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„Warszawski

wrzesień"

Na budowie elektrowni „Połaniec”
stoją już fundamenty pod pierw
szy kocibl, trwają. prace przy
wznoszeniu fundamentów ’ budyn
ku głównego, „elektrofiltrów i ko
tła nr'-2; Zbliża śię final przełoże
nia koryta rzeki Wisły. Trudności
budowniczych — tó brak pełno
sprawnej , linii. kolęjowej / órąż

sprzętu do przewozu kruszywa.
CAF — Stan

W Lipsku —t w. województwie suwalskim, w nowej, no
wocześnie wyposażonej gminnej; szkole zbiorczej odbyła
się dziś centralna inauguracja nowego roku Szkolnego
1976/77.

’

Dzisiaj także nowy rok na
uki rozpoczęli uczniowie szkół
ponadpodstawowych.

W rozpoczynającym się no
wym roku szkolnym ■1976/77
we wszystkich szkołach: w Pol
sce uczyć się będzie ók. 6,5
miliona dzieci i młodzieży. Co
dzienny trud kształcenia i wy
chowania młodego pokolenia
powierzony został pieczy ok.

400 tys. doświadczonych nau
czycieli‘ i pedagogów.

Z pierwszym dzwonkiem
lekcyjnym otworzyło przed
młodzieżą podwoje 100 no
wych placówek Oświatowych
— szkół, przedszkoli,' interna
tów, domów dziecka, itp Wie
lu nauczycieli otrzymało w

tym dniu klucze do własnych
mieszkań.

dożynkowych, które odbędą sięStarostą centralnych uroczystości _

. ..........

w Płocku, będzie Jan Sobolewski — przodujący rolnik ze wsi Pod
górze w . gminie Mała „ Wieś, zaś starościną ,r-; Urszula Gątarek —

przewodnicząca wyróżniającej się w województwie Rolniczej Spół
dzielni Produkcyjnej w Stawie gm. Szczawin Kościelny.

■- Nowy-rok szkolny, to kolej
ny, ważny etap w życiu każ
dego młodego obywatela na
szego kraju. Dla SOO tys. pier
wszoklasistów oznacza począ
tek edukacji szkolnej, wkro
czenie w nowy świat poznawa
nia rzeczywistości/ Większość
6-latków ma za sobą roczny
okres przygotowania wstępne
go do nauki, co ułatwi im start
w życiu szkolnym. Ogółem z

rożhych form wychowania
przedszkolnego skorzysta w br,
ponad milion dzieći, przybę
dzie 14 tvs. nowych miejsc w

przedszkolach.
'

Ponad 500 tys. tegorocznych
absolwentów „podstawówki”
podęjmie naukę w nowych
szkołach, które wybrali zgod
nie ze swymi zainteresowania
mi i aspiracjami. Każdy ab
solwent kląsy ósmej ma za
pewniona możność dalszego u-

czenia się. Przygotowano dla
tej grupy młodzieży odpowie?-
dnią liczbę miejsc w różnych
typach szkół średnich j zasad
niczych szkołach; z.awodowyćh.
Ogółem kształcić się w nich

będzię-ponad Jł mjn. dzięwjczat.-
i chłopców. Przeszło 1.600
tys. uczniów zdobywać bę
dzie przygotowanie, zawodowe,
kształcić się na fachpwców, na

których czeka nasza gospodar
ką.

Eksplozja
na stacji benzynowej

F•

I
znów, jak od lat 37, po
wracamy 1 września do
tamtych dni krwi i chwa

ły, dumy i goryczy. Jedni —

pamięcią bezpośrednich ucze
stników wydarzeń na bite
wnych polach, inni •— a jest
ich wśród nas już znakomita
większość — refleksją nad
faktami z relacji starszych,
ze szkoły, literatury, filmu.

Powracamy do tamtych
wrześniowych dni raz jeszcze
oddając hołd tym wszystkim,
którzy bez względu na „ra
chunki krzywd” międzywo
jennej Rzeczypospolitej, nie
wahając się ni chwili stanęli
w obronie ojczyzny i przer-
wali w ten sposób pasmo a-

neksji hitleryzmu, stając się
początkiem lawiny, która w

przeszło pięć lat później mia
ła ostatecznie pogrzebać lu
dobójczą III Rzeszę. Ze zna
nych powszechnie dokumen
tów wiadomo, że przy całej
politycznej, ekonomicznej i

militarnej słabości kraju by
ła to obrona wysoce efekty
wna, przysparzająca agreso
rowi strat takich rozmiarów,
że musiał on o wiele miesię
cy opóźnić swe działania na

Zachodzie.
Nie jest zaś winą Polaków,

że czas dany ówczesnym so
jusznikom naszego kraju
przez bohaterskich żołnierzy
Westerplatte, bitwy nad Bzu
rą czy obrony Warszawy —

został zmarnowany zarówno

tamtej jesieni 1939 roku, jak
iw pół roku później.

Tak samo jak nie było wi
ną żołnierzy polskiego Wrze
śnia, że musieli zmagać się z

wielokrotnie silniejszym na
pastnikiem osamotnieni, poz
bawieni skutecznego wspar-

................................ .......

ci* sojuszniczego z innej stro
ny — ze Wschodu — uparcie
i egoistycznie odrzucanego
przez władców międzywojen
nej Polski.

Powracamy dziś do tam
tych wrześniowych dni, wie
dząc dobrze, że dalszy prze-,
bieg wydarzeń, zarówno w

kraju, w najszerszych krę
gach społeczeństwa dokonu
jącego wraz z upadkiem II
Rzeczypospolitej generalnych
przewartościowań, jak rów
nież na wszystkich frontach
drugiej wojny światowej,
wprowadził
zmiany.

Dziś,' w 37
tlerowskiej
kraj, słusznemu poczuciu du
my z ówczesnej postawy Po
laków w przegranej bitwie
zwycięskiej wojny towarzy
szy powszechna, głęboka sar

tysfakcja z tego, że jak nigdy
bodaj w dziejach Polski u-

miellśmy wyciągnąć wszyst
kie wnioski z doświadczeń

hi.st, ii.
Klanowa, patriotyczna myśl

oraz i tawa polskich komu
nistów i lewicy społecznej za
owocowały triumfalnym za
tknięciem — obok czerwo
nych, radzieckich — biało-
czerwonych sztandarów w

maju 1945 roku ha gruzach
hitlerowskiego gniazda; zao
wocowały powrotem Polski
do prastarych granic na O-
drze, Nysie i Bałtyku, syste
mem układów, stwarzających
warunki do odbudowy i roz
woju kraju, a zarazem unie
możliwiających realizację
czyichkolwiek mrzonek o

odwróceniu koła historii ■
powtórzeniu września
roku.

tu zasadnicze

lat od chwili bi-
agresji na nasz

NOWY JORK
Na stacji benzynowej w Gads-

den (USA), doszło we wtorek do
potężnego wybuchu ..zbiornika z

paliwem, który spowodował
śmierć 3 strażaków. 3J5 osób zo-^
stało; rannych.

Do eksplozji doszło wkrótce po
przepompowaniu paliwa z samo
chodu cysterny do podziemnego
zbiornika.
111111111111111111111111111111111111

Po zajściach w nocy z poniedział
ku na wtorek podczas festiwalu
ludności kolorowej w londyńskiej
dzielnicy Notting Hill, w mieście
panuje napięcie. Rany odniosło I
kilkaset osób, w tym 325 policjan
tów. Przywódcy ludności koloro
wej obciążają winą za zajścia po
licję, która w tym roku była licz
niejsza niż zazwyczaj i na drobne
zakłócenia porządku reagowała z

przesadną ostrością. Demon
stracja siły przez policję dopro
wadziła do wybuchowej sytuacji.
Rezultatem starć jest niepewność,
czy napięte stosunki sił policyj
nych z

przerodzą
jazdowej,
chwiejnej równowagi rasowej w

stolicy kraju. Na zdjęciu: poli
cja w akcji.
CAF — AP — telefoto

ludnością kolorową nie
sie w stan wojny pod*

grożący zniszczeniem

Biuro Polityczne KC PZPR,
na posiedzeniu w dniu 31 sierp
nia, omówiło aktualną Sytuację
w przedsiębiorstwach przemy
słowych, budowlanych, trans
porcie oraz handlu zagranicz
nym.,

H ZALECONO komitetom za
kładowym' PZPR wystąpienie z

.inicjatywą zwołania w miesią
cu -wrześniu Konferencji Samo
rządu Robotniczego poświęco
nych węzłowym sprawom dzia
łalności przedsiębiorstw. Chodzi
zwłaszcza o dalszy wzrost i po
prawę, jakości produkcji wyro
bów przeznaczonych na rynek i
na eksport,} usprawnienie ko
operacji, podniesienie efektyw
ności gospodarowania, konsek
wentne realizowanie zakłado
wych programów wykorzysta
nia rezerw, przyjętych po II Ple
num KC PZPR.

Wiele uwagi należy poświęcić
także sprawie, jak najlepszego

.wykorzystania środków na cele
'

(Dokończenie nu sir. 2)

Setki tysięcy warszawiaków,
wielu mieszkańców innych re
gionów kraju, Weźmię w tym
roku udział w tradycyjnych
wrześniowych pracach upięk
szających i porządkujących sto
licę, przyspieszająćych budowę
domów, Julit, parków. Znajdzie
się wśród nich ■25-miliono-
Wy obywatel 'Ofiarowujący spo-
łeożny trud Miastu Niepokona
nemu. Przed 30 laty, specjalną
odezwą, stołeczna rada narodo
wa ogłosiła wrzesień Miesiącem
Odbudowy Warszawy.
tiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiłiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiniiiiiiiłiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiD
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Najdłuższy...
NOWY JORK
We Włoskiej dzielnicy Chicago

odsłonięto olbrzymie malowidło
ścienne,.'o‘ wysokości 6 metrów i
długości ponad 1,6 kilometra.

Wykonali je młodzi adepci sztu
ki z Chicago. Przedstawia ono

różne sććhy rodzajowe. ■
Jest to najprawdopodobniej

najdłuższy obraz świata.

••■■■
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Pałac Decjusza na Woli Justo-

wskiej, który — jak pisaliśmy
— został tak poważnie zniszczo
ny przez wandali, przypomina i
dziś stare, opuszczone, baśniowe
zamczysko. Zdewastowane scho
dy i balustrady głównego wej-

Nowe wstrząsy
podziemne
w Bułgarii

SOPOT

Sejsmolodzy bułgarscy zareje-'
strowali we wtorek wstrząsy
podziemne o sile 4 stopni w ska
li Richtera. tch epicentrum zńaj-
dowało się. w odległość! 90 kra
bd Sofii, w pobliżu granicy buł-

garsko-jugosłowiąńśkiej. ;

ścia i tarasu' zarosły bujnym
chwastem i zielskiem, do okien
zaglądają równie wybujałe, dzi
kie krzewy. Wejścia, zamknięte
na głucho. W wielu oknach bra
kuje-jednak nadal.. śzyp„_yilgoó
daje się we znaki wnętrzom sza
cownej budowli. Dokoła żywego
duchą, chociaż spisana została u-

mowa o całodobowym nadzorze
z : dotychczasową admlAlistrar-ją
budowli. ■' .- ■

Jednak — jak nas poinformo
wał Główny Konserwator m.

