (j- r.)

„Skalni" walczę
o festiwalowe laury
w Turcji i Grecji

. Kraków opuścił Studencki Ze
spół Góralski „Skalni,” Akade
mii Rolniczej.w Krakowie uda
jąc się na dwa poważcie festi
wale folklorystyczne w 'Turcji i

Grecji.
'

_

'

30 kwietnia rozpoczął się festi
wal w Secluk w południowej
Turcji, gdzie folklorystyczne' ze
społy różnych narodów walczyć
będą o najwyższe trofeum Złotą
Artemidę. „Skalni” zaprezentują
„Wesele góralskie” oraz tańce i

pieśni Skalnego Podhala. Po za
kończeniu festiwalu 6 maja, ze
spół da serię występów m. in. w

Istambule i Izmirze.
11 maja „Skalni” przybędą do

Grecji, gdzie w Kar ’itśy rozpo-
cznie się festiwal trwający do
17 bm., po czym dadzą występy
w Atenach i Salonikach prezen
tując Grekom folklor polskich
gór. (j.r.)

Sesja MN-Krowodrza
Jutro odbędzie się Sesja DRN

Kraków — Krowodrza, W pro
gramie obrad — informacja o

d. ałalności samorządu miesz
kańców i ustalenie zasad' orga
nizacji akcji sprawozdawczo-wy
borczej do samorządu, sprawó-
zdanie z wykonania planu roz
woju społeczno-gospodarczego
dzie toy i budżetu w 1975 r. o-

raz odpowiedzi naczelnika dziel
nicy na interpelacje i wnioski

radnych.
Sesja odbędzie się w sali kon

ferencyjnej PPRK przy 'ul. Bo
gatki 3. Początek obrad o godz.
14.

Podręczny Księgozbiór jest w

stałym użyciu — Anna Augusty
nek pomaga swym czytelnikom
w odszukaniu potrzebnych wia

domości.

Odznaczenia
funkcjonariuszy MO i SB

W przeddzień Święta Pracy w

sali tradycji Milicji Obywatel
skiej, Służby Bezpieczeństwa i
ORMO odbyło się spotkanie kie
rownictwa służbowego i partyj
nego krakowskiej komendy MO
s udziałem prezydenta m. Kra
kowa — J. Pękali oraz szefa
Wojewódzkiego Sztabu Wojsko
wego — gen. bryg. Z. Kwiato w-

skiego z długoietnimi, przodują
cymi fukcjonari uszami MO i
SB.

W czasie spotkania wielu fun
kcjonariuszom wręczono odzna
czenia państwowe i resortowe.

Krzyże Kawalerskie Orderu
Odrodzenia Polski otrzymały:
kpt. MARIA KUBACKA, por.
MARIANNA MAJCHERKIE-
WICZ oraz kpt. WANDA PA-
DYKUfcA.

Podziękowania za ofiarną
służbę, gratulacje oraz życzenia
z okazji Święta Pracy złożył
prezydent J. Pękala.

S Tych, którzy w 1944 roku
£ przebywali w obozie karnym
S5 w, Gols, prowincja Burgen-
5 lańdP lćoi& miasta ’ Ńeiiśiedel
Ś am See w Austrij, proszę
£ skontaktowanie się ze mną
S -— Aniela Kozłowska, 32-800
£ Brzesko, ul. Dworcowa 1/4.

Międzynarodową Studencka
Sesja Językoznawcza

Pod egidą Socjalistycznego
Związku Studentów Polskich U-

niwersytętu Jagiellońskiego, roz
poczyna się dziś i, trwać będzie
przez tydzień, Międzynarodowa
Studencka Sesja Językoznawcza
o temacie „Kształtowanie, się ję
zyka ogólnego w wyniku proce-
s-, w integracyjnych” Młodzi ję
zykoznawcy z ZSRR, Czechosło
wacji, Węgier, Rumunii, RFN i
Włoch zajmować sto będą m. in

problemami wpływu prasy, ra
dia i telewizji na kształtowanie
się języka ogólnego. W Sesji u-

czestniczą poloniści, rusycyści,
angliści, germaniści z polskich
ośrodków akademickich.

Je~t to największa tego typu
studencka impreza naukowa or-

Laureatki olimpiady

języka rosyjskiego
Do finału olimpiady języka

rosyjskiego szkół podstawowych
na szczeblu wojewódzkim dopu
szczono 37 zwycięzców olimpiad
sźczebla gminnego i dzielnicowe
go.

X miejsce zdobyła Małgorzata
Wala uczennica kl. VIII Szk.
Podst. nr 128 w Krakowie, II
miejsce —' Barbara Slęczka u-

czennica z kl. VII Szk. Podst. nr

2 w Wieliczce; III miejsęe —

Elżbieta Gródek uczennica kl.
VIII ze Szk. Podst. nr 112. w

Krakowie.
Poza tym Szkoła Podstawowa

nr 128, której uczennica została
laureatką olimpiady , otrzymała
proporćzyk przechodni ufundo
wany przez Zespół Szkół Elek
trycznych nr 1 w Krakowie,
który objął' patronat nad olim
piadę.

Program tegorocznych
Dni Oświaty, Książki i Prasy...
...jest tak bogaty, że nie spo

sób przytoczyć go w całości; Ha
sła pod jakimi organizowane bę
dą imprezy w poszczególne dni
— już podaliśmy. Ciekawsze im
prezy tego wielkiego święta kul-

„Autostop 76“

rozpoczęty
W dniu 1 bm. rozpoczął się ko

lejny, dziewiętnasty „Autostop”.
Ta atrakcyjna i najtańsza forma
turystyki i zwiedzania przez
młodzież naszego kraju trwać
będzie do 30 września. Dla u-

ftników „Autostopu 76” przy
gotowano 43 tysiące książeczek,
tj, o 3 tys. więcej niż w ubie
głorocznej akcji. Będą je roz
prowadzać Oddziały PTTK, cen
tra i punkty Informacji tury
stycznej, szkolne schroniska
młodzieżowe . oraz miejskie i

gminne rady LZS.

Książeczka będąca dokumen
tem młodzieżowej akcji tury
stycznej kosztuje 55 zł (dla cu-.

dzoziemców 70 zł) i przy jej za
kupie każdy uczestnik otrzymu
je książeczkę „Autostopu”, ku
pony na przejazd 1980 km, sa-

mochodoyyą.mapę Polski oraz,
nowe ubezpieczenie PŹU od na
stępstw. „mę^zczęśHwypfi wyjiad-
ków (w Polsce i na terenie NRÓ)
a także regulamin — „List” dla
kierowców.

ganizowana w tym roku w na
szym kraju. Swym zasięgiem
nawiązuje do studenckiej sesji
polonistycznej sprzed dwu lat,
k‘óra zapoczątkowała tradycję
międzynarodowych spotkań nau
kowych młodzieży akademic
kiej. (woj.) ,

Uwaga
wyjeżdżający za granicę!

Wydział Paszportów KM MO
W Krakowie uprzejmie informu
je, że od dziś (3 bm.) wszystkie
sprawy związane z wydawaniem
dokumentów dla obywateli pol
skich wyjeżdżających za granicę
załatwiane będą w budynku KM
MO w Krakowie przy ul. Sie
miradzkiego 24 (parter).

Jednocześnie przypomina się,
że godziny przyjęć interesantów

pozośtają niezmienione tj: w po
niedziałki w godz. 127-16-.tej,
wtorki I piątki 11.30—18,30, śro
dy. i. czwartki 8.30—14-tej, sobo
ty 8.30—13-tej.

Naczelnik Wydziału Paszpor
tów lub jego zastępcy przyjmu
ją obywateli w sprawach pa
szportowych w czwartki w godz.
od 9.00 do 13-tej.

Towarzystwo
Kultury Tea
tralnej *i Zwią
zek Literatów
Polskich. — Od
dział w Krako
wie zapraszają
jutro, 4 maja o

godz. 18 do Klu
bu Literatów przy ul. Krupni
czej 22 na spotkanie z doc. dr
hab. Józefem Szczublewskim,
który będzie mówić nt. „Mo
drzejewska żywa”

tury proponować będziemy Pań
stwu na bieżąco, poprzestając
teraz zaledwie na sygnałach pe
wnych nowości.

W programie tegorocznych
Dni po raz pierwszy znalazło się
święto Rzemiosł Artystycznych
przewidziane na 12 maja, co w

Krakowie przyniesie wystawę
rzemiosł artystycznych na Pla
cu Słowiańskim, a kiermasz wy
robów 16 maja w Rynku. Pod
górskim. W tym roku zaktywi
zowane też są Gminne Ośrodki
Kultury co da szereg ciekawych
imprez i festynów m. tn. pre
zentację 35 widowisk weselnych
w poszczególnych gminach wo
jewództwa. Dzień Prasy przy
niesie kiermasze, spotkania kra
kowskich publicystów z czytel
nikami. (bn)

Co-Gdzie-Kiedy?
(Dokończenie ze str. 5)

Radio

PROGRAM I

NA FALI 1322 M

Wiadomości: 19, 20, 21, 22, 23.
»17 a Rądiokurier. J .7JO. Parada pol
skiej piosejiki. 18. ttfuzyką I aktu
alności. 15.30 Rrzębęje z interstu-
dia. 19.15 Z nagrań Orkiestry PR
1 TV. 20.05 Naukowcy — rolnikom.,
20.35 Koncert życzeń. 21.05 Kroni
ka sport. 21 .15 Sceną 1 film. 21 .40
Z archiwum jazzu. 22.30 Proponu
jemy- i zapraszamy. 22.45 Minireci-
tal H. Zagorowej. 23.10 Korespon
dencja z zagranicy. 23.15 Muzyka
na estradach świata.

PROGRAM n

NA FALI 249 M

Wiadomości: 21.30, 23.30 .

—

17 Zagraniczne chóry amatorskie.
17.20 Rep. lit. 17 .40 Recital z na
grań W. Malcużyńskiego. 18.30
Echa dnia. ,18.40 Zapraszamy do
myślenia. 19 Barok w Europie.
19.30 Notatnik kulturalny. 19.40

Arcydzieła kameralistyki. 20.30
Koncert muzyki operowej. 21 .30
Dziennik wieczorny. 21.45 Wiado
mości sportowe. 21.35 „Dziewięć
lat” — słuchowisko ,wg; sztuki Je
rzego Szaniawskiego. 12 .20 Muzy
ka. 22.33 Dzieła Henryka Mikołaja
Góreckiego. 23.20 Muzyka. 23.30
Wiadomości. 23.35 Co słychać w

święcie. 23.40 Na dobranoc gra
E. Deodato.

