
PIERWSZY W KRAJUDla huty „Katowice"

Kraków, środa 2 czerwca 1976 r.

NRD i Polski
Zamach bombowy
we Frankfurcie n/Menem

Na terenie bazy amerykańskiej
we Frankfurcie nad Menem,
nie znani sprawcy podłożyli 1
bm. dwa ładunki wybuchowe w

pobliżu budynku dowództwa jed
nostki oraz klubu oficerskiego.
Rany odniosło 14 osób, w tym
13 Amerykanów.

Dobiegł końca XVI Ogólnopol
ski Festiwal Filmów Krótkóme-
trażowych. Wczoraj w kinie „Ki
jów” Stanisław Różewicz —

przewodnicząc;/ jury Festiwalu

kluczem postępu
Do Krakowa powróciła delega

cja Akademii Górniczo-Hutni
czej im. St. Staszica w Krako
wie, która brała udział w IX

Światowym Kongresie' Górni
czym w Dusseldorfie (RFN).

Przewodniczący delegacji, rek
tor AGH, prof. dr hab. inż. Hen
ryk Filcck, wybrany został
członkiem Międzynarodowego
Komitetu Organizacyjnego Świa
towych Kongresów. Górniczych
Kolejny kongres odbędzie się w

1979 r. w Istambule.

Kongres w Dusseldorfie obra
dował pod hasłem „Górnictwo i
surowce kluczem postępu” i

zgromadził około dwóch tysięcy
uczestników z wszystkich gór
niczych krajów świata.

dziewczyny
w obiektywie

Grupa fotografików A-74
przy ZG ZPAF, Klub
Dziennikarzy Studenckich,
Studencka Agencja . Foto
graficzna Politechniki Kra
kowskiej oraz „Echo Kra
kowa” organizują 5 czerw
ca, w wolną sobotę, plener
fotograficzny pod hasłem
„Krakowskie dziewczyny”.

Szczegóły jutro!

I

§

W łódzkiej Fabryce Transforma
torów i Aparatury Trakcyjnej
„ELTA” w Łodzi trwa montaż
dwóch następnych transforma
torów o mocy 63 MVA dla huty
„Katowice”. Ostatni z pięciu
transformatorów średniej mocy
przeznaczonych dla tej placówki
opuści „EŁTĘ” pod koniec III
kwartału br. Na zdjęciu: Jerzy
Głowacki montuje transforma

tor dla huty „Katowice”.

CAF — Zbaraniecki — telefoto

odczytał werdykt.; przyznający
Grand Prix i Złote „Lajkoniki”
ex aequo dwu filmom: „Urodzo
na” reżyserii Blanki Danilewicz
i „Zderzenie czołowe” reżyserii
Marcela Łozińskiego. Również
dwa filmy otrzymały nagrodę
specjalną i Srebrnego „Lajkoni
ka”: „Hela Pace wiczówna z Za-
dworzan” reżyserii Tamary So-
łoniewicz i „Mikrofon dla wszy
stkich” reżyserii Tomasza Zyga-
dły. Trzy nagrody główne i Brą
zowe „Lajkoniki” przypadły w

udziale twórcom filmów: „No
wa książką” — Zbigniewowi
Rybczyńskiemu, „Szkic etnogra
ficzny” — Bohdanowi Kosińskie
mu i, „Temperatura wrzenia”
Andrzejowi Zajączkowskiemu.
Ponadto jury wyróżniło. „Gore-

Laureaci XVI Ogólnopolskie
go Festiwalu Filmów Krót-
kometrażowych. Piąta od le
wej: Blanka Danilewicz, o-

bok Marceli Łoziński — zdo
bywcy ex aeąuo Grand Prix

Festiwalu.
Fot. JADWIGA RUBIŚ

14—17, nocą 8—5 st. C.