Krakowa mgr inż. archć Jerzy
Kossowski — już niedługo mają
hasfać lepsze czasy' dla- tego za
bytku, Otóż ą dniem 1 lipća br ,.

został on — prawomocną decyzją.;
Urzędu Dzielnicowego Kraków-
Krowodrza — przydzielony AGH
i Zjednoczeniu Kopalnictwa Su
rowców Chemicznych w Krako
wie do wspólnego użytkowania
z przeznaczeniem na działalność

związaną z nauką i popularyza
cją więdzy, a także bzęścipwp ną
dom pracy twórczej oraz na in
ne cele kulturalne.

Instytut Historii Architektury
j . Kppgęrwącji Zabytków Polite
chniki Krakowskiej oraz Insty
tut Projektowania Architektoni-
cznego kontynuują zlecone im
prace. Do ’

tej pory zakończono
wśtępne badania,- opracowano

(Dokończenie na sir. 2) • ■

1 osoba zabiła i 7 rannych

Uległ I
wiozący polityków FDP

z,

BONN
Samochodowa

borcza FDP, w

FDP, ze swym
cym, ministrem
cznych Hansem-Dietrichem Gen
scherem udawali się na wiec do
Lueneburga, uległa wypadkowi,
który spowodował śmierć jednej
osoby i zranienie 7 osób-

Według pierwszych informa
cji, minister Genscher nie od
niósł obrażeń, jednakże wiec wy
borczy w Lueneburgu został od-

kolumna wy-
której politycy

przewodniczą-
spraW zagrani-

iw*yW W '■ sWImjMŁ f<w
IM.

wołany i minister udał się, na
tychmiast do szpitala w Uelzen,
dokąd przewieziono rannych.
Szczegóły wypadku nie są jesz
cze znane-

Agencja DPA podkreśla, tż

wypadek ten, jest' czwartym z

kołei-w ciągu ostatnich trzech
tygodni, w których pósZkodowa-.
ni są politycy zachodnióniemiec-

cy-
W dniu 10 sierpnia uległ wy

padkowi samochodowemu były
kanclerz Kurt Georg Kiesinger
wraz z rodziną. W kilkadni póź
niej rozbił się samochód, któ
rym jechał federalny minister
d/s budownictwa, Karl Ravfens,
w końcu ub. tygodnia, wypad
kowi uległ samochód, w którym
znajdował-się chadecki ■premier
Szlezwika-Holsztynu, Gerhard
Stoltenberg. Żaden z polityków
nie odniósł poważniejszych ob
rażeń.

ZE ŚWIATA
W STOLICY Finlandii zakoń

czyły się posiedzenia komite-
• tów przygotowujących Świato

wą Konferencję w sprawie za
przestania wyścigu zbrojeń,
rozbrojenia i odprężenia, z «-

działem przedstawicieli organi
zacji społecznych krajów wszy
stkich < kontynentów. Konferen
cja odbędzie się w dniach 23—
2« . września br. w Helsinkach.

W DELHI ogłoszono projekt
zmian konstytucji Indii, przy
gotowany przez rząd Indiry
Gandhi. po sześciu miesiącach
dyskusji ? publicznych Ma on

zostać formalnie przedstawio-.
ny w parlamencie. Proponuje-
się, by fragment wstępu do
konstytucji mówiący, że Indie

■są suWerenńą republiką demo
kratyczną, został. . zastąpiony
stwierdzeniem, iż Indie są su--

werenną Socjalistyczną Repu
bliką Demokratyczna.. .

SĄD w Nikozji skazał i orga-
’

nizatora prawicowego zamachu
wojskowego na Cyprze .w 1974
roku, Nikolaosą Sampsona, na

karę 20 lat więzienia.
Z KOMUNIKATU rzecznika

wojskowego RPA, ogłoszonego
w • Pretorii, wynika, że na tery
torium * Namibii, okupowanym
przez białych rasistów,. wzma
ga się działalność partyzan
tów ruchu narodowo-wyzwo
leńczego rdzennej ludności/

WIELKA centrala- amerykań
skich związków zawodowych
AFL-CIO postanowiła poprzeć
kandydaturę partii demokraty
cznej Jimmy Cartera na sta
nowisko prezydenta w wybo
rach, które odbędą się w IP

stopadzie br. Zakomunikował
o tym przewodniczący eentrali,
George Meany. ■

„Potwór"
rodem ze Szwajcarii

UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie pod wpływem ni*

, żu. Zachmurzenie duże z

przejaśnieniami; możli
wość przelotnych opadów
i burz. Rano zamglenia.
Wiatry zmienne 3—6 m na

sek. Temperatura dniem 18—22,
nocą 11—8 st. C.

W szwajcarskim jeziorze Czte
rech Kantonów zauważono ostat
nie dziwny kształt wystający z

wody,' który według różnych
interpretacji — przypomina „ciel
sko potwora”; miał oh mieć oko
ło 15 metrów długości.

„Potwora” obserwowały z brze
gów jeziora setki turystów z apa
ratami fotograficznymi. . Na zdję
ciach opublikowanych przez prasę
nie widać jednakże nic, poza
dwiema ciemniejszymi plamami na

powierzchni jeziora. Pole do in
terpretacji iest wiec szerokie...
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W hołdzie
bohaterskim

żołnierzom

Września
Dziś, w 37 rocznicę hitle

rowskiej agresji na Polskę, spo
łeczeństwo naszego kraju uezei

pamięć bohaterów poległych w

walkach • narodowe i społeczne
wyzwolenie ojczyzny.

W miejscach uświęconych czy
nem zbrojnym polskiego żołnie
rza, przed pomnikami i obeli
skami upamiętniającymi boha
terstwo Polaków oraz w miej-
seach męczeńskiej śmierci pa
triotów — złożone zostaną kwia
ty, zaciągnięte warty honorowe,
zapalone znicze.

31 sierpnia br., w przededniu
37 rocznicy agresji hitlerowskiej
na Polskę, społeczeństwo całe
go kraju, m. in. ziemi bydgo
skiej, gdańskiej i lubelskiej —

oddało hołd pamięci bohaterów
poległych w walkach o wolność

ojegyzny.
Mieszkańcy ziemi gdańskiej

uczcili pamięć obrońców i wyz
wolicieli Wybrzeża składając
wiązanki kwiatów pod pomni
kiem walki i męczeństwa na

Westerplatte — w miejscu gdzie
padły pierwsze strzały II woj
ny światowej, na Płycie Red
łowskiej oraz płycie pamiątko
wej budynku Poczty Polskiej w

Gdańsku.

Międzynarodowy
Dzień Pokoju

Dziś mija 37 lat od niesprowo-
kowanej, brutalnej agresji Rze
szy hitlerowskiej na Polskę.

Cała postępowa ludzkość ob
chodzi rocznicę wybuchu U woj
ny światowej jako Międzynaro
dowy Dzień Pokoju. W tym ro
ku jest on obchodzony pod zna
kiem umocnienia wszystkich po
stępowych sił świata i polityki
odprężenia.

Afera z łapówkami

Maćki „Lockheeda"
dotarły także do Włoch

■MN ■■ ■O
Turcji i Grecji

JtZTM — OSLO
$pr»wa amerykańskiego kon

cernu lotniczego „Lockheed”,
który na początku br, przyznał
się de wręczania łapówek poli
tykom w różnych krajach kapi
talistycznych, dla uzyskania za
mówień na produkowane samo
loty,. stała się przedmiotem do
ciekań w wielu krajach zachod
nioeuropejskich.

Wśród państw zamieszanych w

aferę wymieniono m. in. Turcję,
która później zawarła z USA
umowę, przewidującą dostarcze
nie jej przez amerykański
Departament Sprawiedliwości
wszystkich dokumentów doty
czących tej sprawy. Również w

Grecji rozpoczęto badanie do
kumentów na temat działalno
ści „Lockheeda”,

W Norwegii, Ministerstwo O-

brony zapowiedziało dokładne
zbadanie kontraktów na zakup
broni, zawieranych przez te®
kraj z „Lockheedem”.

Jak wiadomo, „Lockheed”
wręczał łapówki także polity
kom włoskim, wśród których
wymieniano b. premierów, Ma
riaże Rujnorą i Emilio Cojom-
bę. Po raz pierwszy w związku
z tą sprawą padło nazwisko e-

becnego premiera, Giulio An-

dreottiego. Tygodnik „Espres
so” poinformował, że jest w po
siadaniu dwóch listów i frag
mentu notatnika jednego z dy
rektorów „Lockheeda”, z któ-

B^^bTblektroiitycznej
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Posiedzenie

BiuraPolitycznego
KC PZPR

(Dokończenie te str. I)
socjalne i bytowe w trosce o po
prawę warunków pracy i życia
załóg.

Biuro Polityczne zwraca siądę
aktywu społeczno-gospodarczego
i wszystkich ludzi pracy o twór
czy, konstruktywny udział w

tych zebraniach,
■ ROZPATRZONO I ZA

APROBOWANO projekt przed
sięwzięć rządowych, zmierzają-

Zakaz reklamy papierosów
LONDYN
Od dziś obowiązuje w Austra

lii zakaz reklamy papierosów i

tytoniu w radiu i telewizji. Za
kaz został wprowadzony przez
rząd.

rych ma wynikać, że Andreot-
tiemu zaoferowano ponad 40 tys.
dolarów za popieranie zakupie
nia przez Włochy 18 samolotów

typu „Orion”. Rewelacjom tym
ostro zaprzeczył organ chadecji,
„II Popolo”.

Doniesienia prasy, mówiące o

tym, że przywódca bawarskiej
Unii Chrześcijańsko-Społeeznej
(CSU), Frant Josef Strauss jest
zamieszany „w aferę „Lockhee
da” stały się przedmiotem inter
pelacji w Bundestagu.

Deputowany do Bundestagu
z Partii Socjaldemokratycznej
(SPD), Hęlmuth Moering zwró
cił się do rządu RFN z interpe
lacją, domagając się wyjaśnień,
jaką rolę odegrał Franz Jozef
Strauss w aferze łapówkowej a-

merykańskiego koncernu letni
czego „Lockheed”.

PRZERWY

W DOSTAWIE PRĄDU
Zakład Energetyczny Kraków-

Miasto — przeprasza za przerwy
w dostawie energii elektrycznej:

— dnia 18 września, w godz. S—
18, przy ęl. Dzierżyńskiego U, Ił,
21, 58, SI, 8ł-MI, 14-88, łfc-84, Che-
eimsklej 11—81, Misjonarskiej,
Czarnowiejskiej 83—H, Nowowiej
skiej 21-28

— dnia września, w godz.
8—18, pyzy uJ. yyinej, Królowej
Jadwigi 271—387, 308—388, Marynar
skiej

— dnia 17 września, w godz. S—
18, przy ul. Pod Strzechą, Tetma
jera, Katowickiej.