PROGRAM m

UKF 66,89 MHz

Wiadomości: 17, 19.30.

17.05 Muzyczna poczta UKF. 17.40
Pisarz miesiąca — T. Łopalewski.
18 Muzykobranie. 18.30 Polityka
dla wszystkich. 18.45 Ballady o

drzewach. 19 „Lalka" — 6 ode.
pow. B. Prusa. 19.50 „Jeźdźcy” —

10 ode. pow. J . Kessela. 20.15 Na

poboczu wielkiej polityki. 20.25 Te
chnologia muzyki. 20.50 „60 minut
na godzinę”. 22115 Trzy kwadran
se jazzu. 23 Poeta czeskiego ro
mantyzmu — 4 Marllczek. 23.05
Czas relaksu. 23.50 Śpiewa Leny
Escudero.

PROGRAM IV

I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI, KRAKOWSKIEJ

UKF 68,75 MHz

16.40 Wiadomości znad Wisły
i Dunajca (Kr). 16.50 Muzyka roz
rywkowa (Kr), 17 Start (Kr). 18
Skrzynka interwencji (Kr). 18.10
Polskie piosenki (Kr). 18.25 Język
niemiecki. 18.40 Tygodniowy prze
gląd audycji oświatowych, 19 Ma-

gązyn OIRT „Nowości naukowe
krajów socjalityCznyćh" — Nauka
i technika w CSRS. 19.15 Język
rosyjski. 19.30 Beethouen — Liszt
„Eroica” —. III symfonią. 20.30
Wieczór muzyki australijskiej.
22.15 Sztuka wczoraj i dziś —

Ogrody. 22 .35 Wieczorna serenada.
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Kol. JULII SZELĄG
składamy wyrazy głębokiego współczucia s po
wodu śmierci OJCA.

Dyrekcja i Rada Zakładowa Przedsiębiorstwa
Budowlano-Montażowego w Krakowie — oraz

koleżanki 1 koledzy

KRAKOWIANKA, wartoś
ciowa, dobrej aparycji,
wesoła, niepaląca, miesz
kanie centrum Krakowa,
poślubi pana powyżej 179
wzrostu, w latach 50—55,
sytuowanego. Oferty 98819
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

PIERŚCIONEK ęe szma
ragdem, wg wyceny jubi
lera — okazyjnie sprze
dam. Tel. grzecznościowy
575-90, dnia 4 1 5 maja,
godz. 19—20. g-99336

& Praca

DOCHODZĄCĄ do opieki
nad dzieckiem przyjmę
zaraz. Zgłoszenia: E. Kon
stantynowicz, Dietla 85/5,
po godz. 16 (prócz ponie
działku i środy), g-98712

PANNA, lat 28, i braku
znajomości pozna w celu
matrymonialnym Pana z

wyższym lub średnim wy
kształceniem, do lat 38.
Oferty 98894 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

ROZWIEDZIONA, lat 50,
spokojnego charakteru,
pracownik umysłowy, po
zna w celu matrymonial
nym zrównoważonego Pa
na, dobrej prezencji, bez
nałogów. Oferty nieanonl-
mowe: „Prasa" Kraków,
Wiślna 2, dla nr 98799.

MORRIS Mini 850 Van,
prod. 1971, przebieg 65.000
— pilnie sprzedam. Ofer
ty 98862 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

CZĘŚCI ZAMIENNE
DO SAMOCHODÓW marki SYRENA i DACIA

AKCESORIA SAMOCHODOWE — poleca nowo o war y

DOCHODZĄCĄ do trzyle
tniego chłopca przyjmę od
września. Rynek Główny
44 — pracownia krawiec
ka. g-98798

POMOC domowa docho
dząca do rocznego dziec
ka — potrzebna. Os. Wie
czysta, ul. Łąkowa 10
m. 10. g-98695

SAMOTNY, lat 59, wy
kształcenie niepełne wyż
sze, dobrze sytuowany,
oszczędności, samochód,
pozna miłą, zgrabną, ła
dną, niewysoką panią. —

Zdjęeia mile widziane, cel

matrymonialny. Oferty
98711 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

WDOWIEC, samotny, wy
kształcenie wyższe, przy
stojny, na stanowisku, po
zna w celu matrymonial
nym kulturalną Panią w

wieku 47—50 lat, posiada
jącą mieszkanie.
98660 „Prasa"
Wiślna 1.

SKODA 100, czteroletni,
stan Idealny, mały prze
bieg — sprzedam. Pisemne
oferty: Kraków, Snycer
ska 38/186 — Zbigniew
Wojdyła. g-98892

UBRANKO komunijne na

szczupłego, wysokiego
chłopca — sprzedam. Tel.
234-94. g-98815

DACIA 1300

sklep motoryzacyjny
POLMOZBYT”

w Nowej Hucie
os. HANDLOWE nr 7

K-2690

Nauka

TANCZYC nauczysz się
szybko na kursach tańca
towarzyskiego I, ii 1 in
stopnia w Krakowskim
Ośrodku Tanecznym. Za
pisy, informacje: plac Wi
ta Stwosza 2/2 (przy ul.
Grodzkiej), w godz. 8—19,
tej. 253-43. K-3213

KAWALER, przystojny
kulturalny, dobrze sytuo
wany, bez nałogów, pozna
w celu matrymonialnym
Panią przystojną, miłą,
reprezentacyjną, zdecydo
waną na małżeństwo 1 za
łożenie rodziny. Oferty
98877 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

Kupno

Oferty
Kraków,

VOLKSWAGEN 1200
sprzedam. Oglądać:
Limanowskiego 36/7.

g-98812

ul.

MASZYNOPISMA, kores
pondencji biurowej —

wyucza Nowak — Floriań
ska 38,' II piętro, g-98898

KRAKOWIANKA wyjeż
dżająca za granicę, pozna
przystojnego Pana, lat 46
(młodsi wykluczeni), z

wykształceniem wyższym.
Cel matrymonialny. Ofer
ty 98830 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

FRANCUSKI, rosyjski:
tłumaczenia techniczne,
wszelkie inne lekcje. Mgr
Sawąryn, Szlak 17/7.

g-98741

KAWALER, lat 29, inży
nier, pozna w celu matry
monialnym inteligentną,
zgrabną pannę, posiadają
cą mieszkanie. Oferty
A-65 „Prasa" Kraków, Wi
ślna 2.

MAGISTER matematyki
udziela korepetycji, przy
gotowuje do
wstępnych
matematyki
Smierciak,
6/12.

egzaminów
na studia z

1 chemii.
Pstrowskiego

g-98663

Matrymonialne

KAWALER, lat 28, wzrost
164 cm, wykształcenie za
wodowe, kulturalny, do
brego charakteru, posia
dający mieszkanie spół
dzielcze, pozna Panią do
lat 26, o podobnych zale
tach, najchętniej z pro
wincji. Cel matrymonial
ny. Oferty A-66 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

SAMOTNI; Duży wybór
ofert posiada. Biuro i<.i~
trymonialne „Westa” —

70-952 Szczecin, skrytka
pocztowa 672. K-145

POŚLUBIĘ kulturalnego
wdowca, lat 60—68. Powa
żne oferty kierować:
„Prasa” Kraków, Wiślna
2, dla nr 98734.

NOWOCZESNE Biuro Ma
trymonialne „Apollo”,
Słupsk, Garncarska 5,
szczęśliwie kojarzy mał
żeństwa. Adresy wysyła
natychmiast

KULTURALNEGO Pana,
wykształcenie minimum
średnie, lat 60, pozna wol
na, samotna, wyższe stu
dia. Cel matrymonialny.
Oferty 98787 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

VELOREX 350 w dobrym
Stanie — pilnie kupię,
względnie zamienię za

„Plccolo-Duo” 2-osobowy
(stan dobry), za dopłatą.
Franciszek Przybyło, Kra
ków, ul. Grodzka 9 m. 18,
tel. 599-37. g-93R05

ZDECYDOWANIE kupię
bony PeKaO na samo
chód. Oferty 98822 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

kupię samochód osobo
wy w ratach po 1.500 zł
miesięcznie. Oferty 98841
„Prasa" Kraków, Wiślna 2.

SZKLARNIE do rozbiórki.
Oferty 98780 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Sprzedaż

VOLKSWAGEN 1200 sprze
dam. Nowa Huta, os. Ka
zimierzowskie 26/20 (Bień-
czyce)> g.98850

SILNIK do łodzi Wicher-
M, 25 KM — sprzedam.
Tel. 267-98 wieczorem,
Smoleńsk 34 m. 6. g-98743

KALKULATOR Texas SR-
16-11, sieć, baterie, nowy
— sprzedam. Cena .12.909

Telefon 369-67.
98742-g

zł.

MASZYNĘ do cykllnowa-
nla FSR 20 Super Frank,
prod. RFN — sprzedam.
Oferty 98811 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

2 MIESZKANIA super
komfortowe — pokój z

kuchnią i garsonierę (Oko
lica 18 Stycznia) zamien
nię na 3-pokojowe, su
perkomfortowe. — Oferty
99911 „Prasa”, Kraków,
Wiślna 2. g-99911

SPRZEDAM tanio 1,5 ha

pola, zabudowania, drze-
wa owocowe, blisko No-
wej Huty, dojazd autobu
sem MPK. Zgłoszenia: Ka
zimierz Klamra, Pobiednik
Mały 66, poczta Igołomia.

g-98437

ZAJDEL Zbigniew, zam.

Krosno, ul. Stapińsklego 38
— zgubił legitymację stu
dencką tir 70/79/WN - wy
daną przez AGH.

OBRAZ Jacka Malczew
skiego — sprzedam. Kra
ków, Wybickiego 5/3.

g-93838

NAUCZYCIEL poszukuje
mieszkania. — Oferty 98600
„Prasa1’ — Kraków, Wiśl
na 2.