UTRO pógodą w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie na skraju niżu. Za-
chmurzenie zmienne z

możliwością przelotnych
opadów deszczu. Rano
zamglenia. Wiatry zachod
nie i północno-zachodnie

m sek. Temperatura dniem
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°k. .2 tys. turystów z Czechosłowacji, NRD i Polski spotyka
się dziś na X Międzynarodowym Zlocie Przyjaźni, który roz
poczyna się w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim koło Warszawy.

Organizatorami tradycyjnego
już Zlotu, który odbywa się ko
lejno W jednym z trzech krajów,
są organizacje turystyczne CSRS,
NRD oraz Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Kraj oznawcze.

Dla uczestników tegorocznego
Zlotu, trwającego do 5 czerwca,

przewidziano wiele różnorodnych

jące palce” reż. Daniel Szczechu-
ra, „Pobocza”, reż. Andrzej
Brzozowski, „ślad” reż; Helena

Włodarczyk. Wyróżnienie przy
znano również operatorowi Jac
kowi Petryckiemu za twórczy
udział, w realizacji trzech spo
śród nagrodzonych filmów.

Nagrody pózaregulaminowe
Muzeum Techniki NOT i Cen
tralnego Ośrodka Metodyki. U-

powszechniania Kultury otrzy
mały filmy: „Enigma” Andrzeja
Trzosa-Rastawieckiego i „Dziew
ce z ciortem” Piotra Szulkina.

Swój werdykt ogłosiło również
jury nagrody Klubu Krytyki
Filmowej Stowarzyszenia Dzien
nikarzy Polskich. „Syrenką War
szawską” nagrodzono film An
drzeja Brzozowskiego „Pobocza”.

Wręczenia nagród dokonała
wraz z przewodniczącym jury
wiceprezydent m. Krakowa dr
Barbara Guzik. Ona też, dzię
kując publiczności festiwalowej
za udział w pokazach, a jury za

pracę, zamknęła tegoroczny Fe
stiwal krajowy. W uroczystości
tej uczestniczyli ponadto wice
minister kultury i sztuki Mie
czysław Wojtczak i sekretarz
KK PZPR Andrzej Czyż.

W niespełna dwie godziny po
zakończeniu festiwalu krajo

wego odbyła się uroczystość
(Dokończenie na str. 2)

atrakcji. Wezmą oni udział w

wycieczkach pieszych, kolarskich,
kajakowych, a* także statkiem po
Wiśle. Zwiedzą stolicę i Fa
brykę Samochodów Osobowych
na Żeraniu, uczestniczyć będą w

marszach patrolowych na orien
tację i turniejach sprawności tu
rystycznej. Przewdziąno także
spotkania młodzieży trzech kra
jów. z kombatantami II wojny
światowej.

Zlot posłuży m. in. zacieśfaie-
niu przyjaźni i wymianie do
świadczeń między turystami i

organizacjami CSRS, NRD i Pol
ski, a także pozwoli na zapozna
nie się jego uczestników z walo-

W DUBNEJ pod Moskwą roz
poczęło się 1 bm. posiedzenie
komitetu pełnomocników
państw członkowskich Zjedno
czonego jnstytutu Badań ’ Ją
drowych. Na posiedzeniu jed
nomyślnie przychylono się do
prośby rządu kubańskiego i
przyjęto Kubę na członka
ZIBJ.

W MOSKWIE
pomnik rosyjskiej
ńistki, wybitnej
działacźki partyjnej

odsłonięto
rewolucjo-
radzieckiej
i państwó-

ZE ŚWIATA
wej, żony W. Lenina, Nadieżdy
Krupskiej. Twórcą pomnika
jest znana rzeźbiarka radziec
ka — Jekatierina Bieszałowa.

RZĄD japoński zaaprobował
Układ o nierozprzestrzenianiu
broni jądrowej,

MINISTROWIE spraw zagra
nicznych W. Brytanii i Islandii,
A. Crosland i E. Agustsson
podpisali obowiązujące do 1
grudnia br. porozumienie usta
lające zasady dokonywania po
łowów wewnątrz 200-milowego
pasa wód wokół Wysp Islandz
kich.