PONADTO w związku z remon
tem sieci rozdzielczej niskiggo
napięcia, nastąpią przerwy w okre
sie od 8—25 września, w godz. 8—
U, przy ul. Bronowickiej •—88, 19—
194, Bydła, Kandtkiego, Krakusów,
Kmietowicza, Rodakowskiego, Gór
nej, Wallek-Walewskłege, wjazdo
wej, Czepca, Złoty Róg, Przyby
szewskiego, G. Zapolskiej, Balic
kiej, Jabłonkowskiej. Wernyhory.

Bliższych informacji udziela Re
jon Energetyczny Nr IV „Krowo
drza”, te], 565-80, wewn. 884.
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cych do poprawy zaopatrzenia
ludności wiejskiej, i miejskiej w

węgiel oraz drzewo opałowe. W
okresie od 1 stycznia do 20 sier
pnia br. sprzedaż węgla dla lud
ności miast i wsi wyniosła ogó
łem ppnad 12 min ton, z tego
blisko 7 min ton dla gospo
darstw wiejskich. Oznacza to
wzrost sprzedaży węgla w po
równaniu z analogicznym okre
sem ubiegłego roku o 13,5 proc,
na całym rynku, a o 18,1 proc
na potrzeby wsi.

Biuro Polityczne zaleciło zwię
kszenie dostaw węgla dla od
biorców wiejskich o dalsze kil
kaset tysięcy ton. Zaaprobowa
ne także propozycję przedsię
wzięć zmierzających do zwięk
szenia dostaw drewna opałowe
go dla potrzeb gospodarstw
wiejskich.

Biuro Polityczne podkreśliło,
że kroki te, służące zwiększeniu
dostaw w^gla;dla, Jydn.óści wiej
skiej, wymagają wielkich wysił
ków górników t pracowników
przemysłu’ WęglowbgO, pracow
ników wszystkich działów trans
portu.

Równocześnie wskazano na pil
ną potrzebę oszczędnego i ra
cjonalnego wykorzystania węg
la i innych środków opałowych
w całej gospodarce.

■ Biuro Polityczne wysłucha
ło informacji o dotychczasowym
przebiegu kampanii sprawozda
wczo-wyborczej w ogniwach
związków zawodowych i Stanie

przygotowań do VIII Kongresu
Związków Zawodowych.

Kronika wypadków
• Tragiczny wypadek zdarzył

się ostatniej nocy w* miejscowości
Wesoła (gm. Słomniki). Na drodze
prowadzącej z Iwanowic, samo-

chód-taxi marki „wołga”, kiero
wany przez Stanisława Muchę (ur.
w 1937 r.), najechał na leżącego na

jezdni Czesława Cieślika (ur. w

1935 r., zam. Miłocice 111), który
ponjóst śmierć na miejscu.

• Wczoraj, na uh Westerplatte,
obok skrzyżowania kolo dworca
PKP, została potrącona przez sa
mochód Barbara Kołodziejczyk
(lat 32, zam* przy ul. Floriańskiej
15). Ze wstrząsem mózgu i raną
tłuczoną głowy, przewieziono ją do
szpitala przy uh Trynitarskiej.

S-tą.

mgr Inż. arch. Jan Gottwald
ur. 22 III 1921 r. smarł nagle w Krakowie dnia 29 sierp
nia 1976 reku.

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE zostanie odprawione
w czwartek 2 września, o godzinie 8.80 rano, w kościele
SS Norbertanek na Zwierzyńcu.

Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rako
wickim de grobowca rodzinnego odbędzie się w tym
samym dniu, o godzinie 13.80.

CÓRKA i SYN z MATKĄ, SIOSTRA i RODZINA

W związku ze śmiercią

redaktora Jacka Żukowskiego
składamy RODZINIE naszego zmarłego Kolegi, wyra
zy najgłębszego współczucia.

Odszedł od nas prawy człowiek, świetny publicysta
i serdeczny przyjaciel.

CZESC JEGO PAMIĘCI!

DYREKCJA, RADA ZAKŁADOWA, PODSTAWOWA
ORGANIZACJA PARTYJNA i ZESPÓŁ Krakow
skiego Wydawnictwa Prasowego

Yktetiiu
MIMO okresu urlopowego,

górnicy kopalń węgla kamien
nego utrzymują wysokie tempo
pracy, w sierpniu wydobyli e-

ni dodatkowa 143 tys. ton wę
gla, a w ciągu 8 miesięcy br.
załogi górnicze dostarczyły już
113,IM tys. ton węgla, w tym
1.228 tys. ton ponad plan.

W FILHARMONII Wrocław
skiej, 31 sierpnia odbyt się
koncert z udziałem Narodowe-

Pałac Decjusza
przydzielony AGH

(Dokończenie ze str. 1)
dokumentację naukowo-history-
czną. Przystępuje się do dal
szych badań tzw. terenowych w

samym obiekcie. Przeprowadzi
się też specjalne studium na te
mat przekształcenia, na prze
strzeni wielu lat, otoczenia pała
cu, które również w możliwie

maksymalnym stopniu ma po
wrócić do dawnego wyglądu.

Opracowane doraźny program
zabezpieczenia obiektu. Realiza
cja tego programu rozpocznle się
w tym miesiącu. W związku z

tym wkroczą tu ekipy krakow
skiego „Hydrokopu”, który jako
inwestor zastępezy będzie też

generalnym realizatorem robót

zabezpieczeniowych i remonto
wych. Przewiduje się, iż w pier
wszej fazie nastąpi szklenie b-

kien, naprawa oraz wpra
wianie drzwi, naprawa ry
nien spustowych wody deszczo
wej, łatanie dachów, usunie się
chwasty i krzewy zarastające i
niszezące mury. Planuje się ró
wnież, że w kolejnych etapach
Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji
Krakowa założy izolacje chro
niące pałae przed inwazją wód
gruntowych, W przyszłości ro
boty konserwatorskie prowadzić
będą PKZ-y.

'

(bp)

Co nowego

w modzie?
Nadal styl klasyczny, a obok

niego orientalny, zwany rów-
nież fólkló^yśt^ćżhym*1— panują
w modzie ńa sezon jesiennó-żi-
moWy 1975—7?.'Tiiistruje te kie-

runkikolekcja’ wiodąca „Mody
Polskiej” zaprezentowana 31

sierpnia.

Dereczuy raport brytyj
skiej Krajowej Rady Walki
z Alkoholizmem stwierdza,
ie liezba nieletnich, zatrzy
manych w stanie nietrzeź
wym, wzrosła w okresie o-

statnich 10 lat o 36 procent,
a liczba osób poniżej 25 lat
tycia, skierowanych na lecze-

1 nie odwykowe, zwiększyła
we wspomnianym efere- t

sie niemal trzykrotnie.

Najmodniejsze są kolory ciem
ne, zszarzałe: fiolety, zielenie,
granaty i brązy oraz jako uzu
pełnienie rudy, czerwień i ostra
zieleń. Do poszukiwanych tka
nin zaliczają się tweedy, flau-

sze, flanele i gabardyna oraz

lekkie, ładnie układające się
dżerseje i kaszmiry wełniane,
często drukowane we wzory tu
reckie i krawatowe.

Bardzo eleganckie są proste
suknie z miękkich tkanin z wą
skim paskiem umieszczonym w

tunelu, z dużym golfem, a na
wet ż miękkim kapturem. Do
minują spódnice szerokie: głów
nie plisowane i marszczone, Dłu
gość ustabilizowała się na ok,
10 cm za kolano.

Dla panów, na jesień i zimę
modne beże, brązy 1 granaty
oraz różne odcienie szare. Gar
nitury nie zmieniły fasonu: ma
ją linię klasyczną: ramiona na
turalne, lub nieco wyprostowa
ne, talia jest lekko zaakcento
wana, a spodnie nieco węższe.
Płaszcze zakrywają kolana, a

kurtkami sezonu są „budrysów
ki”.

ce Chóru Bułgarskiego „Sveto-
sląv obretenov” z Sofii oraz

Orkiestry Filharmonii Wrocła
wskiej pod dyrekcją Tadeusza
Strugały — który zainauguro
wał doroczny XI Festiwal Ora-
toryjno-Kantatowy „Wratisla-
via cantans”. Trwać on będzie
do 5 września br.

DZISIAJ spod pomnika Nike
w Warszawie wyruszą na li
czącą prawie 1200 km trasę sa
mochody uczestniczące w III
rajdzie „Szlakami zielonych
Otoków". Jego organizatorami
są: Fabryka Samochodów Oso
bowych pa Żeraniu i inspekto
rat Obrony Cywilnej, obcho
dzące w br. 25-Iecie istnienia.
Trasa rajdu przebiega przez
Gdańsk, Kętrzyn, Białystok,
Chełm, Terespol i Lublin, szla
kiem walk żołnierzy Wojsk o-

chrony Pogranicza. Podczas
trwania rajdu jego uczestnicy
spotkają się z załogami wielu
zakładów pracy, żołnierzami
jednostek wojskowych i człon
kami formacji obrony cywilnej.

Fotografik z Nowej Huty
laureatem I nagrody

W Słupsku rozstrzygnięto O-
gólnopolski Konkurs Fotografi
czny pn. „Muzyka w fotografii”.
Udział w konkursie wzięło 67

fotografików z kraju, a także z

Bułgarii i Czechosłowacji. Łącz
nie nadesłano 357 prac.

I miejsce i nagrodę ZG Sto
warzyszenia Polskich Artystów
Fotografików — otrzymał Jan
Salwiński z Klubu Filmowego
w Nowej Hucie za zdjęcie za
tytułowane „Dies irae”.

Aluminiowe tłumiki

do„malucha“
W Kaliskich Zakładach Na

prawy Samochodów wyproduko
wano próbną serię tłumików
wykonanych z blachy aluminio
wej, przeznaczonych do „małych
fiatów”.

Nowe tłumiki przeszły już
pomyślnie próby testowe w

Przemysłowym Instytucie Mo
toryzacji i w Instytucie Mecha
niki Precyzyjnej, gdzie stwier
dzono ich znaczne walory użyt
kowe, np, trzykrotnie dłuższą
żywotność.

Seryjna produkcja takich tłu
mików rozpocznie się w drugim
kwartale przyszłego roku.

Komunikat

Państwowej
W związku ze zwiększeniem

zdolności produkcyjnych prze
mysłu i wzrostem dostaw na ry
nek obniża się z dniem 1 wrze
śnia br, ceny detaliczne odbior
ników telewizyjnych czarno-bia
łych o przekątnej ekranu 20 i 24
cale — w granicach 10—12 proc.

Dla przykładu: cenę detaliczną
odbiornika lampowego „ametyst”
1012—20 cali obniża się z 7.400
zł na 6.700 zł, odbiornika tran-

zystorowo - lampowego „śa-
turn” 202—20 cali z 8.200 zł na

7.200 zł, odbiornika tranzystoro-
wo - lampowego „libra" 203— 24
cale z 10.700 zł na 9.600 zł.