Zguby

KLOB Teresa, zam. Kra
ków, BUdryka 5, zgubiła
legitymację studencką nr

1915 — wydaną przez ASP.
g-98556

TELEWIZOR Temp 21-ca-

lowy sprzedam tanio. Tel.
595-85. g-98747

Lokale

M-2 własnościowe w Pła-
szowie — wynajmę samot
nemu lub sprzedam. Ofer
ty 98606 „Prasa" Kraków,
Wiślna i

15 KWIETNIA, w autobu
sie pozostawiono portfel
z dokumentami. Znalazcę
proszę o zwrot. Lidia
Ogiolda, uli Nawojki 23.

g-99473

MIECZKOWSKA Begonia,
Gliwice, Pszczyńska 3/1 —

zgubiła legitymację stu
dencką nr 2207 - wyda
ną przez ASP w Krako
wie. g-98637

MECHANICZNE,
we cyklinowanle,
wanie parkietów _

konuje Andrzej
leWskl, tel. 723-94.

___________

- '3-Włą
DO wynajęcia lokal 21
- siła, światło, gaz,
fon, na cichą produte'
lub magazyn, z mo^
ścią przystąpienia *

spółki. Oferty 985M
sa“ Kraków, Wiślna i

MIESZKANIE — najchęt
niej garsonierę — wynaj-
mie młode małżeństwo.
Teł. 637-20? wewn. 525, po
godz. 18. g-98565

ZDECYDOWANIE kuplę
mieszkanie własnościowe
do 200.000. Oferty 98588
„Prasa" Kraków, Wiślna 2.

SUPERKOMFORTOWĄ —

garsonierę, 20 niż, i p„ os.

Kozłówek — zamienię na

podobne, słoneczne, spo
kojne, mogą być piece. —

Dzielnica obojętna. Wy
kluczam parter i Nową
Hutę. Oferty 98613 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

DNIA 21 kwietnia, w godz.
popołudniowych, na tra
sie ul. Wielicka — Filhar
monia (tramwaj linii 13)
zgubiono pierścionek. —

Uczciwego znalazcę pro
szę o zwrot za nagrodą.
Tel. 816-40, wewn. 37, do

godz. 15. g-99557

Różne

poszukuję garażu »

okolicy ul. Piastowski.)
Bronowie. - Oferty S n

„Prasa” Kraków. Wiśin,

POSZUKUJĘ garsoniery
lub małego, samodzielne
go mieszkania, na okres
kilku lat. Czynsz mie-
sięcznie. — Oferty 98422
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

STUDENTKA poszukuje
garsoniery lub niekrępu-
jącego pokoju, na okres
roku lub dwóch lat. Ofer
ty 98616 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

ZNALAZCĘ Syreny 104,
nr rej. 9209 KS, kremo
wej, dwa sygnały natow
skie na przednim zderza
ku — wysoko nagrodzę.
Tel. 620-23. g-99726

PANIĄ, którą 18 lutego,
w godzinach nocnych, od-

z ulicy Mogil-
koło
matki

os. Teatralne, pro-
łaskawe skontakto-
się ze mną, adre-
llst: „Prasa” Kra-
Wiślna 2, dla nr

woziłem
sklej,
chorej
Hucie,
szę o

wanie
sując
ków,
99949.

„Polfy”, do
w Nowej

PODRÓŻUJĘ co

na trasie Kraków - LS
— Częstochowa —. v

'

ków. Oczekuję pronoiM
Oferty 98602 „Prui“
ków, Wiślna 2.

KALKULATOR TezaT^

struments SR-11
łaniowy) z zasilaczem &,
clowym, zamienię nt m,
szynę do pisania (walu,
kową). Oferty 98561 „ft,.
sa” Kraków, Wifflna 1

PRACUJĄCY, studiujący,
poszukuje pokoju samo
dzielnego na rok. Czynsz
miesięczny. — Oferty 98593
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

KUPIĘ garsonierę własno
ściową. Podać cenę. Ofer
ty 98592 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

SAMOCHÓD BMW 2002
automatlc, rok produkcji
1970, przebieg 60: tyś. km,
kolor yellow bahjma, stan

______ _ ___ ___ ____

.

idealny — sprzedam. Zgło--L Pokój" z kuchnią? kwate-
KATOWICE - śródmieście!

szenia: Kraków, Brono-
wice Małe, ul. Wjazdowa
12. w godz. 15.30—17. j

g-98710

^lARŃWjŚKA
SPÓŁDZIELNIA PRACY

REMONTOWO-BUDOWLANA <

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

ODDZIAŁ BOCHNIA w BOCHNI, ul. KAROSEK 27

tel. 235-55, 222-82

wykonuje w krótkich terminach, na zamówienia

osób prywatnych

USŁUGI BUDOWLANE obejmujące
• -jj"- -

*

krycie dachów blachą
wykonanie i montaż wszelkich konstrukcji
stalowych dla potrzeb rolnictwa

instalacje elektryczne siły, światła i ogrzewania
akumulacyjnego
instalacje wodociągowe, gazowe i centralnego

ogrzewania
© roboty ogólnobudowlane wszystkich branż, jak:

murarskie, tynkarskie, stolarkę budowlaną,
malarskie, dekarskie, nagrobkowe i inne.

Ceny ogólnie obowiązujące.
Zlecenia przyjmuje DZIAŁ TECHNICZNY SPÓŁDZIELNI

BOCHNIA, ul. KAROSEK 27 — tel. 222-82, 235-55
K-27.30

O

runkowe, zamienię na po
dobne w Krakowie. Ofer
ty 98801 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

PRACUJĄCA, po studiach,'
poszukuje pokoju lub gar-
soniery w • okolicy ■cen
trum Krakowa albo No
wej Huty. Oferty 98821
„Prasa" Kraków, Wiślna 2.

FIAT 125P, fabrycznie no
wy, z radiem i magneto
fonem,
zamienię
własnościowe w

wie. Warunki do
nia. Oferty 98887
Kraków, Wiślna

„pekaowski” —

na mieszkanie
Krako-

omówie-
„Prasa”
2.

MAŁŻEŃSTWO — lekarze
— poszukuje samodziel
nego pokoju. Oferty: tel.
148-62, godz. 18—21.

g-98831

PIĘKNY pokój z kuchnią,
HI p., Nowa Huta, zamie
nię na równorzędne,
względnie 2 pokoje. Ofer
ty 98832 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

PRACUJĄCA, członek
spółdzielni mieszkaniowej,
poszukuje nlekrępującego
pokoju na 2 lata, w oko
licy Wieliczki lub Bieża
nowa. Czynsz miesięczny.
Oferty 98835 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

M-3 superkomfortowe,
38,5 ms, ciemna kuchnia,
Bleńczyce, zamienię na 2
pijkoje z kuchnią, super
komfortowe, komfortowe,
większe — dzielnicą Ka
zimierz lub okolica. Ofer
ty 98813 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

MŁODE, bezdzietne mał
żeństwo, członkowie Spół
dzielni mieszkaniowej, po
szukuje małego mieszka
nia lub nlekrępującego
pokoju, na okres roku.
'Oferty 98868 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

DWA pokoje, kuchnia, IV
p., śródmieście, bez kom
fortu — zamienię na gar
sonierę. Oferty 98859
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

pokój, kuchnia, łazien
ka. duże, I p., centrum —

zamienię na M-2, Stare
Miasto. Peryferie wyklu
czone. Oferty 98656 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

KATOWICE-centrum! Ła
dne, 3-pokojowe, kom
fortowe, rozkładowe, sło
neczne, 82 ms — zamienię
na mniejsze 2-lub 1-poko-
jowe w Krakowie. Ofęr
ty 98854 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

ŁADNE 3 pokoje z kuch
nią, komfortowe, śród
mieście, zamienię na 2
pokoje z kuchnią i pokój
z kuchnią, superkomfor
towe. Warunki do uzgod
nienia. Oferty 98713 „Pra
sa” Kraków. Wiślna 2.

SAMOTNY, technik - me
chanik, poszukuje niekrę
pującego pokoju lub gar
soniery. Może być stare
budownictwo. — Czynsz
do uzgodnienia. — Oferty
98653 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

RUMIAN Celina, zam.

Kraków, ul. Boh. Stalin
gradu 42/17, zgubiła legi
tymację studencką nr

L-10859/202/75 — wydaną
przez AM. g-99854

KURACJE ODCHUDZAJĄCE

POZNANI Trzypokojowe
mieszkanie spółdzielcze —

zamienię na podobne w

Krakowie. — Ofejty 98656
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

KULAWIK Małgorzata,
Kraków ul. Sienkiewicza
4, zgubiła legitymację
studencką nr 7369 — wy
daną przez WSE w Kra
kowie. g-99852

REGENERACYJNE
aparatami Bio-Sauna, Supę; Nejnectfftg. a au.

saże lecznicze — Wykonuje „vrfivł
ul. SOLSKIEGO nr 27— telefon 226.33.

. iw»i

SAMOTNY, kulturalny —

pracujący; pilnie poszuku
je niekrępującego pokoju.
Czynsz miesięczny. Ofer
ty 98683 „Prasa” Kraków,
Wiślną2. ..

_

ADAMCZAK Tadeusz —

zam. Kraków, Przemyska
3, zgubił legitymację stu
dencką nr 4334 — Wydaną
przez Dziekanat Akademii
Wychowania Fizycznego w

Krakowie. ■

LIKWIDACJA b. SALONU

ANTYKWARYCZNEGO „DESY”
przy ul. JANA 16

.CUDZOZIEMCOM wynaj
mą rńfeśzkafde superkom-
fortowe, 3-pokojowe, ume
blowane, z telefonem. —

Oferty 98682 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PIĘKNE mieszkanie kom
fortowe, samodzielne, sło
neczne, cichutkie, II pię
tro, 45 mt, k. Wawelu, z

telefonem, zamienię na

Nową Hutę, Oferty 98677
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

WŁASNOŚCIOWE — kom
fortowe, pokój z kuchnią,
do drugiego piętra, naj
chętniej w śródmieściu —

kupię. BronoWice niewy
kluczone. Oferty 98692
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

ŚRÓDMIEŚCIE — samo
dzielne, — trzypokojowe
mieszkanie, parter, piece,
zamienię na komfortowy
pokój z kuchnią, śródmie
ście lub Bronowice, do
drugiego piętra. — Oferty
98691 „Prasa” Kraków,
Wiślna j.