Aresztowanie zabójcy
Jak podała Agencja AFP, de

putowany skrajnej prawicy wło
skiej — Sandro -Saccucci; który
poszukiwany był przez, policję
w związku z zabójstwem młode
go komunisty — Luigi di Rosą,
został aresztowany.

Definitywne decyzje już za
padły, lokalizacja została u-

zgodniona i w parterowych
pomieszczeniach budynku przy
Rynku Gł. 5 (gdzie obecnie
istnieją sklepy: harcerski, cu
kierniczy, galanteryjny i tek
stylny) powstanie Salon Szkła
Polskiego. Pierwsza tego typu

rami krajoznawczo-turystyczny
mi stołecznego województwa
warszawskiego, jego dorobkiem
gospodarczym i kulturalnym.

ROKOWANIA

ZSRR-USA
w sprawie SALT

GENEWA
Po miesięcznej przerwie, wzno

wione zostaną dzisiaj radziecko-

amerykańskie rokowania w spra
wie ograniczenia strategicznych
zbrojeń ofensywnych (SALT).
Toczą się one w Genewie.

Raport Komitetu ONZ

w sprawie
Palestyńczyków

NOWY JORK
Sekretarz generalny, ONŻ, Kurt

Waldheim przekazał Radzie Bez
pieczeństwa ONZ raport Specjal
nego Komitetu ONZ do spraw
realizacji niezbywalnych praw
narodu palestyńskiego.

Raport zaleca Radzie, aby za
żądała wycofania wojsk izrael
skich ze wszystkich okupowa
nych ziem arabskich do 1 czer
wca 1977 r.

Akcja rozjemcza

jednostek syryjskich
w Libanie

LONDYN, PARYŻ
W ciągu ostatnich 24 godzin

walki w Bejrucie i w innych re
jonach. Libanu znacznie osłabły.
Zmniejszyła' się też liczba ofiar

śmiertelnych. W wyniku wtor
kowych starć zbrojnych w stoli
cy tego kraju zginęło 45 osób (w
poprzednich dwóch dniach zosta
ło zabitych ponad 30U mieszkań
ców Bejrutu).

Radio Damaszek i syryjska a-

gencja prasowa SANA opubliko
wały komunikaty wyjaśniające
akcję rozjemczą jednostek wojsk
syryjskich we wschodniej części
Libanu. Zaznacza się w nich, że
miała ona na celu rozdzielenie
stron walczących i została podję
tą na prośbę tych oddziałów ar
mii libańskiej, które opowiadają
się za położeniem kresu starciom
zbrojnym w Libanie. Akcja roz
jemcza Syrii wywołała jednakże
poważne kontrowersje wśród
oolityków libańskich.

Wydział Transportu MPK
W Domu Tramwajarza odbyło się uroczyste wręczenie ksią

żeczki mieszkaniowej z początkowym wkładem 15.000 zł Ma
riuszowi Maślance, synowi zmarłego pracownika MPK. W o-

becności przewodniczącego RO przy Wydz. Transportu (któ
rego pracownicy są fundatorami wkładu) Andrzeja Kupca,
sekretarza RZ — P. Bachorskiej i szefa Zakładu Usług So-'
cjalnych L. Irzyka cenny podarunek oraz bony towarowe
wartości 1000 zł wręczył chłopcu mgr inż. Władysław Stolar
czyk. Nie zapomniano i o bracie Mariusza, którzy otrzymał
piękny komplet włoskich długopisów. Spotkanie fundatorów
z podopiecznym urozmaiciły występy zakładowego zespołu
„Pantograf”.

Fundatorom serdecznie dziękujemy!

placówka w kraju, zadaniem

której będzie . prezentowanie
osiągnięć naszego wzornictwa
w zakresie szkła kolorowego i

kryształów, wyrobów Unikal
nych o oryginalnych rozwiąza
niach plastycznych i technolo
gicznych, lansowanych przez
artystów plastyków z zakła
dów zrzeszonych w Zjedno
czeniu Hut Szkła Gospodar
czego i Technicznego „Vitro-
pol” w Sosnowcu. Wszystkie
eksponaty będą autoryzowane
przez ich twórców.