Jednocześnie z dniem 1 wrze
śnia br. podwyżce ulega cena

samochodu osobowego „syrena
105” standard; nowa cena tego
samochodu wyniesie 94.000 zło
tych. Podwyżce ulegają także

ceny niektórych importowanych
samochodów osobowych.

Cena „fiata 125p" nie ulega
zmianie. Bez zmiany pożbstaje
również cena samochodów „fiat
126p”, nabywanych w ramach

przedpłat na książeczki celowe
go oszczędzania PKO założone do
15 maja 1975 r. Tak więc 272 ty
siące właścicieli książeczek do
celowego oszczędzania nabędzie
samochody „fiat 126p” w cenie
63 tys. złotych mimo, iż w mię
dzyczasie wzrosły koszty pro
dukcji oraz koszty importu ko
operacyjnego. Pewna liczba tych
samochodów jest, jak wiadomo,
sprzedawana poza systemem do
celowego oszczędzania. Ponieważ

Koledze

STANISŁAWOWI

PORĘBSKIEMU
składamy wyrazy współczu
cia z powodu śmierci OJCA

Dyrekcja, OOP PZPR
I. Rada Zakładowa

Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej
„Krowodrza” w Krakowie
oraz koleżanki i koledzy

Polscy archeolodzy
dokonali

cennego odkrycia
w Bułgarii

SOFIA
Polska ekspedycja archeologi

czna pod kierownictwem prof.
Stefana Parnickiego-Pudełke, z

Uniwersytetu Poznańskiego, do
konała sensacyjnego odkrycia
podczas kontynuowania prac
wykopaliskowych na terenie sta
rożytnego rzymskiego grodu nad

Dunajem-Novae, nieopodal Swi-
sztowa. Odkopano tam rzymską
bazylikę, pochodzącą z początku
naszej ery. Ma ona trzy absydy
i trzy nawy, a jej szerokość do
chodzi do 28 metrów. Odkryto
również piękną płytę marmuro
wą z inskrypcją ku czci cesarza

Aleksandra Sewera.

Fałszerstwo

„czwartej partii"
BONN

Prokuratura w Koblencji pro
wadzi dochodzenie w związku z

podejrzeniami, że „Wspólnotą
działania — ezwarta partia”
(AVP), która zamierza wziąć u-

dział w wyborach do Bundesta
gu, sfałszowała podpisy na li
stach.

AVP idzie do wyborów jako
partia, która zamierza realizo
wać program bawarskiej CSU,
partii Franza Josefa Straussa.

Kręcą „Trędowatą"
W zamku „Książ” koło Wał

brzycha, filmowcy z Łódzkiej
Wytwórni Filmów Fabularnych
nakręcają pod kierunkiem reży
sera Jerzego Hoffmana ostątnit
sceny „Trędowatej”. Piękny
park w Książu i zamek liezący
około 700 sal, korpnat i innych
pomieszczeń jest scenerią życią
Waldemara Michorowskiege.

Komisji Cen
cena tego samochodu w wolno
rynkowej sprzedaży utrzymuje
się na poziomie rażąco wyższym
od oficjalnego, z dniem 1 wrze
śnia wprowadza się nową cenę,
a mianowicie 87.000 złotych na

samochód „fiat 126p” sprzeda
wany poza systemem docelo
wego oszczędzania. PKO.

W „Lajkoniku"
W 1003 grze „LAJKONIKA” ?

dnia 29 sierpnia 1976 r. stwierdzo
no:

W I losowaniu! — 2 wygrane i
4 trafieniami po 8.882 zł ♦ 208 wy
granych z 3 trafieniami po 73 zl
+ 3.582 wygrane z 2 trafieniami po
5 zł ♦ 6 wygranych z 3 trafienia
mi z dodatkową po 173 zł ♦ 281
wygranych z 2 trafieniami z do
datkową po 20 zł.

W II losowaniu: — 3 wygrane z

4 trafieniami po 4.547 zł ♦ 189 wy
granych z 3 trafieniami po M zl
+ 2.944 wygrane z 2 trafieniami po
5 zl ♦ 10 wygranych z 3 trafienia
mi z dodatkową po 160 zł ♦ 202
wygrane z 2 trafieniami z dodat
kową po 20 zł.

Ponadto: — 1 premia pieniężna
a 5,000 zł na 4-ćyfrową końeówke
banderoli (0608) kuponu a 28 zł ♦
9 premii pieniężnych a 300 zł na

3-cyfrową końcówką banderoli
(346) kuponu a 20 zł ♦ 3 premie
pieniężne a 300 zl na 3-eyfrow4
końcówkę banderoli (346) kuponu
a10zl.

iiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiil!lli>'
DZIENNIK Robotniczej Spól-

dzielni Wydawniczej „Prasa “

Książka - Ruch”.
. ADRES REDAKCJI: „Echo Kra
kowa”, ul. Wiślna 8. 81—887, KM"
ków („Echo Krakowa”, «kryts»
pocztowa 84, jo—980 Kraków). T«'

iefony: centr. 235-60, redaktor
czelny: 24S-78. »ekratar« odpowie-
dzialny: 580-93. dział miejski ti*-”’
dział łączności z czytelnikami!
53. dział sportowy: 543-58, Biuro

Ogłoszeń: 553-40.
WYDAWCA: Krak. Wyś. W*”'

we RS W „Prasa - Książka -

Rucb”. ul. Wiślna 8. Nr inśekW
35009. ,

DRUK: Prasowe Zakłady «r>
liczne RSW „Prasa - Ksiąłki "•

Rueh”, Kraków, ul. Wielopól. *>
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Na wokandzie małej Temidy
w śródmiejskiej dzielnicy

Śródmieście z racji najbar
dziej zagęszczonej zabudowy
oraz sieci komunikacyjnej i
handlowo-gastronomicznej zaj-

Dobra passa
modelarzy LOK

W zakończonych ostatnio Cen
tralnych Zawodach Modeli Łatają
cych w Stalowej Woli sukces za
notowali krakowscy modelarze
LOK.

■I miejsce w klasie F2R zdobył
Zygmunt Słapak (model redukcyj
ny TU-2), przy czym zawodnik ten

uzyskał najwyższą ocenę za jakość
wykonania i pełny program lo
tów! W tej samej klasie III miej
sce zdobył Andrzej Wilk, a Ry-
szerd Przebinda ulokował się na

wysoko punktowanym v miejscu.
Cała reprezentacyjna trójka za

wodników to członkowie modelar
ni LOK przy Hucie Aluminium w

Skawinie. Kieruje nią znany dzia
łacz — instruktor Józef Matysa,
konstruktor jedynego toru modo-
larśkiegó w naszym województwie.

muje niechlubne pierwsze, w

skali Krakowa, miejsce pod
względem ilości rozmaitych
wykroczeń wobec litery pra
wa. Znajduje to, niestety, od
bicie w statystykach Kole
gium d/s Wykroczeń przy na
czelniku dz. Śródmieście.

Oto, w I półroczu br. Kole
gium rozpatrzyło 2.688 spraw.
Najwięcej, bo aż 1.218 spraw
dotyczyło wybryków chuli
gańskich — naruszania spoko
ju i porządku publicznego
przeważnie pod wpływem si

miejscu
uplaso-

drogo-
również
kierow-

wacji zieleni. Karą dodatko
wą dla 104 kierowców, prowa
dzących pod wpływem alko
holu pojazdy, było okresowe
zatrzymanie praw jazdy.

Jotogeniczna Austria*
w obiektywie J. Suberlaka

Nie jest to pierwsza wystawa
prac Jerzego Suberlaka, artysty-
fotografika związanego z Nową
Hutą niemal od chwili jej budo-
Wy. Autor zajmuje się głównie

fotografiką reportażową, dużo
podróżuje starając się chwytać
życie „na gorąco”, wyszukiwać
takie tematy, które najlepiej
charakteryzują dany kraj, jego
przemiany, obyczaje i wartości
kulturowe.

Fotografie, względnie cykle
reportażowe J. Suberlaka nie
potrzebują niekiedy komenta
rzy, przemawiają swą psycholo
giczną treścią, a przy tym przy
kuwają oko widza malarską
kompozycją każdego tematu.,

W Galerii Klubu MPiK przy
pl. Centralnym w Nowej Hucie
otwarta została właśnie nowa

wystawa prac fotograficznych J.
Suberlaka pt. „Fotograficzna
Austria". Można obejrzeć na.

niej nie tylko ciekawe fragmen
ty architektury miast austriac
kich, i najcenniejsze zabytki,
lecz również życie ulicy', obycza
jowe ciekawostki, które autor

uchwycił z zadziwiającą bystro
ścią i wyczuciem obrazu. Wyso
ka . technika wykonywanych
przez niego zdjęć, to jeszcze je
den walor tej ciekawej ekspozy
cji, którą z pewnością warto o-

bejrzeć. Wystawa czynna będzie
do końca września. (aż)

lllllilllllllllllllllllllllllllllllll

koholu. Na drugim
pod względem ilości
wały się wykroczęnia
we, m. in. popełniane
przez nietrzeźwych „_ .....

ców. Było też sporo spraw za

rozmaite drobne kradzieże m.

in. w sklepach samoobsługo
wych.

Śródmiejskie Kolegium sto
sowało pr?y wydawaniu orze
czeń surowe represje, Do naj
częściej stosowanych (w 1044
przypadkach) należała kara
grzywny, przeciętnie w grani
cach 1000—1500 zł. W 44 przy
padkach wymierzono kary a-

resztu zasadniczego, przeważ
nie wobec osób prowadzących
pasożytniczy tryb życia tj: nie
pracujących względnie nie u-

cząęych się, nie posiadających
stałego miejsca zamieszkania.

Do dość częstych należała
też kara ograniczenia wolnoś
ci poprzez skierowanie do
przymusowej pracy na rzecz

dobra publicznego, przeważnie
przy naprawie dróg i konser-

Notatnik krakowski
DZIŚ O GODZINIE:

* 16 — MDK, ul. Józefa
Ekran dla najmłodszych — Filmy
z ulubionymi bohaterami bajek.
JUTRO O GODZINIE:

*16—MDK,ul.Józęfa12—
Kino Przygody: film rumuński pt.
„Pogromca zwierząt” dla uczniów
szkół podstawowych.
A POZA TYMI

* Z dniom dzisiejszym została
zamknięty na okres remontu u-

rząd Pocztowo-Telekom. — Kra
ków 3, prąy ul. Garbarskiej 12.

* Krak. Bem Kultury „Pałac
pod Baranami” zaprasza na im
prezę pt, „Pamiętny wrzesień
1939”, która odbędzie się w piątek
3 bm. o godz. 17.30 w sali 119 II

p. W programie: recytacje wierszy
o temstyee wrześniowej w wyk.
K. Jędryska aktora Teatru im.
Słowackiego oraz projekcja filmu
„Hubal”. Wstęp’ wolny.