ZAMIENIĘ superkomior-
towe M-2 w Żgkopanęm,
z telefonem, ciepłą wodą,
piękna lokalizacja — oraz

ładny pokój z przynależ-
nościami, z telefonem, w

śródmieściu Krakowa, na

superkomfortowe miesz
kanie M-3 w Krakowie,
wykluczając Nową Hutę.
Warunki do omówienia. —

Oferty 98686 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Nieruchomości

DWIE morgi pola, nadają
cego się pod budowę, w

Biegonicach kolo Starego
Sącza sprzedam. — Ofęrty
98406 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

SPRZEDAM pól hektara

pola w okolicach Krako
wa, Oferty 98446 „Prasa"
Kraków, Wiślna 2.

SPRZEDAM hektar pola
wraz z domem mieszkal
nym. Zgłoszenia: Kraków,
ul. Lubicz 24/10.

g-98385
DOM piętrowy, superkom-
fortowy, nowy, w okolicy
Krakowa — sprzedam z

zamianą na mieszkanie
superkomfortowe. Oferty
98397 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

SPRZEDAM w Prokocimiu
parcelę budowlaną, uzbro
joną. Tel. 705-42,. wieczo
rem. g-98524

KUPIĘ małe gospodarstwo
z budynkami gospodarczy
mi. Oferty 98594 „Prasa”
Kraków. Wiślna 2.

g-98439

KASPRZAK Zbigniew —

zam. Zielona Góra, ul. Tu
wima 5/1, zgubił legityma
cję studencką nr 2110 —

wydaną przez ASP.
g-98460

PP „DESA” Delegatura w Krakowie upranie
zawiadamia, że z dałem 1 maj* br. ulejł oni.

tęcznej JikwiiJaęjO były SSlott Antykwirycmy
Nr a przy 'ul. ..

Należność za przedmioty powierzone do sprze
daży a dotąd nie rozliczone wypłacać będzie kasa

Delegatury przy ul. JANA 16.
K-3M7

DYREKCJA TECHNIKUM ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
MINISTERSTWA KOMUNIKACJI we WROCŁAWIU

ogłasza WPISY
do I klasy Technikum Żeglugi Śródlądowej

na rok szkolny 1976/77

o specjalności

technik mechaniczno-nawigacyjny żeglugi śródlądowej
Przyjmowani będą bez egzaminów kandydaci, którzy

ukończyli 8 klas szkoły podstawowej i nie przekroczyli
wieku 16 lat. —• Okres nauki trwa 5 lat,

•♦•
Ponadto Dyrekcja Zespołu Szkół Żeglugi śródlądowej

Ministerstwa Komunikacji w Koźlu

ogłasza WPISY

marynarz żeglugi śródlądowej
ukończ^i0^^1 będL ?6Z e§zaminów kandydaci, którzy
wieku 17 lat podstawowej i nie przekroczył

Nauka trwa 3 lata.

Obie szkoły prowadzą internaty 1 stołówki.

dać°doappd^0J?U SZk£ł’ 7raz z zał^nikami, należy skła
dka m l u§a Krakowska, Kraków, ul. Krowoder-
S/aoĄ 53W8: 593-55i w *

Tam tez można uzyskać szczegółowe informacje.

Wymagane dokumenty:
podanie
życiorys
metryka urodzenia

opinia szkoły
^oóezenia szkoły, podstawowej lub za

świadczenie uczęszczania do klasy 8, z uwzględnie
niem ocen za I półrocze

'

aświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. K-33^

1)
2)
3)
4)
5)

6)
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Majowe Święto w Krakowie
niiniiniiiniHiiinniiiniiiinnrmnnioHiHnirnnniniHHinniHmiHiinnnina^nHnnimHinniimRnnminHHnmnH f “““1 | Wiersze w plecaku — nie tylko

- 1 Maja 1976 r. w Krakowie. Zebrani na trasie 1-majowego
pochodu i w miejscach zbiórek wysłuchali przemówienia I se
kretarza KC PZPR — Edwarda Gierka.

Na trybunie w ul. Basztowej
łsjtli miejsca członkowie Komi
tetu Honorowego Obchodów 1

Maja w Krakowie, a wśród nich

Egzekutywa KK PZPR z I se
kretarzem KK — Witem Drapi-
ęhem, prezes KK ZSL — Włady
sław Cabaj, przewodniczący KK
SD — Jan Janowski, wicemini
ster nauki, szkolnictwa wyższe
go i techniki — Roman Ney, wi
ceminister hutnictwa — Bolesław
Graszewski. Obecni są: konsul
Konsulatu Generalnego ŻSRR w

Krakowie — Władysław Droz
dów, konśul generalny Francji —

Henri Vial i konsul USA w Kra
kowie — Peter Becskehazy,

Przed trybuną stanęły poczty
sztandarowe.

Jako pierwsza maszerowała
robotnicza dzielnica Podgórze.
Na czele poczty sztandarowe, za

■nimi aktyw społeczno-politycz
ny, weterani walk o wyzwole
nie społeczne, ludzie dobrej ro
boty, przodująca młodzież, re
prezentanci Wojska Polskiego.
Przed trybuną przeszła załoga
„Telpodu”; za nią kroczyły za
łogi innych zakładów, przedsię
biorstw, instytucji tej dzielnicy.
Niesiono transparenty z pozdro
wieniami dla Kraju Rad i leni
nowskiej partii — KPZR, z po
zdrowieniami dla jej przywód
ców. Gorącą owacją przyjęto
przemarsz młodzieży, która kro
czyła pod hasłem: „Partia z mło
dzieżą — młodzież z Partią”.
Maszerowali kolejarze, pracow
nicy Zakładów Sodowych, „Ka
bla”, .Armatury”, kółek rolni
czych i ih.

Jako druga na trasę pochodu
weszła — po raz pierwszy bio-
rąca udział w obchodach 1-majo-
wych w Krakowie — reprezen

Fragment pochodu.

Odłożyła aparat do spryskiwania i weszła do domu.
Wokoło brzęczały duże, włochate pszczoły, którym nie
szkodził chłodny nadmorski wiatr. Z oddali — jak mu
zyczne tło — dochodził odgłos fal, uderzających o ła
wice piasku. Promienie północnego słońca wydawały
mi się blade, pozbawione wewnętrznego ciepła.

Kobieta wyszła z domu i stanęła w otwartych
drzwiach.

— Jest na górze — powiedziała. — Proszę niech pan
wejdzie tędy.

Minąłem dwa ogrodowe bujane fotele i wszedłem
do domu człowieka, który ukradł perły Leandra.

10

Cały wielki pokój zajmowały akwaria, ustawione
dwoma rzędami na masywnych półkach; duże, prosto
kątne akwaria w metalowych ramach, oświetlone z gó
ry lub od środka. Za pokrytym glonami szkłem koły-

• gały się swobodnie girlandy wodorostów; w wodzie na
sączonej promieniami upiornie zielonego światła, poru
szały się ryby o wszystkich kolorach tęczy.

Były tam długie, smukłe ryby w kształcie złotych
strzał, japońskie welonki o fantastycznie powiewają
cych ogonach, przezroczki indyjskie przejrzyste jak ko
lorowe szkło, maleńkie pawie oczka, nakrapiane ryby
calico i wielkie, ospałe chińskie welony o żabich pyszcz
kach i oczkach na teleskopach, przesuwające się w zielo
nej wodzie niezdarnie jak otyli mężcżyźni udający się
na lunch.

Głównym źródłem światła było duże okno w pochy
łym dachu. Pod nim, przy drewnianym stole stał wyso
ki, chudy mężczyzna; w lewej ręce trzymał wijącą się
czerwoną rybkę, w prawej zaś żyletkę owiniętą z jed
nej strony taśmą izolacyjną.

Spojrzał na mnie spod krzaczastych siwych brwi.
Miał głęboko wpadnięte, mętne, bezbarwne oczy. Fod-

r

tacja mieszkańców miast ! gmin
naszego województw* miejskie
go. Poprzedzała ją delegacja w

regionalnych strojach, z symbo
lem pracy i trudu rolnika —

wspaniałymi bochenkami chleba.

Wspaniale prezentował* się
kolumn* dzielnicy New* Huta.
Otwierali ją hutnicy krakow
skiego kombinatu metalurgicz
nego. Szły też załogi „budosta-
lowców”, wśród nich tych, któ
rym przypadł zaszczyt wznosze
nia Huty „Katowice”. Szła mło
dzież, a w jej gronie OHP-owcy,
którzy swą praeą nawiązują dziś
do tradycji dawnych zaciągów
ZMP-owskich i PO „Służba
Polsce”.

Kolumnę dzielnicy Krowodrza

otworzyli pracownicy legitymu
jącej się 25-leciem istnienia
WSK. Szły załogi KFAP, Telos-

Telkom, Przedsiębiorstwa Wo
dociągów i Kanalizacji, PKS,
pracownicy spółdzielczości, służ
by zdrowia, budownictwa, biur
projektowych. W górniczych
mundurach wystąpiła AGH.

„Naszym celem •— rozwój rol
nictwa” — głosił transparent A-
kademii Rolniczej. „Młodzież
najwyższą wartością w socjali
zmie” — oto hasło, pod jakim
występowała młodzież WSP.

Z kolei defilowali sportowcy,
na czele z kadrą i członkami
klubów „Cracovia” i „Wisła”,

Na trasę pochodu weszła dziel
nic* Śródmieście. Na czele za
łogi zakładów o sławnych tra
dycjach i bogatym obecnym do
robku: ZPC „Wawel”, „Stomil”,
„Szadkowski”. Szli ludzie nauki
i kultury,', sztuki, artyści, archi
tekci. Owacyjnie powitano prze
marsz naukowców i studentów

Uniwersytetu Jagiellońskiego i

innych uczelni tej dzielnicy. Ma
szerowali pracownicy Krakow
skiego Wydawnictw* Prasowego
BSW „Prasa”, krakowscy dzien
nikarze. I znowu w ul. Baszto
wej pojawiła się młodzież. A po-
teińjłraco^nicy ; innych środ-

miejskięh zakładów, biur; insty
tucji, banków. Poczty i Łącz
ności, Kolei, MPK. Kroczyli pra

W LAJKONIKU:
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IMS; pe

I losowanie:

49, 12, 42, 48,
dodatkowa 3

n losowanie:

32, 14, 3, 16,
dodatkowa 2
końe. band. pe M zł

20ałipo19zł<98
W KAROLINCE:

I losowanie:

36, 35, 3, 34, 20

dodatkowa 24
końe. band. 28248

II losowanie:

18, 11, 45, 29, 26

dodatkowa 39
końe. band. 79989

ECHO KRAKOWA
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’
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coWnicy spółdzielczości, handlu,
usług. Maszerowali pracownicy
Urzędu Miasta.