W Salonie prowadzona będzie
również sprzedaż na zasadach
współczesnego marketingu, co

pozwoli na zbieranie i wykorzy
stanie opinii konsumenta dla
stworzenia podstaw pełniejszego
zaspokojenia wymagań i potrzeb
społeczeństwa.

Projekt Salonu, opracowany
przez arch. arch. A. Kurkiewi
eża, J. Kuchęjdę i T. Rogowską
zaskakuje wręcz oryginalnością
wystroju; Jak przystało na tego
rodzaju placówkę — nawet me
ble wykonane być mają ze szkła

(Dokończenie na str. 2)

Zakłady Sprzętu Okrętowego „Se-
zamor” w Słupsku ód trzydziestu
lat wytwarzają elementy i urzą
dzenia wchodzące w skład wypo
sażenia różnego typu statków oraz

do ich montażu. Są to suwnice
montażowe do maszynowni okrę
towych, żurawiki do łodzi ratun
kowych, łańcuchy kotwiczne itp.
Tegoroczne zadania słupskiego
„Sezamoru** w porównaniu z ro
kiem ubiegłym wzrosły aż o 7.4
procent, i to przy znacznie zmniej
szonej załodze. W ubiegłej pięcio
latce eksport wyrobów powięk
szył się jedenastokrotnie w sto
sunku do lat 1966—1970. Na zdję
ciu: toczyska denne dla floty ry
backiej. CAF — Kraszewski

■ W Belgradzie rozpoczął o-

brady międzynarodowy kon
gres poświęcony problemom lu
dzi w podeszłym wieku. Oma
wiany będzie szeroki wachlarz
problemów, w tym sprawa o-

pieki lekarskiej i nowoczesnych
metod hamowania procesu sta
rzenia się organizmu ludzkie
go, problemy opieki społecznej,
sprawy maksymalnego prze
dłużania aktywności zawodo
wej ludzi starszych itp.

■ Jak poinformował w Ge
newie Międzynarodowy Organ
Kontroli Środków Odurzają
cych, w sierpniu br. wejdzie
w życie międzynarodowa kon
wencja o kontroli LSD i in
nych narkotyków. Konwencję
zawarto w 1971 r. Sygnatariu
sze konwencji zobowiązują się
do konrolowania legalnego o-

brotu narkotykami oraz do za
hamowania nielegalnego han
dlu substancjami psychotropo
wymi.
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WSPÓŁDZIAŁANIE organów
administracji państwowej i
związków zawodowych na

rzćcź aktywnego uczestnictwa
Uidżi pracy w życiu kultural
nym — to temat spotkania,
które odbędzie się dziś w War
szawie z udziałem reprezentan
tów świata kultury i działaczy
Związkowych.

W PAŁACU Rzeczypospolitej
przy placu Krasińskich w War
szawie otwarta dziś zostanie

Z KRAJU
wystawa najcenniejszych eks
ponatów, znajdujących się w

zbiorach Biblioteki Narodowej.
W SROMOWCACH-Kątach k.

Czorsztyna, czynna jest już no
wa przystań flisacka — punkt
startu dla spływu przełomem
Dunajca. Przystań została prze
niesiona w nowe miejsce w

związku z budową zapory wo
dnej na Dunajcu. Szacuje się,
że w tym roku flisacy prze
wiozą spływem Dunajca ćwierć
miliona turystów.

Pierwszy w kraju

Pod-
części
szkła
częś-
stałe.

światła'*

podświetlenie
eksponatów.

Trudno oswoić się z myślą, iż

nigdy nie ujrzymy Go wśród nas.