* Scena Operetkowa Krak. Tea
tru Muzycznego wystawia w

dniach <—17 września br. komedię
muzyczną pt. „Fani Prezesowe”.

| gościmy1 ,;1< swMb(|wKRAKOWIE

Jak zwykle dużym zaintere
sowaniem wśród starszych i
młodszych malarzy cieszy sią
Wawel. Znajdują się też chętni
nabywcy powstających tu obra
zów -r grafiki i akwarel.

Fot. Z. Ogiński

Remont Sukiennic

zakończony!
Od ub. niedzieli działa ko

misja odbierająca od wyko-

Brytyjskie wzornictwo

Przed trzydziestu laty rozpo- i czątkowanej przed kilku laty
częły działalność dwie instytu- współpracy Rady
cje kulturalne, do dziś prowa-1 działającej przy
dzące ożywioną i owocną współ
pracę. Były to: Instytut Polski
w Londynie i British Council w’
Warszawie.

Te trzydzieści lat tó setki
wzajemnie wymienianych wy
staw, imprez filmowych i tea
tralnych, to liczne kontakty ar
tystów i naukowców. Z okazji
owego jubileuszu mamy okazję
gościć w Krakowie wystawę,
która liczyć- może na duże i

życzliwe zainteresowanie naszej
publiczności. Jest nią wystawą
„Wzornictwo w Wielkiej Bryta
nii”.

Wystawa jest efektem zapo-

Wzornictwa
Ministerstwie
PRL z bry-

Projekt zagospodarowania kuch
ni w małym mieszkaniu.

Fet. JADWIGA RUBlS

Pałac Młodzieży
ułatwi wybór
z nowym rokiem szkolnym Pa

łac Młodzieży reaktywuje swą
działalność proponując uczniom
szereg ciekawych zajęć. Majster
kowicze mogą dać upust swym
pasjom w pracowniach budowy
modeli latająeych, pływających i

kołowych. Entuzjaści radióamator-
stwa mogą uczyć się naprawy i
obsługi urządzeń elektrycznych,
zbudować własnymi siłami odbior
nik lampowy. Dziewczęta zaś znaj
dą pracownię kroju, szycia i ko
ronkarstwa. Młodzieży, która wy
kazuje zainteresowanie takimi
dziedzinami jak chemią, astrono
mia czy matematyka polecamy
sekcję międzyszkolnych kół nau
kowych. Równie rozbudowany jest
dział wychowania artystycznego z

jego pracowniami rysunku — ma
larstwa, grafiki, rzeźby etc., tea
trem małych form, zespołem pie
śni i tańca, z sekcją muzyczną i
wokalno-instrumentalną.

Dzieciom o skrystalizowanych
zainteresowaniach wraz z rodzi
cami serdecznie doradzamy wizy
tę w Pałacu Młodzieży na Krowo
derskiej, który ułatwi wybór spo
sobu spędzenia wolnego od nauki
czas** (woi>

Sfer-:

Karygodne
niedbalstwo

Z fasady budynku na rogu ni.

Basztowej i Długiej odpadają
cegły i bryły betonu. Jest to a-

kurat w miejscu, gdzie tłum lu
dzi zatrzymuje się prsed
ciem dla pieszych.

Miejsce to nie zostało

zabezpieczone, a — jak
dostrzec — następne cegły i od
łamki betonu grożą w każdej
chwili upadkiem na ehodnik a

wysokości kilkunastu metrów.
Ze swej strony ostrzegamy

przechodniów apelując równo
cześnie do władz komunalnych
miasta o natychmiastową inter
wencję. (aż)
lllllllllllllllHIIIIIIIIIIIiH**'1**

Funkcjonalne meble, zasta
wa stołowa, sztućce.

Kultury i Sztuki,
tyjską Radą W^prjjigJwą. ,

Ponad 30. tys. elementów skła
da się na tę ekspozycję prezen
tującą osiągnijcie", brytyjskich
projektantów we wszystkich
niemal dziedzinach od sprzętu
naukowego 1 przemysłowego
poczynając poprzez wyposażenie
mieszkań i sprzęty domowe po
zabawki. Oglądamy prace bar
dzo znanych i cenionyeh na Wy
spach Brytyjskich: Roberta
Heritage’a, Roberta Welcha, Dą-
vida Cartera, Martyna Row-
landsa, Martina Huntą i grupy
projektantów Pentagram. .

Mamy przyjemność być pierw
szym po Londynie- miastem,
gdzie wystawa ta jest, niestety
bardzo krótko, bo tylko do 15
września, pokazywana. Z Kra
kowa przeniesiona zostanie do
Warszawy i Wrocławia a potem
wyjedzie do ZSRR.

W związku z 30-leciem dzia
łalności British Couńoil w Pol
sce przygotowano szereg intere
sujących imprez m. in. wystawę
100 lat brytyjskiego plakatu,
która również pokazana zosta
nie w Krakowie, tygodnie fil
mów, które odbędą się w kilku
miastach Polski, występy Lon
dyńskiej Orkiestry
nej 1 Teatru

Londynu.
Na otwarcie

Sztuki przy
przybyli wczoraj m. in. ambasa
dor Wielkiej Brytanii w Polsce -•

GEORGE F. N. REDDAWAY z mał
żonką, dyrektor Brit. Council w

Warszawie — dr BERNARD LOTT,
dyrektor Departamentu d/s Plasty
ki Ministerstwa Kultury i Sztuki
— KONSTANTY WĘGRZYN. O-
becny był także prezydent miasta
- • JERZY PĘKALA. Gości powitał
prezes tpsp — prof. dr KAROL
ESTREICHER.

nawców, ktprymi są PKZ-y i
ich specjalistyczne
odrestaurowane
klenie.

W końcowym
skoncentrowano
stolarskich, a więc odtwarza
niu i odnowie starych, zabyt
kowych kramów, a także na

montowaniu w nich żaluzji,
które nadeszły, od tej samej
firmy z Wiednia, gdzie wy
konywane były, te pierwsze,
przed laty.

Po Sukiennic, przypomnij-
m/,_ wprowadzi ..się głów
ny gospodarz i użytkownik
CPLiA, udostępniając ., część
kramó.w tymr ,.którzy, handlo
wali tu przed ich odnową.

Inauguracja nowego roz
działu w historii Sukiennic

nastąpi w dniu otwarcia Tar
gów Sztuki Ludowej (11 wrze
śnia br.). (bp)

zespoły,
wnętrze Su-

etapie prące
na robotach

Kameral-

Narodowego z

wystawy w Pałacu

pl. Szczepańskim

Prezydent m. Krakowa J. Pę
kala przyjął wczoraj ambasado
ra nadzwyczajnego i pełnomoc
nego Wielkiej Brytanii •— Geor
ga F. N. Reddawaya.

Ambasador interesował się
szczególnie problemami ochrony
zabytków oraz roli Krakowa w

kształtowaniu '

kultury narodo
wej. Wyrażał się z dużym u-

znąniem dla ogromnej, w ciągu
ostatniego' 30-lecia pracy krako
wian, nad konserwacją i odbu
dową zabytków.

Prezydent zapoznał _

ambasa
dora z programem krakowskich
imprez kulturalnych Festiwalu
Sztuki
Sztuki
również wzceśniejsze propozycje
nawiązania współpracy między
Krakowem i Oxfordem.. ,

„Connoisseur” i Targów
Ludowej. Omówiono

Święto 2 tysięcy
pracowników
Zakładu Energetycznego - Kraków

Zakład Energetyczny — Kra
ków obejmuje swoją działal
nością teren naszego woje
wództwa miejskiego, a także
woj. nowosądeckiego. 2 tysią
ce jego pracowników prowa
dzi eksploatację 18.800 km sie
ci, 4.428 stacji transformatoro
wych oraz 65 tys. punktów
świetlnych oświetlenia ulicz
nego. Ponąd 70 proc, sprzeda-

4 min
energii

prze-

wanej (rocznie ok.
MWh) przez Zakład
elektrycznej zużywa
mysi, zwłaszcza hutniczy, che
miczny, maszynowy i elektro
maszynowy. W sumie ZE po
siada 543 tys. indywidualnych,
i nazwijmy to zbiorczych,, od
biorców energii elektrycznej
oraz 192 tys. odbiorców lafuT"

O*,, wiilu, już., latJ

krakowski' Zakład Energety
czny legitymuje się doskonały
mi wynikami, . czego najlep
szym dowodem są liczne wy
różnienia uzyskane m. in. we

współzawodnictwach na szcze
blu ogólhopolskim, a także

fakt, iż odznaczony on został
Złotą Odznaką' za Pracę Spo
łeczną dla m. Krakowa oraz

Odznaką Przodownika Praey
Socjalistycznej.

W najbliższy piątek, z oka
zji Dnia Energetyka (przypada
w dniu 4 września), odbędzie
się uroczyste spotkanie załogi
w kinie „Kijów”, podczas któ
rego wręczone zostaną odzna
czenia i nagrody jubilatom
ZE.

Co-Gdzie-Kiedy?
(Dokończenie ze str. 4)

t
Rc^dio

PROGRAM I
NA FALI 1322 M

Z RMAW

pasażerskiego samolotu

przykładowo —

720 krako-
- 288. Łącz-
atrakcyjnej
wyeieczko-
w bieżą-
1.680 osób.

Urządzane od połowy maja, z

pasażerskiego lotniska w Bali
cach, niedzielne przeloty nad
Krakowem cieszą się frekwen
cją-

W czerwcu

skorzystało z nich
wian, a w sierpniu -

nie w tego rodzaju
formie niedzielnego
wania uczestniczyło
cym sezonie letnim

Przy organizowaniu wycieczek
PLL „LOT” podzielił się zada
niami I krakowską ekspozyturą
PBP „Orbis” — Oddz. Turysty
ki Krajowej, który kompletuje
pasażerów, przyjmuje opłaty za

przelot 1 przewęzi grupy pasa
żerów sprzed swojej siedziby na

pl. Szczepańskim na lotnisko w

Balicach. Wiele takich wycie-

dotąd
łatwo

przejś-

czek wykupują dlą pracowni
ków różnych krakowskich za
kładów pracy działy socjalne.

Jak nas poinformowano w

PLL „LOT”, niedzielne przelo
ty nad Krakowem — jeśli nadal
dopisze frekwencja i oczywiście
pogoda — zostaną utrzymane
mniej więcej do połowy . paź
dziernika, (Z)

Pucfrar
dla hotelu HiL

W tegorocznym konkursie
„Trybuny Ludu’’ na najlepsze
hotele robotnicze, jedną z głów
nych nagród: puchar Głównego
Komitetu Kultury Fizycznej 1
Turystyki otrzymał hotel nr 40

Huty im. Lenina na os. Stalo
wym.