Pochód 1-majowy zamykała
kolumna Wojska Polskiego.

¥
W godzinach popołudniowych

Przed trybuną honorową defiluje młodzież z Podgórza.
Fot. JADWIGA BUBIS

Spotkanie
pratanklw pracy

W przeddzień 1 Maja, w go
dzinach popołudniowych, odby
ło się w Urzędzie Miasta Krako
wa spoj^RieTżsśr^tojn^jjłL,yręte-
tanów ruchu. robotniczego liKlus’

dzi najlepszej roboty — repre
zentujących wszystkie środowi
ska naszego miasta i regionu —

z Egzekutywą KK PZPR, na

czele z I sekretarzem KK — W.

Drapichem, władzami administra
cyjnymi miasta z prezydentem
J. Pękalą, stronnictw politycz
nych: ZSL z prezesem KK —

W. Cabajem i SD z prezesem
KK — J. Janowskim oraz KRZZ
ńa czele z przewodniczącym A-
Dałkowskim.

Gospodarz spotkania, I sekre
tarz KK PZPR — W. Drapich —

w imieniu władz partyjnych, ad
ministracyjnych i związkowych
miejskiego województwa krako
wskiego wyraził najgłębszy sza
cunek i podziękowanie wetera
nom ruchu robotniczego za ich
działalność i walkę o wyzwole
nie społeczne i narodowe. Do
ludzi dobrej roboty skierowane
zostały słowa gorącej podzięki za

rzetelną, zaangażowaną pracę,
dzięki której wzrasta wszech-

szedłem bliżej i przyjrzałem się rybie, którą trzymał
w ręku.

— Grzybek? — spytałem.
Wolno skinął głową. t
— Biały grzybek. — Położył rybę na stole i ostrożnie

rozpostarł jej płetwę grzbietową. Była rozszczepiona
i poszarpana; na porozdzieranych krawędziach widocz
ny był biały meszkowaty nalot.

— Biały grzybek — powiedział —< nie jest zbyt groź
ny. Oczyszczę trochę tego małego zucha i będzie zdrów
jak ryba. Ozym mogę panu służyć?

Uśmiechnąłem się do niego, obracając w palcach
papierosa.

— Jak ludzie — po-wiedziałem. — Myślę o rybach.
Też zdarza im się chorować.

Przycisnął lekko rybę do stołu i odciął poszarpany
kawałek płetwy. Potem rozpostarł ogon i też trochę
go skrócił. Ryba przestała się rzucać.

— Czasem można je wyleczyć — powiedział —

nie zawsze. Nie da się na przykład nic poradzić
zaburzenia pęcherza.— Podniósł na sekundę wzrok
mnie. — Wcale ją to nie boli, niech pan się nie mar
twi. Rybę możną śmiertelnie przestraszyć, .ale nie
można jej zadać bólu, jak człowiekowi.

Odłożył żyletkę na stół, umoczył kłębek Waty w

jakimś czerwonym płynie i posmarował nim nacięte
miejsca. Następnie zanurzył palec w słoiku z białą

1 maja, a także 2 bm. — odbyły
się imprezy artystyczne, kier
masze książek, zabawy. Tym
wszystkim, którzy 1 Maja pra
cowali w handlowych stoiskach

ulicznych — należą się słowa

szczególnego uznania.

stronnie dorobek naszego miasta
f regionu, a także ich wkład i
udział w osiągnięciach całego
kraju!“riąroięluż;

’* Uczestnikom - spotkaiu
*dziórii naj lepszej żoboty, wręczo
no specjalne listy gratulacyjne.
W imieniu zaproszonych głos Za
bierali: Stanisław Szymacha —

zasłużony działacz ruchu robot
niczego i Józef Ochotnicki — pe
dagog i wychowawca młodzieży.

Z pięknym programem arty
stycznym wystąpili wybitni
krakowscy artyści: Ewa Buko-

jemska, Wiesław Kwaśny, Ta
deusz Malak i Maria Nowotarska.

♦
Również w przededniu 1-ma-

jówego święta nastąpiło uroczy
ste wręczenie sztandaru, ufundo
wanego przez Komitet Dzielni
cowy PZPR Krowodrza — dla

liczącej już dziś tysiąc członków
1 kandydatów organizacji par
tyjnej Akademii Górniczo-Hut
niczej, legitymującej się szcze
gólnym dorobkiem swej dzia
łalności. Obecny był m. in. wi
ceminister nauki, szkolnictwa
wyższego i techniki — Boman

Ney. (bp)

aJe
na

ku

Wazeliną i pokrył nią rany. Wrzucił rybę do małego
akwarium stojącego w kącie. Zaczęła spokojnie pły
wać, jakby była całkiem zdrowa.

, Mężczyzna Wytarł ręce, usiadł ńa brzeżku ławy
i utkwił-we mn'» spojrzenie swych martwych oczu.

Kiedyś, dawno t*-nu, musiał być przystojny.
— Interesuje się pan rybami? — spytał. Jego głoś

przypomniał ten spokojny, ostrożny półgłos, jakim
porozumiewają się więźniowie w celach i na dzie
dzińcu.

do pa-

wargi.
i znu-

— Nie bardzo — powiedziałem potrząsając przecząco
głową. — Był to tylko pretekst. Przyjechałem
na z daleka, panie Sype.

Nie odrywając ode mnie wzroku oblizał

Gdy odezwał się znowu, jego głos był łagodny
żony.

— Moje nazwisko brzmi Wallace, proszę pana.

Wydmuchnąłem kółko dymu 1 przebiłem je palcem.
— Dlą moich celów lepiej jest, żeby brzmiało ono

Sype.

Pochylił się naprzód 1 opuściwszy dłonie splótł je
między kolanami. Duże, sękate dłonie, nawykłe do
ciężkiej pracy. Uniósł nieco głowę w moim -kierunku
i jego martwe oczy spoglądały na mńie chłodno spod
krzaczastych brwi. Ale głos był w dalszym ciągu-ła
godny.

—• Nie widziałem detektywa od roku. To znaczy nią
rozmawiałem z żadnym. O co chodzi?

— Zgadnij — powiedziałem.

Jego głos stał się jeszcze łagodniejszy.

JCiąp daliiu nastąpi) 116)

Poniedziałek

Marii

Słowackiego 19.13 Wieczór bale
towy, Kawiarnia „Pod Pawiem”

(Grodzka 43) 30 Kabaret. Kawiar
nia „Literacka” 21 Kabaret. PWST

(ul. Warszawska S) 19.15 „Przyja
ciele".

Antoniny

U, 20
1. 18).
Tea-

Mi-

Kijów 19.30, 18.45 Kazimierz Wiel
ki (poi. I. 15), 23 Serce matki

(poi.). Uciecha 15.45, 19; 20 Ostatnie
zadanie (USA 1. 10), 22 Złota ma
ska (poi.). Warszawa 15.30, 18
Zorro (wł.-fr. b.o.), 26.30 W upal
ną noc (USA 1. 15). Wolność 15.30,
18, 20.30 Żądło (USA 1. 15). Apollo
15.45, 18, 20.15 Niewierna żona (fr.
1, 18). Wanda 16, 18, 20 Nie ujdzie
ci to płazem (fr.-wl. i. 15). Sztu
ka — studyjne 15.30, 18 Portret ro
dzinny we wnętrzu (wl—fr. 1. 18),
29.30 ■— zamknięty. Ml. Gwardia
(Lubicz 15) 14.45, 17 Mściciel (USA
i. 18), 19.15 Queimada (Wł. 1. 13).
Wrzos (Zamojskiego 50) 16,
Generał śpi na stojąoo (wł.
Świt (Nowa Huta ee.

tralne 10) 15.40, 10, 30
teść w godzinach nadliczbowch
(ang. 1. 15), 22 Zapomniana melo
dia (poi.). M. Sala 15, 17.15, 19.30
Posłaniec (ang. 1. 19). Światowid
(os. Na Skarpie 7) 15.30, 13, 30.15
Niewinni o brudnych rękach (fr.
1. 18). M. Sala 13, 17, 19 Nieposkro-
mieni hajducy (węg. 1. 15). Wi
sta (Gazowa 21) 16 Nieśmiertelni
(rum. 1. 15), 18, 20 Kochanka bun
townik* (bulg. 1. 18). Maskotka

(Dzierżyńskiego 55) 15.30, 17.30 Jak
utopić dr Mroczka (CSRS 1. 15),
19.30 Trzecia córka (ZSRR 1. 15).
Pasaż (Pasaż Bielaka) 19, 16, 17

Przygody Bolka i Lolka, 18, 20, 22
Beatrice Cend (wt. 1. 18). Pucha
tek (Park Jórdąna) 15, 16, 17 Co-

ralgol i dyliżans, 18 Tora! TorMI
Tora! (USA 1. 15). Ugorek (os.
Ugorek) 15, 17 Bajka o Mrozie

Czarodzieju (radź, b.o.), 19 Pułap
ka w Delcie Dunaju (rum. b.o.).
Sfinks (Majakowskiego 2) 16, 18,
20 Człowiek z cudzym mózgiem
(fr. 1. 15). Kultura (Rynek Gł. 27)
14.30, 16.45, 19, 21.19 Układ (USA
1. 18). Wiedza (Rynek Gł."S7j 17.15

Turcja (USA b.o.). Dom Żołnierza
(I.ublez 48) 16, 18 Policja przyglą
da się (wt. I. 19). Mikro (Dzier
żyńskiego 9) 46,- 18,« 20.19 Doktor

Judym (poi. 1. 19). Związkowlee —

studyjne (Grzegórzecka' -W? 15.45,
19,

' 20.15 Piny Time (fr. b.o,).