Warto przy tej okazji nadmie
nić, że hotele robotnicze nowo
huckiego kombinatu już po raz

trzeci startują w tym konkur
sie organizowanym z okazji
święta „Trybuny Ludu” uzys
kując za każdym razem wyso
kie lokaty. W bież, roku aż 5
hoteli HiL (na 25 startujących
na szczeblu miejskiego woje
wództwa krakowskiego) znalazły
się w pierwszej „dziesiątce”.
Puchar zdobyty przez hotel nr

40 (w zespole Domu Młodego
Robotnika) jest zasługą zarówno

zaangażowanej postawy samych
mieszkańców tego hotelu, jak i

serdecznej opieki ze strony
Związkowej Rady Kombinatu i
Zarządu Fabrycznego ZSMP,
które stworzyły de tego sukce
su odpowiednie warunki i kli
mat.

Wiadomości: 19. 20, 21, 22, 23.
17 Radiokurier. 17 .20 Muzyka i

aktualności. 17 .45 Studio S-13 —

transm. ze wszystkich spotkań
piłkarskich o mistrzostwo I ligi
oraz meldunek z. wyścigu kolar
skiego dookoła Polski. 19.50 Stur
dio S-l . 20.05 Naukowcy — rol
nikom. 20,20 Dziś do Ciebie przyjść
nie mogę. 21 .05 Kronika sport.
i Kom. Totąl, Sport. 91.18 Kon.ęert
chopinowski — gra Zbigniew
Drzewiecki. 22 .30 Uczeni w aneg
docie. 22.45 Muzyczny kącik
wspomnień. 23.15 Wybitni artyśei
polscy.

'
•

PROGRAM II
JAFAU249M

Wiadomości: 21.36, 23.30. '

17 Muzyka ludowa wschodu
Wietnam. 17.20 „Naczelnik” --

rep. lit, 17.40 Lądy znane i niezna
ne — Libia. 17 .55 Polska muzyka
operową. 18.30 Echa dnia. , 18.40
Pod skrzydłami Hermesa. 19 U-
twory uczniów Chopina. 19.30
Teatr PR — „Gdy płoną lasy”
słuch- 20.50 Z najcenniejszych kąrt
polskiej muzyki współczesnej. 21 .45
Wiadomości sport. 22 , Magazyn
studencki. 23 Kantata pokoju —

Dimitri Tapkowa mezzosopran.
23.40 Motety Wacława z Szamotuł.

PROGRAM III
UKF 66.89 MHz

Wiadomości: 17, 19.30 '

17.05 Muzyczna poezta UKF, 17.40
Vademecum nr 56, 18 Muzykobrą-
nie, 18.30 Polityka dlą wszystkich,
18.45 Aktualności muzyczne z- Pa
ryża, 19 „Nad Niemnem”._ >. ode.
1.1,. pow. E. Orzeszkowej, , 19.50
„Psy wojny” — 7 ode. pow. Fr.
Forsytha, 20 Fopeteka XX wieku,
20.20 Zespół Zbigniewa Namysłow
skiego, 20.50 Wrocławski Maga-
- » .. .. ...

Czas
De-

zyn Rozrywkowy Studio 202,
Trzy kwadranse jazzu, 23.05.
relaksu, 23.50 Śpiewa Ewa
marezyk.

PROGRAM IV
I AUDYCJE. LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ
UKF 68,75 MHz

16.40 Wiadomości znad Wisły i
Dunajca (Kr). 16,50 Polskie zespo
ły instrumentalne (Kr). 17.00 Kul
tura poza sprawozdaniem (Kr).
17.15 w 1200 sekund dookoła świa
ta (Kr): 17.35 Aud. dla młodzieży
(Kr). 17.50 Nowości naszej fono-
teki (Kr). 18.25 o zdrowie cztó,
wleką — Rehabilitacja. 18:40 Spot
kania z historią _

Bohaterowie
bez mundurów. 19 Ekonomia na
°° *!,zień- 19-15 JęzyIc rosyjski. 19.30
Studio Stereo zaprasza (Kr). 22.15
Tajemnica materii. 22 .30 Ballady
na głosy 1 instrumenty-



KAMIENNA’ GÓRA. VI etap |
Tour de Pologne, indywidual- ,

ną jazdę na dyst. 28 km wy- 1

grał J. Pożak (Polska) — 42,14 I
min. przed B. Droganem ,

(NBD) — 42,15 i J. Brzeżnym
(Stal I) — 42,16. Liderem wyś
cigu jest nadal Kowalski (Pol- i

ska), który wyprzedza Brzeż- ,

negoo3 sek. i J, Vogela
(NBD) o 6.17 min. Drużynowo ł

prowadzi Polska przed Stalą I |
i NBD.

Expressowe tempo piłkarskiej ekstraklasy

8^
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I 1WRZEŚNIA
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Idziego

Bronisławy

i w TELEGRAFICZNYM
Mit SKRÓCIE

BROOKLYN. W finale tur
nieju tenisowego B. Borg
(Szwecja) pokonał Ameryka-
nina H. Solomona 6:7, 6:4, 6:1,
6:2.

LONDYN. Po turniejach te
nisowych w Brooklynie i South
Orange lista „Grand Prix”

gląda następująco: 1. R.
, mirez (Meksyk) 488 pkt.,
J. Connors (USA) 415, ‘

1 Dibbs (USA) 405, 4.
r mon (USA 386), 5.
! (Polska) 377, 6. G. 3

gentyna) 370, 7.
I’ (Włochy) 365, 8.

| (Szwecja) 360, 9. M. Orantes
, (Hiszpania) 341, 10. R. Tannęr' (USA) 274.

wy- i
Ra- (

2.
3. E.

ii. soio-
W. Fibak

Vilas (Ar-
A. Panatta
B. Borg

W '

expreM«wym tempie przebiegają tegoroczne rozgrywki
piłkarskiej ekstraklasy. Zaledwie U dni temu zainaugurowano
sezon a piłkarze już dziś rozegrają czwartą kolejkę ligową.
Wisła po niedzielnym zwycięstwie nad Tychami w dobrej formie

psychicznej pojechała wczoraj do Rybnika, gdzie dziś zmierzy się
z zespołem ROW-u. Górnicy z Rybnika fatalnie rozpoczęli sezon,
nie zdobyli dotychczas ani jednego punktu i z zerowym kontem
są „czerwoną latarni-.” ligowej tabeli.

Wydawać się więc może, że
krakowianie. są zdecydowanymi
faworytami spotkania, że podob
nie jak w minionym sezonie nie
będą mieli większych kłopotów
ze zdobyciem punktów. Przy-
pomnijmy, jiż ńa wiosnę br.

„Biała Gwiazda” zwyciężyła ;W
Rybniku 3:1(bramki strzelili
Kmiecik 2 i Kusto), * w pierw
szej, jesiennej, rundzie poprzed
niego wydania- mistrzostw-ligi,

STARTUJE LIGA BOKSERSKA

•■■
I

Już tylko dni dzielą nas od inauguracji sezonu bokserskiego.
Tegoroczne rozgrywki ligowe odbywać, się będą wg nowego regu
laminu w myśl którego zlikwidowany został tradycyjny układ

dużych i małych punktów, a tabele sporządzane będą wyłącznie
w oparciu o małe punkty.
Zmiana regulaminu ma na ce

lu m. in. zdopingowanie do wal
ki o każdy punkt, o każde zwy
cięstwo, zlikwidowanie oddawa
nia punktów walkowerami i z

pewnością przyczyni się do u-

atrakcyjnienia widowisk .bokser
skich. Zbyt Wiele bowiem oglą
daliśmy ostatnio trwających nie
spełna godzinę meczy podczas
których odbywało się kilka za
ledwie pojedynków. Zmiana re
gulaminu zmusi kluby do wy
stawiania pełnych składów, dó
lepszej pracy z młodzieżą i za
wodnikami drugiego rzutu ce
lem wypełliiÓhia 'Jttk w!Żęsj)$-
łach i wyrównania ich poziomu.
To niewątpliwy plus. vzy' 1^8-
hak nie będzie się to odbywać
kosztem wystawiania do walki
nie przygotowanych bądź też nie
reprezentujących odpowiedniego
poziomu bokserów — przekona
my się podczas
wek.

Co słychać
drUgoligowćów,
i Hutnika?

Mówi kierownik sekcji bokser
skiej Wisły kpt. mgr A. LIPIEŃ:
„Nie mieliśmy szczęścia w loso
waniu, trafiliśmy na bardzo sil
ną grupę w której walczyć bę
dziemy z byłymi I-ligowymi ze
społami Górnika Pszów i Stali
St.,Wola i równię silnym Zagłę
biem Lubin. Nie załamujemy
jednak rąk, w zespole panuje
pełna mobilizacja i postaramy
się wypaść jak najlepiej. Wszy
scy zawodnicy trenują bardzo
intensywnie pod okiem trenerów
Z. Pietrzykowskiego i Wł. Kai
ma. Pozyskaliśjtny do zespołu S.
Czecha z Błękitnych Kielce, po*

w Krakowie, wygrała 2:0 (bram
ki Kusto i Kmiecik).

Ale w myśl starej prawdy pił
karskiej — piłka jest okrągła —

przestrzegałbym przed zbytnim
opitymizmem. Rybniczanie ż pe
wnością nie zrezygnują z wal
ki, będą chcieli wykorzystać
atuty w postaci swego boiska i
swoich kibiców do przeważenia
szali spotkania na swoją stro
nę. Drużyna górników znana jest
z ambicji i poświęcenia, który-
rni to- walorami niejednokrot
nie potrafiła zniwelować prze
wagę, lepiej wyszkolonego te
chnicznie ; i. taktycznie przeciw
nika. , Wisła, mimo niedzielnego
zwycięstwa, nie zachwyciła.- Jer
szcze zespół nie ustabilizował
się na'wysokim pułapie, jeszcze
ma okresy przestojów, słabej
gry. Brakuje skuteczności na
pastnikom, szczególnie Kmieci
kowi, defensywa (poza prezen
tującym coraz lepszą formą Hu
śtałem), nie tworzy tak trudnej
do sforsowania linii, jak to by-

ło na wiosnę. Kontuzje Szyma
nowskiego, teraz Maculewicza i
Płonki, krzyżują szyki trenero
wi Brożyniakowi, powodują, że
ta bardzo mocna-formacja wi-
ślacka, popełnia błędy, które

grożą utratą bramki, a nieraz
już umożliwiły napastnikom
przeciwnych drużyn celne tra
fienia.

Mecz rybnicki zapowiada się
więc bardzo interesująco. Każdy
wynik jest możliwy, choć miej-
my nadzieję, że krakowianie
zdołają przywieźć do domu kom
plet punktów, że podbudowani
wygraną z Tychami, skutecznie
będą walczyć o zwycięstwo.

W pozostałych, meczach grać
będą: Arka — Zagłębie, Górnik
— Widzew, Lech — Odra, Legia
— Ruch, ŁKS — Śląsk, Pogoń
Stal i Tychy — Szombierki. :

(jl)

Teatry
Słowackiego 19.15 His toryja o

Chwalebnym zmartwychwstaniu
Pańskim. Operetka (Lubicz 48)
19.15 Hrabia Luxemburg.

Kina
Kijów 15.30, 18 Szczęki (USA 1.