Telewizja
PONIEDZIAŁEK — I: 16.39

gram dnia. 16.30 Dziennik.
Obiektyw. 17 Zwierzyniec.
Echo stadionu. 17.50 Tempo —

sób na Jakość. 18.30 Angola
zwycięstwo jest pewne. 19
na złote

_

mam pomysł.
Dobranoc. 19.30 Dziennik.
Wiadomości sportowe.
Teatr Faktu — Konstytucja 3

Maja. 21.25 Dziennik. 21.40 świad
kowie. 22.05 Tańczy Centralny Ze
spól Artystyczny Wojska polskie
go. 22.25 Lektury „Pegaza”. 22.15
Zakończenie programu.

PONIEDZIAŁEK — H: 17.05 Ję
zyk. hiem. 17.30 Program dnia.
17.35 Pierwsze kroki ku sławie —

film pr. fr. 18.05 Na perskim ryn
ku — rep. 18.25 Dialogi z poetą
o poezji — Aleksander Rymkie
wicz. 19 Kronika. 19.20 Dobranoc.
19.30 Dziennik. 20.18 Wiadomości
sportowe. 20.23 świat, obyczaje,
polityka — Rodezja. 20.55 Pomniki
i. ludzie — braterstwo broni. 21.25

Pro-
18.40
17.40

spo-

Szare
19.20
20.15
20.35

nie tylko
piosenka. 22.19 „24 godziny”. 22.25
Język angielski w nauce i tech
nice. 22.50 NURT — Matematyka.

WTOREK — 1: 6, 6.30 Technikum

Rolnicze, 10.05 „Brygady Tygry
sa" — film ser. pr. fr. 11.05 Język
polski — kl. HI Ile. 12 Historia
kl. VIII

__

lata odbudowy. 13.45
1 14.30 Technikum Rolnicze. 16.25
Program dnia. 16.30 Dziennik. 16.40

Obiektyw. 17 Teatr tamtych laf ę-

pol, film dok. 18.20 Studio Tele
wizji Młodych. 19 Sami o sobie.
19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.15
Wiadomości sportowe. 20.25 Przy
pominamy, radzimy, 20.30 Germl-
nal — film ser. pr. ang. 21.15
Świat 1 Polska. 22 Dziennik Ż3.15
Ekran 1 życie — za wami pójdą
inni. 22.30 Zakończenie programu.

UWAGA
Za zmiany w ostatniej Chwili

Wprowadzone w programie tea
trów, kin. radia i telewizji - —

redakcja nie bierze odpowiedziąl-
nośct.

Wystawy-muzea
Muzeum Lenina, Oddział: w Bia

łym Dunajcu (pon. wt. 8—16), Mu
zeum Narodowe — Oddziały: Su
kiennice: Galeria polskiego ma-

larśtwa i rzeźby 1764—1900 (poń.
10—16, wt. niect.), Szołayskich, pl.
Szczepański 9: Pol. malarstwo 1
rzeźba do 1764 r. (pon. 1Ó—16. Wt.
12—18 wst. wolny), Czartoryskich,
Pijarska l> Wystawa arcydzieł ze

zbiorów Czartoryskich (pon. wt.

10—16), Archeologiczne, Poselska
3: Starożytność 1 średniowiecze
Małopolski, Kolekcje zabytków
archeologii śródziemnomorskiej,
Lampy naftowe (pon. 10—14, wt.
14— 18), Etnograficzne, pl. Wolnl-
ca 1: (pon. 10—18 wst. wólny, wt.

niecz.). Galerie: Pryzmat, Łobzow
ska 3: Rzeźby 1 rysunki A. Sza-

■pocznikow (pon, wt. 9—19), Sztuki
Nowoczesnej, N. Huta,
szkowskte I: Rysunki J. Grabow
skiego (pon. 15—21,
Sztuki Współczesnej,
Plakaty J. Trzebiatowskiego (pon.
15— 21, wt. 11—18), Kopalni* Soli,
Wieliczka (pon. wt, 6—12), Muzeum

tup (pert. 7—14.30,
Kramy Dominikańskie,
8/10:

Opon.

os. Kościu-

wt. 11—48),
Bracka 2:

wi. niecz.),
>, Stolarska

Malarstwo H. Kozłowskiego
13—21, wt. 11—13).

Dyżury

(7—16), Informacja o Uslu-
Mały Rynek 9, tel. 565-Ś8,
Nowa Huta: Pogot. MO tel.

POgOt. Rątunk. .422-22, 417-78,
Po*. 433-33, Dyżur pedlatr.

(8-16),
Macie-
Lekar-

13, tel.
domo-

Chlr. Trynitarska 11, Chir. dziec.

Prądnicka 39/37, Laryng. Koperni
ka 23a, Okulist. Witkowiee, Urolog.
Grzegórzecka 18, Neurel. Kobie-

i rzyn. Pogot. Ratunk.: Siemiradz
kiego 1,‘wypadki tel. OS. zachoro
wania I przewozy i 380-58, Ryńek
'Podgórski 2 : 625-50, 657-87; al. Po
koju 7; 109-01, 105-73, Lotnisko Ba
lice 745-68, Skawina 09, Wieliczka
9, 557-69, Krzeszowie. 9, 88, Myśle
nice 99, Proszowice 9, Pogot. MO
tel. 97, Telefon Zaufania 371-37
(18—22), dla dzieci 1 młodzieży
611-42 (14—18), Straż Poi. 08, Po
moc Drogowa PZMot Kraków
417-90 (7—22), Zakopane 27-97, N.

Targ 29-42, N. Sącz 21)8-25, Tarnów
39-98
gach,
228-56,
411-11,
Straż .___ __ —, „ ,

dla Nowej Huty, Szpital w Nowej
Hucie, Informacja kolejowa zagr.
222-48, centr. 237-60 do 70, wsw,
3514, kraj. 595-15, 238-80 do 82. In
formacja kodowa tel. 413-54 (dla
N. Huty), 203-22, 203-42, 584-23
230-19, Milicyjny Telefon Zaufania
216-41 caią dobę, 262-33
Krak. Tow. Świadomego
rzyństwa, MIodz. Poradnia

ska, ul. Boh. Stalingradu
578-08 (Codz. 9—18), Wizyty
we lekarzy chorób dzieci — Lek.

Spóldż. Pracy, tel. 583-43, 968-86
(16—23.30), Informacja Turystyczna
„Wawel-Tpurlst", Pawią 8, tól.
260-91 (8—18), Informacja Kultu
ralna, KDK, pok. 144 (III p.) tel.

244-02, (W godz. 11—18), Poradnia
Przedmałżeńska i Rodzinna, pl.
Wiosny Ludów 6 (pon. śr. i piat.
16—19), Dyżurne przychodnie:
ogólne, pediatryczne, stomatologi
czne, gabinety zabiegowe (świad
czenia ambulatoryjne i Wizyty
domowe), Przychodnia, oś. Jagiel
lońskie, bl. 1, w godz. 18—22. tel.
469-15 t" dla Nowej Huty, Przy
chodnia, al. Pokoju 4, w godz, 18—
22, tel. 181-8Ó, a dla poradni pe
diatrycznej 183-96 — dla śródmie
ścia, Przychodnia, ul. Kronikarza
Galla 24, w godz. 18—22, teł. 725-55
dla Krowodrzy, Przychodnia, ul.
Krasickiego Boczna 3, w godz.
18—22, t?l. 618-55 — dla Podgórza,
Przychodnia Przyszpitalna w My
ślenicach, w godz. 15—20 — dla

Myślenic, Przychodnia Przyszpi
talna i Przychodnia Rejonowa, ni.
Kościuszki 30 w Proszowicach, w

godz. 15—20 dla Proszowic, Infor
macja Służby żdrówia: od gódz.
8doS

do 8,
«,
tel.

Apteki
Gł. 42, pl. Wolności 7,Rynek........... . r

__ _

.

Pstrowskiego 94, M. Huta, ’cetu

trum A.

Różne
ZOO (Lasek Wolski) od godz.

9do17.

Ogród Botaniczny (Kopernika
27) 18—17.

(Dokończenie na str. 3>



W. Fibak K. Meiler

mistrzami świata
(Dokończenie ze str. 1)

POLAK wraz z Meilerem
znakomicie rozpoczęli finałowy
pojedynek wygrywając pierw-

Ekipa Krakowa
lepsza ad Zemana

W RAMACH kilkuletnich
Już kontaktów przebywała w

Krakowie reprezentacja Jugo
słowiańskiego Zemuna (dziel
nica Belgradu) rozgrywając z

ekipą krakowską towarzyskie
mecze w koszykówce, piłce
ręcznej, tenisie stołowym oraz

w kajakarstwie.
W spotkaniach koszykarzy eki

pa naszego miasta oparta na ko
szykarzach I-ligowej Wisły i II-

ligowej Korony dwukrotnie zwy
ciężyła zespół Jugosłowian 76:66
(36:37) i 79:66 (41:37). W prze
kroju obu spotkań najwięcej
punktów- zdobyli: dla Krakowa

Langosz 35 i 18, Międzik 10 i 12
oraz Kwiatkowski 8 i 19, a dla
Zemuna Klajeric 22 i 23 oraz

Klajaie 17 i 25.
W pojedynkach siatkarzy ze

spół Zemuna nie był pełnowarto
ściowym przeciwnikiem dla eki
py krakowskiej opartej na I-li-

gówym Hutniku. Drużyna gości
złożona z graczy Ii-ligowego klu
bu Mladost dwukrotnie przegra
ła 0:3 (6:15, 3;15, 6:15) i 0:3 (2:15,
2:15, 5:15) nie mogąc nawiązać
równorzędnej walki.

W meczch piłki ręcznej junio
rów dwa zwycięstwa odniosła
drużyna Zemuna 28:20 (13:12) i
24:22 (9:9). Najwięcej bramek
zdobyli: dla Zemuna Strbac 9 i 6,
a dla Krakowa Nagły 4 i 7.