15), 20.30 Chinatown (USA 1. 16).
Ucieclia 16, 18, 20 Znachor (poi. 1.
12). Warszawa 15.45 — seans zamkn.,
18, 20.15 Tak szalona, że może za
bić (fr; 1. 15). Wolność 16, 18, 20
profesor - Wilczur (poi. 1. 12).
Apollo 15.30, 18, 20.30 Niewinni o

brudnych rękach (fr. 1. 18). Sztu
ka.— studyjne 15,30, 18,.. 20.30 Dzie
je grzechu (poi. 1. 18). Wanda
15A5, 18, 20.15 Drapieżca (fr. 1. 15).
Mł. Gwardia (Lubicz 15) 1L45. J7;
19.15 Od świtu do świtu ‘

b.o.). Wrzos - (Zamojskiego
18, 20 Szaleństwo miłości
1. 18). Światowid (N. Huta,
Skarpie 7) 16, 18, 20 Atonia

trwania rozgry-

u krakowskich
bokserów Wisły

nadto wprowadziliśmy do szero
kiej kadry naszych wychowan
ków, uczestników finałów tego
rocznych MP juniorów; Ą. Cho-
rabika, J. Janika, Z. Kotulę i
A. Nowaka. Mamy do dyspo
zycji następujących pięściarzy:
A. Chorablka, W. Dusika, J.
Szpondera, A, Samusia, A. Zie
lińskiego, J. Janika, J. G. Bohó-
siewićzów, K. Lewandowskiego,
Z. Kaima, Z. Kotulę, A.' Raj-
ezyka, St. Zaborka, Wł. Ćwierza
i A. Nowaka”'.

O zespole Hutnika, mówi tre
ner ST. DRAGAN: „Zespół nasz.

Występotwdó’bę'dżie w V grupie
wraz z łódzką Gwardią, Soko
leKt #VIiżMirJS&irafc. Iffpóła-
je się, że grupa jest wyrównana
choć teoretycznie ■największe
szanse na wygranie rywalizacji
ma Gwardia Łódź, zespół posia
dający w swych szeregach olim
pijczyków Borkowskiego i Pasie-
wicza. Nasz zespół jest dobrze
przygotowany, do rozgrywek, za
wodnicy przebywali od początku
sierpnia na zgrupowaniu w

schronisku na Snieżnicy w Li
manowskiem, a teraz trenują w

ośrodku klubowym. Z drużyny
ubył tylko Mrowieć. Oto skład
naszej, kadry; F. Bugaj, J. i A.

Rysiowie, R. Starzomski,
Libront, R. Talar,
liński; A. Jagielski,

. R. Klęk, M. Kubik,
dek, J. Szczerba,
działek, M. Bednarski, H. Ko
menda, A. Węgrzynowski i St.
Miśkowiee”. . .

Zespoły krakowskie pierwsze
spotkania (4 bm.) grać będą na

wyjeździe: Wisła z Górnikiem
Pszów a Hutnik z Gwardią
Łódź. (W. D.) .

'

R.
R. E.

M.
Z.

A.

St.
Zie-
Roj,
Gą-

Ponie-
H. Ko-

Kanada CSRS 7:4
MONTREAL. W towarzyskim

meczu hokejowym Kanada wy
grała z CSRS .7:4 (5:2, 1:1; 1:1).
Podczas spotkania kontuzji do
znał jeden z najsłynniejszych
zawodowych hokeistów ; —

Bobby Orr i jego udział

turnieju „Canada Cup”
pod znakiem zapytania.

. ..... ..... .. —I

w

stoi
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Sektor dziesiąty na stadionie przy ul. Reymonta jest miejscem
w którym siedzą zorganizowani kibice „Białej Gwiazdy”, śpie
wając piosenki, dopingując do walki swą drużynę. To dobrze.
Szkoda jednak, że chwilami z tego też sektora rozlegają się
chamskie skandowania, obraźliwych słów czy to pod adresem
arbitrów czy też zespołu gości. W niedzielnym spotkaniu naj
pierw wygwizdano, nie wiadomo czemu, wybiegającą na boisko
jedenastkę z Tych, później celem obelżywych skandówań stał
się arbiter.

Uważamy, że albo w sektorze tym winni siadać działacze klu
bowi, którzy potrafiliby pokierować dopingiem w sposób kultu
ralny, zgodny z przyzwoitością, albo też należy tam kierować
funkcjonariuszy milicyjnych, by czuwali nad tym,. kto i co wy
krzykuje, a ludzi miotających obelgi usuwali ze stadionu.

Męcz z Tychami nie był pierwszym przejawem chamstwa ze

strony kibiców sektora dziesiątego, słowne apele spikera do
rozwydrzonych kibiców nie skutkują. Trzeba więc szukać in
nych metod by na wiślackim stadionie była prawdziwie sporto
wa atmosfera. Pisząc informacje o meczach piłkarskich często
zachęcamy kibiców by dopingiem pomogli walczącym piłkarzom
w uzyskaniu zwycięstwa, ale prosimy ó doping kulturalny.
Chamskie wybryki będziemy piętnować zawsze, domagając się
podjęcia przez kluby środków zaradczych, (jl)

Fot. W. KSIĄŻEK

(ZSRR
50) 16,
(norw.
os.Ńa,

_ ______________

. (ŻSRŃ
b.o.L !M. Sala 15, 17, 19 Ale heca
(ZSRft b.o.). Świt (N. Huta, os.

Teatralne 10) 15.30 szczęki (USA
li 15), 18, 20.15 Straceńcy’ (USA
I. 18). M. Sala 15, 17.15, 19.30 O-
statni seans filmowy (USA 1. 18).
Wisła (Gazowa .21). 16, 19 Złoto
dia zuchwałych (jug. b.o.). Mas
kotka (Dzierżyńskiego 55) 15.30,
17.30 Rozwód z miłości (węg. 1. 15),
19.30 Grzeszna natura (wł. 1. 13).
Pasaż (Pasaż Bielaka) 15, 16, 17

Przygody. Bolka i .Lolka, 18, 20,
22 Jedna z tych rzeczy (duń. 1.
18). Podwawelskie (Komandosów
21) 16, 18 Moja wojna, moja mi
łość (ppl. b.ó.). Tęcza (Praska 52)
17, 19 Ceząr i Rozalia (fr. 1. 15).
Ugorek (os. Ugorek) 17, 19 Nie-

poskromieni hajducy (węg. 1. 15).
Sfinks (Majakowskiego 2) 16, 18,
20 Skazany (poi. 1. 15). Dom Żoł
nierza (Lubicz .48) 16 W środku
lata (poi. 1, 15). Mikro (Dzierżyń
skiego 5) 16, 18, 20 W drodze na

Kasjopeję (radź. b.o.).

Telewizja
ŚRODA — I: 16.25 Program

dnia, 16.30 Dziennik, 16.40 Obiek
tyw, 17 Dla dzieci: Entliczek-
słowniczek, 17.30 Losowanie Małe
go Lotka, 17.45 Zespól Fistulatores
et Tubicinatores Varsovlenses,
13.10 Godzina Stanisława Mikul
skiego, 18.50 Naszym zdaniem —

pr. publ., 19.20 Dobranoc, 19.30
Dziennik, 20.20 „Polskie drogi” —

ode. pt. Misja specjalna — film
pr. pol„ 21.40 Żołnierska ballada,
22.45 Szufladą — reporter Ryszard
Kapuściński, 23 Wiadomości spor
towe. '•

ŚRODA — H: 16.30 Program
dnia, 16.35 Dla m. widzów: De
cyzje piętnastolatków, 17.10 Tele
wizja Młodych proponuje wam...,
17.40 Jeszcze słychać śpiew i rże
nie koni — film pr. poi., 19 Kro
nika, 19.20 Dobranoc, 19.30 Dzien
nik, 20.20 Głuchołazy moje miasto,
20.40 Gra Regina Smendzianka, 21
Teatr Małych Form — Urywki
swego losu, 21.50_ „24 godziny”,
22 Między szkolą a domem — pr.
publ.

CZWARTEK — I: 5 Technikum
Bolntcze, 9 Program na ’dzień do
bry, 9.30 „Polskie drogi” — ode.
pt. Misja specjalna — film pr. poi.,
II. 05 Język polski — kl. I—IV lic.,
12.30 Dla mł. widzów: Decyzje
piętnastolatków, 16.25 Program
dnia, 16.30 Dziennik, 16.40 Obiek
tyw, 17 Ekrsń z bratkiem, 18.05

Poligon, 18.25 Przypominamy, ra
dzimy, 18.30 Rok pierwszy — film
dok. TVP, 19.10 Wystąpienie am
basadora Socjalistycznej Repu
bliki Wietnamu z okazji święta
narodowego, 19.20 Dobranoc, 19.30
Dziennik, 20.20 Los tak chce —

film pr. ang., 21.25 Pegaz, 22.10
Dziennik, 22.25 Piosenki Suprapno-
nu — pr. rozrywk.

ze

Za zmiany w ostatniej chwili

wprowadzone w programie tea
trów, kin, radia 1 telewizji — re
dakcja nie bierze odpowiedzial
ności.

Wystawy-muzea
Wawel — komnaty (śr. 12—18,

czw. 10—14.15 i 15—18), „Wawel za
giniony” (śr. czw. 10—15.30), skar
biec 1 zbrojownia (śr. 12—18, czw.

10—14.15 i 15—18). Zamek i Muzeum
w Pieskowej Skale (śr. czw. 10—
17) , Muzeum Lenina, Topolowa 5:
Lenin w Polsce, „100-lecie powsta
nia kwietniowego w Bułgarii” (śr.
0—17, czw. 9—16), Oddział w Po
roninie „Lenin na Podhalu” (śr.
czw. 8—16), w Białym Dunajcu
(śr. 9—16 — wst. wolny, czw.

niecz,), Szpitalna 21: Dzieje teatru

krak., (śr. 9—15, czw. 9—17), Wie
ża Ratuszowa (Sr. 10.30—17.40, czw.