Na przystani Nadwiślanu roze
grano zawody kajakowe. W łącz
nej punktacji zwyciężył Kra
ków I — 70 pkt. przed Krako
wemII—67pkt.iZemunem—
58 pkt. W poszczególnych kon- j
kurencjach (wszystkie biegi roze
grano na dyst. 500 m) zwycięży- i
11: kobiety — k-1 Radwan (Kra
ków II), k-2 — Radwan — Oli
wa (Kraków II), mężczyźni k-1
Dziadkowiec (Kraków I), k-2
Dziadkowiec — Dziura (Kraków
I), k-4 Dziadkowiec — Dziura —

Szymski — Domagała (Kraków
I), c-1 Stanecki (Kraków II).

W Wieliczce rozegrano mecze

w tenisie stołowym. W konku
rencji kobiet zwyciężył Kraków
4:1, wśród mężczyzn padł remis
5:5, a wśród juniorów wygrał
Kraków 4:1. W turnieju indy
widualnym wśród kobiet zwycię-|
żyłą Samardzie (Zemun), a wśród'

mężczyzn Siljerski (Zemun).

Sukcesy Szostaka
PODCZAS XXIII międzynaro

dowego kolarskiego kryterium
asów, w konkurencji juniorów
spore sukcesy odniósł wychowa
nek Cracovii, trenowany przez
J. Kupczaka — Ryszard Szostak.
.Krakowianin odniósł dwa zwy
cięstwa etapowe (w Gliwicach
i Katowicach), raz wywalczył
drugie miejsce (w Tychach) oraz

raz trzecie miejsce (w Jastrzę
biu).

PUCHAR POLSKI

dla wrocławskiego Śląska

wro-

Stal
zdo-
oraz

kar-

W FINAŁOWYM meczu pił
karskiego Pucharu Polski
cławski Śląsk pokonał
Mielec 2:0 (0:0). Bramki
byli: Erlich w 49 min.
Garlowski w 58 min. (z
nego). Sędziował p. Jarguz z

Olsztyna. Widzów 12 tys.
Po raz pierwszy w historii

klubu piłkarze Śląska . wywal
czyli Puchar Polski. Zespół tre
nera W. Żmudy nie był w fina
łowym meczu faworytem — wię
cej szans dawano drużynie G.

Laty i H. Kasperczaka. Pierw
sza połowa nie dostarczyła wię
kszych wrażeń 12-tysięcznej wi
downi, lecz kiedy w 49 min. Er
lich zdobył prowadzenie dla
wrocławian mecz stał się emo
cjonujący. Mimo iż w 58 min.
Śląsk zdobył drugą bramkę, Stal

dążyła do odrobienia strat, uzy
skując wyraźną przewagę.
Bramkarz Śląska — Kalinowski

wychodził jednak obronną ręką
przy strzałach Laty, Oratewskie-
(• czy Krawczyka.

szego seta do 3. Rutynowani
Amerykanie zwyciężyli w

dwóch następnych
' i kiedy

wszyscy byli przekonani iż de
bel USA wygra, Fibak z Mei
lerem wznieśli się na wyżyny
swych umiejętności rozstrzy
gając na swoją korzyść czwar
tego seta (6:3) oraz piątego
(6:4).

Dzięki ostatnim wspaniałym
sukcesom — zwycięstwom nad
Borgiem, Vilasem, Okkerem,
Nastase i triumfowi w Kansas
City Wojciech FIBAK na do
bre awansował do światowej
elity tenisowej, a fakt że u-

czynił to tak szybko i w tak
znakomitym stylu wzbudził o-

gólny podziw i uznanie dla ta
lentu i umiejętności Polaka.

Fot. JADWIGA RUBIS

POZNAN. Podczas rozpoczę
tych wczoraj Indywidualnych
mistrzostw Polski w boksie, w

wadze lekkopółśredniej krako
wianin M. Roj wygrał z J. Ko
walewskim (Radom) awansując
do dalszych gier.

WARSZAWA. W miejsce zda
jącego maturę W. Żmudy tre-

nęr JJ. Górski powołał do pił
karskiej kadry - Polski J. Wy-
robka z Ruchu.

Z KRAJU
BIELSKO-BIAŁA. W kontrol

nym meczu siatkarek Polska

, A" pokonała Polskę „B” 3:1

(15:10, 15:10, 11:15, 15:11).

I WARSZAWA. W kolarskim

kryterium MON będącym jed
nocześnie mistrzostwami Armii

1 Zaprzyjaźnionych zwyciężył
I T. Mytnik.

ŁÓDŹ. Juniorzy AZS-u Lu
blin zdobyli mistrzostwo Polski

siatkarzy.
BYDGOSZCZ. W międzypań

stwowym meczu gimnastyków
polska przegrała z Węgrami
272.30:273.75 pkt.

łOdZ. W międzynarodowym
turnieju koszykarzy zwyciężył
zespół Dynama Tbilisi przed
Zalglrisem Kowno i ŁKS-em.

Tak więc zasłużone zwycię
stwo Śląska umożliwia drużynie
wrocławskiej start w rozgryw
kach Pucharu Zdobywców Pu
charów. W drodze po to cenne

trofeum Śląsk wyeliminował ko
lejno Orła Brzeziny (3:1), Arkę
Gdynia (4:1), Gwardię Koszalin
(1:0), Stoczniowca Gdańsk (2:1)
oraz Stal Mielec (2:0).

Po kryzysie w SKS „Podgórze"
NIEDAWNO odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Spół

dzielczego Klubu Sportowego „Podgórze”. Niewesoła sytuacja pa
nowała do niedawna w wiodącej sekcji klubu jaką jest piłka
nożna. Po odejściu trenera L. Parpana piłkarze coraz mniej przy
kładali się do treningów. Kiedy treningi objął mgr M. Filek,
a klub postanowił usunąć najbardziej niezdyscyplinowanych pił
karzy, sytuacja zaczęła wracać do normy — piłkarze A-klaso-
wego Podgórza Znów zaczęli wygrywać. B-klasowa sekcja teni
sa stołowego będzie mogła rozwinąć działalność sportową na

wyższym poziomie z chwilą otrzymania nowego pomieszczenia;
Świetlica, w której obecnie ćwiczą pingpongiści nie spełnia bo
wiem warunków wymaganych w rozgrywkach wyższych klas.
Nowo budowany pawilon sportowy zapewni sekcji tenisa stoło
wego upragniony lokal. <

W l-majowym
pochodzie...

...nie zabrakło takie spor
towców. Z haiłem: „So
cjalistyczny sport integruje”
wspólnie maszerowały repre
zentacje dwóch najstarszych
klubów Krakowa — Cracouii
i Wisły.

Majowe święto przebiegało
również pod znakiem wielu

atrakcyjnych imprez sporto
wych i turystycznych. Po

Pierwszomajowych pochodach
w ośrodkach sportowych, re
kreacyjnych, w parkach, spo
tykały się tysiące ludzi, dla
których przygotowano wiele
ciekawych i atrakcyjnych im
prez. Największą popularno
ścią cieszyły się organizowane
miniaturowe kometki, coraz

bardziej popularne w naszym
kraju ringo, siatkówka, piłka
ręczna oraz marsze i biegi z

przeszkodami.

Staff ggggg ®J
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Garbarnia przegrała z GKS-em

Pięć bramek

w bagażu Skawinki

KOLEJNE, pewne zwycięstwo zanotowali na swoim koncie
piłkarze Cracovii. We wczorajszym meczu grupy I piłkar
skiej klasy okręgowej krakowianie wygrali z zespołem Ska-
winki 5:0 (2:0). Bramki zdobyli- Grzesiak — 3 w 2, 35 i 65
miii, oraz Macała — 2 w 58 i 75 min. Sędziował p. Tworzydło
z Bochni. Widzów ponad 4.000.

CRACOVIA wystąpiła w skła
dzie: Koczwara, Wojtowicz, Du
da, Dominik, Turecki, Hefko,
Macała, Janisz (Zb. Maczugow-
ski), Surma, Grzesiak, Bąk (A.
Nenko).

Zespół Skawinki był jedynie
tłem dla ofensywnie grających
piłkarzy Cracovii, którzy na do
brą sprawę mogli ten mecz wy
grać nie 5:0 lecz 10:0! Na prze
szkodzie '

w uzyskaniu dwucy
frowego wyniku nie stanęła by
najmniej znakomita postawa o-

brony czy bramkarza Skawinki
lecz fatalna skuteczność strzelec
ka napastników „biało-czerwo
nych”. Stuprocentowe sytuację
strzeleckie, zmarnowali m. in.
.Macała (2), Surma i Grzesiak.
Kibice Cracovii nie mają jednak-

W TOTO - LOTKU wyloso
wano następujące numery: I lo
sowanie — 6, 17, 29, 37, 38, 47,
dodatk. 35; H losowanie — 3,
4, 17, 21, 43, 49. Wylosowano
końcówkę banderoli: 104491.

MALT LOTEK płaci: w I lo
sowaniu — za piątki po 79.771

za czwórki po 930 zł, za .trój
ki po 56 zł; w II losowaniu —

piątki po 440.664 zł, za czwór-
po 1.129 zł, za trójki po 84

zł,

za

ki
złote.

EKSPRES LOTEK płaci: za

piątki po 319.258 zł, za czwórki

po 5.340 zł, za trójki po 169 zł.

po występie „Białej Gwiazdy
Wisła — Stal Rzeszów 0:1 (0:0).

w 52 min. Gawlik z rzutu wolnego. Sędziował słabo

p. Stachura z Katowic. Widzów ok. 18 tys.
WISŁA — Gonet — A. Szyma

nowski, Maculewicz, Płaszewski,
Musiał — H. Szymanowski, Płon
ka (od 29 min. Gazda), Nawałka
— Kapka (od 74 min. Surowiec),
Kmiecik, Kusto.

STAL — Jałocha — Pop, Ro
sół, Gawlik, Janiszewski — Mi-

chaliszyn, Krawczyk, Curyło —

Kozerski, Napieracz, Krysiński.
Ostatnia kolejka ekstraklasy

rozegrana została na raty i już
w środę czołowe zespoły tabeli
Ruch, Widzew, Stal Mielec stra
ciły punkty, co stwarzało przed
piłkarzami „Białej Gwiazdy”

że zamiaru protestować przeciw
ko podobnym (rozmiarami) zwy
cięstwom także
do końca sezonu

w pozostałych
meczach.

(WiGr)

meczach: WisłaW pozostałych
Ib — Wawel 1:4 (bramki zdobyli
dla gospodarzy Lisowski, a dla
gości Sysło 2 oraz Chrobak i Kel
ler po 1). Górnik Brzeszcze —

Błękitni Tarnów 4:1, Metal Tar
nów — Bolesław Bukowno 2:0,
Fablok Chrzanów — Hutnik 0:0,
Sandecja — Chełmek 1:1, Górnik
Libiąż — Olkusz 2'1.

W tabeli prowadzi Hutnik 33
pkt. przed Cracovią i Bolesła
wem Bukowno po 29 pkt.

W GRUPIE II najciekawszym
pojedynkiem było spotkanie w

Jaworznie pomiędzy miejscowym
GKS-em i krakowską Garbarnią.
Wygrali gospodarze 1:0. W pozo
stałych meczach: Prokocim —

Kalwarianka 2:0 (bramki dla go
spodarzy zdobyli Stępkowski i

Mierzyński). Unia Tarnów — Be
rek 5:0, Unia Oświęcim — Ko
szarawa Żywiec 1:0, Czarni Ży
wiec — Metal Węgierska Górka
0:2, Górnik Siersza — Orzeł Pia
ski Wielkie 3:1 (jedyną bramkę
dla gości uzyskał Urban).

W tabeli prowadzi Unia Tar
nów 34 pkt. przed GKS-em Ja
worzno, Garbarnią i Prokoci-
mem po 32 pkt.

W I rundzie Pucharu WFS

Wygrana AZS-u
NA STADIONIE Wisły roze

grano I rundę zawodów lekko
atletycznych o Puchar Wojewó
dzkiej Federacji Sportu w Kra
kowie. W łącznej punktacji naj
lepszymi okazali się lekkoatleci
AZS-u Kraków — 190 pkt. przed
Wawelem — 167 pkt., Cracovią
— 155 pkt., Wisłą — 94 pkt. oraz

Hutnikiem — 87 pkt.
Poziom zawodów był przecięt

ny i niewiele rezultatów, można

by nazwać niezłymi.

Rozczarowanie i smutek

poważną szansę *&«***

prowadzącego tercetu Tychy
Ruch - Mielec. Szansę tym
większą, ii krakowianie mieli
7rać na swym boisku za zajmu
jącą ostatnie miejsce rze”°TMskj*
Stalą. Wystąpili więc wiślacy w

roli wielkich faworytów, tym
większe sprawiając "Wżarowa-
nie i smutek swym sympatykom,
gdy mecz przegrali.

Co złożyło się na taki obrót

sorawy? Trudno dziennikarzowi
w stu procentach wyjaśnić przy
czyny porażki, nie bierze on

przecież udziału w grze, nie
„siedzi w zawodnikach’. Mozę
tylko na podstawie obserwacji
relacjonować, wysnuwać swoje
wnioski. Wydaje mi się, iz kra
kowianie wyszli na boisko zbyt
pewni sukcesu.' „Cóż to dla nas

_ reprezentantów, kadrowi-
czów, kandydatów do medalu ta
ka Stal” — zapewne rozumowali.
,;My to wygramy na stojąco”
A tymczasem nie doceniany prze
ciwnik, stojący w przedmeczo-
wych kalkulacjach na całkowicie
straconej pozycji, przystąpił do

gry bez obciążeń psychicznych,
ale z wielką ambicją. Stwierdził

po meczu trener rzeszowian St.
Kocot iż jego drużyna „nie bała
się przegranej z Wisłą, bo poraż
ką z takim rywalem ujmy nie
przynosi. Takie założenie dało
nam swobodę poczynań, a gdy
zorientowaliśmy się, iż gospoda
rze grają na stojąco, zaczęliśmy
atakować. Efekt przeszedł nasze

oczekiwania”.

Pierwszą ■połową gry wiślacy,
jak się rzekło przestali, nie prze
prowadzając na dobrą sprawę
żadnej składnej akcji. W drugiej
części zawodów zaczęli szybciej
inicjować akcje, ale. w kilka
minut po wznowieniu gry utra
cona bramka, po pięknym strza
le Gawlika, wprowadziła w ich
szeregi ogromne zdenerwowanie.
Mecz, który miało się wygrać
spacerkiem, przyjął fatalny
obrót. Trzeba było odrabiać stra
ty; -W kąt poszły'wszelkie takty
czne założenia, ^każdy ^z^ graczy
chciał na własną rękę przechylić
szalę zwycięstwa na korzyść Wi
sły, zapanował chaos, brak ko
lektywnych poczynań, co znako
micie ułatwiło gościom obronę.
Stalowcy bardzo umiejętnie pa
raliżowali Ofensywne poczynania
krakowian, inicjując kilkakrot
nie szybkie kontrataki i byli
bliscy strzelenia nawet jeszcze
dwóch bramek, podczas gdy ner
wowo grający wiślacy, nie wy
pracowali
sytuacji z

bramka.

Smutny
ślackich kibiców,
i dla samych piłkarzy,

ani.
której

jednej takiej
winna paść

był to mecz dla wi-

smutny chyba
którzy

ZE ŚWIATA
NOWY JORK. Podczas Za

wodów lekkoatletycznych H.
Glance (USA) wyrównał w

biegu na 100 m rekord świata

wynikiem 9,9 sek. (czas mie
rzony elektronicznie 9,87 sek.).

SAN JOSE. Podczas zawo
dów lekkoatletycznych Amery
kanin Mac Wilkins ustanowił
rekord świata w rzucie dys
kiem wynikiem 70.86 m.

FLORENCJA. Polscy tenisi
ści zostali wyeliminowani z

rozgrywek Pucharu Davisa

przegrywając z zespołem Włoch
0:5.'

ŁANDOWER. Muhammad Ali
obronił tytuł zawodowego mir
strza świata w boksie w wadze

ciężkiej pokonując na

w 15-rundowej walce

Younga (USA).

LONDYN. Piłkarze

gowego Southampton
Puchar Anglii pokonując pier”
wszoligowy Manchester United
1:0 (0:0).

ZURYCH. Piłkarska repre
zentacja Szwajcarii, która 11

maja zmierzy się w Bazylei z

zespołem Polski przegrała w

towarzyskim meczu z zespołem
Węgier 0:1 (0:1).

punkty
Jimmy

drugoli-
zdobyli

CASABLANCA. W między-
I narodowym wyścigu kolarskim
i dookoła Maroka zwyciężył ze-

spół ZSRR, a indywidualnie
kolarze Związku Radzieckiego

, zajęli 4 pierwsze miejsca.

HALLE. W międynarodowym
turnieju koszykarek zwyciężył

i zespół Rumunii przed Bułgaria
( i Polską.

; —

już nie po raz pierwszy, przeka.
nali się jak w sporcie nie
no lekceważyć żadnego ryw»i
jak wiele się traci wskutek jak’
że złudnych wyobrażeń o swoi.)
wielkości- . .

' *

Trener A. Brożyniak stwlw,
dził, iż jego zespół zagrał pasyTM
nie, źle taktycznie i tak chaoty'
cznie, iż trudno było w tej sytj'
cj zwyciężyć. Tłumaczył zaWod’
ników słabą odpornością psycy'
czną, ale ten argument jakoś nie
trafia do przekonania, jeśli Sj
zważy, iż wiślacy to przecież nie

nowicjusze w futbolowym fachu,
(lanę)

1 litfa
Wisła — Stal Rzeszów 0:1,

lonia — GKS Tychy 0:1, p’ogot
— Górnik 4:2, Legia — stom.
bierki 3=0, ŁKS — ROW 1q

TABELA

1. Tychy 25 34
2. P.uch 25 32
3. Stal M. 25 30
4. Pogoń 25 28
5. Widzew 25 28
6. WISŁA 25 28
7. Śląsk 25 26
8. Legia 25 26
9. ROW 25 24

10. Górnik 25 22
11. Zagłębie 25 22
12. Lech 25 22
13. Polonia 25 20
14. ŁKS 25 20
15. Szombierki 25 19
16. Stal Rzeszów 25 19

11 liga
GRUPA POŁUDNIOWA

Odra — Star 0:0, GKS Katowice
— Wisłoka 1:0, AKS Niwka — Ma.

łapanew 0:0, Piast — BKS Bielsko

2:1, Stal S. Wola — Urania J:t,
Moto Jelcz — Korona 2:0, Siarka
— Sparta 2:0, Zagłębie
Gwardia W-wa 0:0.

TABELA

Lubin -

i. Odra 24404M
2. Piast 24 36 36—1}

3. Małapanew 24 26 20-25

4. Star 24 25 26-fl

5. BKS 24 25 27-20

(L Wisłoka 34 25 22-tt

f. Ufania 24 24 24-23

Si Stal 24 24 20-20

9. GKS 24 23 26-20

10. Moto 14 23 28-29

11. Siarka 24 21 15—26

12. Gwardia 24 20 21—28

13. AKS 24 19 19-26

14. Sparta 24 18 13-15

15. Zagłębie 24 18 18-39

16. Korona 24 17 21—33

GRUPA PÓŁNOCNA

Bałtyk — Ursus 2:0, Jaglellonli
— Avla 2:0, Motor — Zagłębie Włb,
2:1, Dąb — Polonia Bdg. 0:2, Le*
chia — Gwardia Koszalin 2ś,
Olimpia — l

1:0, Polonia

2:0, Zawisza

TABELA

Gwardia
— Stal Stocznia Szczecin

W-wa — Stoczniowiec
— Arka 1:3.

1. Arka z 24 36 46—13
2. Lechia 24 36 33—18
3. Motor 24 30 28—13

. 4. Stoczniowiec 24 29 35—33
5. Polonia Bdg. 24 26 19-9
6. Olimpia 24 25 20—11
7. Bałtyk 24 25 23—M
8. Gwardia 2424M
9. Jagiellonia 24 32 3M)

10. Ursus 24 22 24—14

11. Zagłębie 24 21 26—M
12. Stal 24 21 23-41
13. Zawisza 24 20 20-5
14. Polonia W-wa 24 19 13—30
15. Avia 24 19 18—3!
16. Dąb 24 9 12-41
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