8.30—14.30), Muzeum Narodowe —

Oddziały: Sukiennice: Galeria

polskiego malarstwa i rzeźby 1754
—1900 (śr. 10—16, czw. 12—18 —

wst. wolny), Dom Matejki, - Flo
riańska 41 (śr. czw. 10—16), Szo-
łayskich, pl. Szczepański 9: Pol.
malarstwo i rzeźba do 1764 r. (śr.
niecz. czw. 10—16), Czartoryskich,
Pijarska 8: Wyst. arcydzieł
zbiorów Czartoryskich (śr. niecz. .

czw. 12—18 — wst. wolny). Nowy
Gmach; al. 3 Maja 1: Polskie ma
larstwo 1 rzeźba XX w., Eksprę-
sjónizm w grafice polskiej, Sztu
ka rusznikarska (śr. 12—18 —

wst. wolny, czw. 10—16), Archeo
logiczne, Poselska 3; Starożytność
1 średniowiecze Małopolski, Ko
lekcje zabytków archeologii śród
ziemnomorskiej, Starożytne Peru
w zbiorach Muzeum Archeolo
gicznego (śr. niecz. czw. 14—18 —

wst. wolny),' Podziemia kościoła
św. Wojciecha w Rynku Głów
nym: „Dzieje Rynku krakowskie
go” (śr, 9—13, czw. 9—16), Etno
graficzne, pl. Wolnica i:. Dziecko
w sztuce ludowej — Sztuka ludo
wa dla dziecka’ (śr. czw. 10—15),
Przyrodnicze, Sławkowska 17:
„Fauna Polski”, „Fauna epoki lo
dowcowej” ,(śr. czw. 10—13 — wst.

wolny),' Galerie
3: •„Wizerunki”
(śr. czw. 10—18), i Sztuki

cześnej, Bracka 2: Wyst.
Vostella (śr. czw. 11—18),
ta, al. Róż 3: Malarstwo
Łysy (śr. czw. 11—13), ktf,
Boh. Stalingradu 13: „Venus 76'
(codz. 9—21), Kopalnia Soli,
liczka (śr. czw. 6—12),
Żup Krakowskich (śr. czw. 7—

14.30), Muzeum Lotnictwa i Astro
nautyki, Czyżyny (śr. czw. 10—14),
Pałac Sztuki, pl. Szczepański 4:
Wzornictwo przemysłowe Wiel
kiej Brytanii (śr. 10—17, czw. 11—
18) .

ZPAF, ul. t Anny
Waldemara Jamy

Wspói-
Wolfa

N. Hu-

Józefy
ul.

Wie-
Muzeum

czw.

Cńir. Prądnicka 35/37, Chir. dziee.
Prokoclm, Neurol., Urolog. Prąd
nicka 35, Okullst. Wltkówice, Lą-
ryng. Kopernika 23a (inne oddzia
ły szpitali wg rejonizacji), Pogot.
Ratunk.: Siemiradzkiego 1: Am
bulatorium Okulistyczne (czynne
całą dobę), wypadki tel. 09,
zachorowania 1 przewozy: 380-55,
~ Podgórski

al. Pokoju
Lotnisko Balice

MÓ tel. 07, Telefon

2:
7:

— W takim razie nie marny sobie nic do powiedzenia.
— Tak pan uważa? . .

Młody człowiek zerwał się z miejsca i stanął między '.!
Maigretem a drzwiami,’ jakby na wszelki wypadek
chciał mu zagrodzić drogę do wyjścia. ■,

— Pań zdaje się zapominać, panie komisarzu, że
znalazł się pan tu jakby na: mój . koszt.;. Syn mój - nie
jest jeszcze pełnoletni.., Nie sądzę bowiem. aby uważał
za możliwe narazić pana na pokrycie ,z własnej, kie- ,

szeni Wydatków związanych z podróżą, którą przed- teraz mówić swemu sekretarzowi, młodszemu od niego
sięwziął pan na jego prośbę...

'

o trzydzieści lat. Niewątpliwie nie robił tego z dobrej
Dlaczego Mac Gili zdawał się być wściekły na swego wolt Był upokorzony sytuacją i ustępował niechętnie,

szefa? Widoczne byłó, że obrót jaki przybrała ta1 roz- *
— Pański'syn .troszczy się tylko o jedną osobę ną

mowa, bardzo się mu nie podobał. Zresztą nawet się świecie, to znaczy o swego ojca, toteż pospieszył do No-
z tym nie krył, mówiąc: wego Jorku, nie uprzedziwszy pana o tym... Tak mi się

— Uważam, że nie w tym rzecz- i że niepotrzebnie przynajmniej zdaje...
obraża pan komisarza Maigreta. ’: : Znowu jakaś ukryta aluzja.

Obaj mężczyźni zamienili spojrzenia, które komisarz wszelkiego prawdopodobieństwa musiał
na wszelki wypadek zanotował w pamięci. W tej chwili otrzymać ną temat pańskiej osoby jakieś niepokojące
nie był w stanie odgadnąć ich znaczenia, obiecując sobie wiadomości. Moim zdaniem, należałoby tylko dowiedzieć
zastanowić się nad tym później. : .

- • się, kto go zaniepokoił. Nie uważa pan, panie konii-
Mac Gili wstał i przechadzając się po pokoju z miną sarzu, że w tym leży cały problem? Postawmy pytanie

spokojniejszą niż jego ązef, ciągnął dalej: w sposób jak najprostszy... Pan niepokoi się niewy-
— Nie ulega wątpliwości, że pański syn, z powbdu,

’

tłumaczalnym zniknięciem młodego człowieka w parę
którego nie znamy, ale który inoże pan zna...

„No, no! — pomyślał Maigret — na jakie to niedo
mówienia i aluzje pozwala sobie ten młody człowiek
wobec swego szefa!” . ■ J

— ...uważał za swój obowiązek zwrócić; się do sośo-

stąnął przy nim, i odgafńąwszy na bok zasłonę, zdawał
się obserwować ruch uliczny. Maigret przyłapśf się na

mimowolnym rozważaniu: klarnet czy skrzypce? Któ
rego z dwóch „J” odgrywał kiedyś ten człowiek w ka
baretowym numerze?

— Czy mam rozumieć, panie komisarzu, że odmawia
mi pan odpowiedzi? — zapytał Maura odwracając się
od Maigreta.

— Wołałbym porozmawiać z panem w cztery oczy
( — powiedział bez namysłu Maigret.

Maura drgnął, ale zanim przemówił, spojrzał na swe
go sekretarza. Ten zaś miał minę całkowicie obojętną.

M Zdaje mi .się, że już panu powiedziałem, iż możemy
rozmawiać w obecności Mać Gilla...

— W takim razie zechce mi pan wybaczyć, ale nie
mam panu nic do powiedzenia.

Mac Gili nie miał zamiaru opuścić pokoju. Pozostał

pewny siebie, jak człowiek, który uważa, że jest na

właściwym miejscu.
Czyżby Mały John miał w końcu stracić panowanie

nad sobą? W jego zimnych oczach przez chwilę zabły-
, sło coś, co wskazywałoby na irytację, ale mogło to

oznaczać i co innego.
’ —Niech pan posłucha, panie Maigret.;. Trzeba Już
‘

z tym skończyć i nie musimy tracić na to wiele czasu.

, Może pan mówić lub nie mówić, to w końcu jest mi

; naprawdę obojętne, gdyż to, co ewentualnie mógłby mi

pan powiedzieć, niewiele mnie interesuje... Chłopiec, za-

1 niepokojony z przyczyn, których nie znam zwrócił się
’ do pana, a pan bez zastanowienia dał się wciągnąć

w historię, w której nie ma pan nic do roboty... Ten
chłopiec jeśt moim synem, w dodatku niepełnoletnim.
Jeżeli znikł, to dotyczy to tylko mnie i, jeśli będę

chwil po opuszczeniu statku w Nowym Jorku. Nie znam

się absolutnie na metodach policyjnych, ale kierując
się wyłącznie zdrowym rozsądkiem, wysuwam takie
twierdzenie; Gdy dowiemy się, kto sprawił, że Jan
Maura 'przyjechał do Nowego Jorku, inaczej mówiąc,

bistości tak znanej ze swego niezwykłego daru rozwią-: kto przysłał mu wiadomość na temat niebezpieczeń-
zywania najzawilszych spraw... .

'

: stwa gróżącęgo jakoby jego ojcu, łatwo już będzie do-
Maigret nie ruszał się-z miejsca. Z ciekawością pa- wiedzieć się, kto spowodował jego zniknięcie. Prze-

trzył na tych dwóch ludzi tak bardzo różniących się cięż bez tej alarmującej,go Wiadomości, nie miałby po- .•<<*■-
_ , . , , . ;;.

od siebie. Zdawać by się mogło chwilami, że jesf# to trzęby prosić policjanta - zechce mi pan wybaczyć S°. SZU.’ zaz?da"1 od tutejszej po-
rozgrywka nie z nim, lecz między nimi dwoma.') • to- słowom aby’mu towarzyszył! beJ1- Mysl* 2e WTMTM** Jesnoł

Małjr John, tak apodyktyczny na początku, -»ogw<lał._; Pódczas tej : tyrady Mały John zbliżył się do okna, (Ciąg dalszy nastąpi) M75

Rynek
657-57,
105-73,
Pogot.
hia 371-37 (16—22), dla dzieci

dzieży 611-42 (14—18). Straż Poź.
08, Informacja o Usługach, Mały
Rynek 5. tel.. 565-88, 228-56, Nowa
Hutai Pogot. MO tel. 411-11,
Pogot. Ratunk. 422-22, 417-70, Straż
Poż. 433-33. Dyżur pediatr. dla

Nowej Huty, Szpital w Nowej
Hucie, Informacja kolejowa zagr.
222-48, centr. 237-60-70. wew. 3514,
kraj. 595-15, 238-80 do 82, Infor
macja kodowa tel. 413-54 (dla N.

Huty). 203-22. 203-42, 584-23, 230-19,
Zaufania 216-41
(8—IG). Krak.

Macierzyństwa,
Lekarska, ul.

13, tel. 578-01

625-50,
100-01,
745-68,

Zaufa-
i mlo-

Milicyjny Telefon

całą dobę, 262-33
Tow. Świadomego
Mlodz. Poradnia
Boh. Stalingradu
(codz. 9—18), Wizyty domowe le
karzy chorób dzieci

_

Lek.

Spółdz. Pracy, tel. 583-43, 568-86
(16—23.30), Informacja Turystyczna
„Wawel-Tourlst”, pawia 8, tel.
260-91 (8—21), Informacja Kultu
ralna, KDK, pok. 144/HI p. (tel.
244-02, w godz. 11—18), Porad
nia Przedmałżeńska I Rodzinna,
pl; Wiosny Ludów 6 (pon. śr. i

piąt. 16—19), Dyżurne przychodnie
— ogólne, pediatryczne, stomatolo
giczne. gabinety zabiegowe (świad
czenia ambulatoryjne i wizyty do
mowe). Przychodnia, al. Pokoju 4,.
w godz. 18—22, tel. 181-80. a dla
Poradni Pediatrycznej 183-96 —

dla Śródmieścia, Przychodnia, as.

Jagiellońskie bl. 1, w godz. 18—

22, tel. 469-15 — dla Nowej Huty,
Przychodnia, ul. Kronikarza Gal
ia 24, W godz. 18—22, tel. 725-55 -

dla Krowodrzy. Przychodnia, ul.

Krasickiego Boczna 3, w godz.
18—22, tel. 618-55 — dla Podgórza.
Informacja Służby Zdrowia: od

godz. 8—22, tel. 378-80, od godz.
22—8, tel. 240-93.

Apteki
Waryńskiego 24, pl. Wolności 1,

Pstrowskiego 94, Nowa Huta -

Centrum A.

Różne
(Lasek Wolski) od godz.ZOO

9—18
Salon

— Planty (codz. 11—21)
Barbakan, godz. 18—22 Discoteks

(Dokończeni* na itr. 3>

Gier Sport., ul. Marka 34