Tadeusz Dobosz nie żyje. Na
wet wielokrotnie powtarzając te

słowa, nie potrafimy my dzien
nikarze, Jego koledzy i ucznio
wie pogodzić się z faktem, iż

wczoraj odszedł od nas człowiek
tak ogromnie serdeczny i uczyn
ny dla Wszystkich, wielki znaw
ca problemów sportowyeh, wie
loletni działacz sekcji hokejo
wej Cracovii, a także okręgo
wych związków hokeja na lodzie
i piłki nożnej. Od blisko 3# lat

zostają wciąż poza zasięgiem za
interesowania naszego kina.

*

Specjalną funkcję odprężenio
wą pełni zawsze na takim festi
walu film animowany. Na ca
łym świecie notuje się ostatnio
powrót do moralistycznej i filo
zoficznej powiastki — i ta ce
cha animowanych historyjek
jest widoczna także 1 u nas. Ale
nie to zwróciło uwagę publicz
ności. Nie te liczne opowiastki
o zagrożeniu człowieka, powta
rzające się w ładniejszym lub

brzydszym rysunku, faktycznie
od kilku lat. Ale te, które dopu
szczały moment plastycznej lub
chociaż fabularnej niespodzian
ki. Takie jak dowcipny zestaw

starych fin-de-sieclowych pocz
tówek obrazujących stadia tra
gicznej w finale miłości w fil
mie Krzysztofa Nowaka „Flirt”.
Jak w znakomitych, ekspery
mentalnych filmach Rybczyń
skiego takich jak „Nowa książ*
ką”, jak w filmie Jerzego Ko
towskiego „Książką, twój przy
jaciel”, jak w świetnym ekspe
rymencie Piotra Szulkina
„Dziewce z ciortem”, jak wresz
cie w ogromnie odkrywczym
plastycznie choć chyba nie w

pełni zrozumianym przez pu-
pliczność filmie Jerzego Kuci
„W cieniu”.

Ale i te wszystkie filmy re
wolucji nie zrobią. Czy tylko
dla tego, że jest ich weiąż zbyt
mało? WANDA WOLSKA

(Dokończenie ze str. 1)
hartowanego, stanowiąc zara
zem przegląd możliwości pro
dukcyjnych „Vitropolu”,_
stawowymi elementami
ekspozycyjnej są rury ze

potraktowane jako walce
ciowo obrotowe, częściowo
Ciekawie również rozwiązano tu

oświetlenie, poprzez zastosowa
nie płaszczyzn poziomych i pio
nowych jako „ścian
oraz dodatkowe
poszczególnych.
Mianowicie — szkło artystyczne
będzie podświetlone w płaszczyź
nie pionowej zaś kryształy —

od spodu w płaszczyźnie pozio
mej. Całość wnętrza utrzymana
zostanie w bieli i granacie.

Generalnym elementem pla
stycznym całego wnętrza stanie

się wielka kompozycja prze-
strżenno-plastyczna wykonana z

płyt szkła o zróżnicowanej for
mie i modelunku.

Oczywiście to tylko fragmen
ty ogólnego zagospodarowania
wnętrza, nie sposób bowiem do
kładnie opisać całości projektu.
Jedno jest pewne. że takiego Sa
lonu w naszym kraju'nie ma. W

tym roku parterowe pomieszcze
nia przy rogu Rynku Gł. i ul.

Siennej Zostaną opróżnione i

przystąpi się tu do pierwszych
prac remontowo-adaptacyjnych
budynku. (DPAW)

8. tp.

Władysław Siatka
st. rewident Zarządu Przedsiębiorstwa PKS w

wie, odznaczony Medalem XXX-lecia PRL,
chańszy i najdroższy Mąż i Brat, po krótkiej a

chorobie, opatrzony św. sakramentami, zmarł nagle
29 maja 1976 roku, w wieku 63 lat.

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odprawione zostanie,
przy zwłokach w piątek 4 czerwca, o godz. 12, w ko
ściele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi od
prowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczyn
ku — o czym zawiadamiają, pogrążeni w głębokim żalu
i smutku

ZONA, SIOSTRA i RODZINA
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I znowu, jak rok temu, odżyły
dyskusje na temat stanu pol
skiego dokumentu i społecz

nej potrzeby takiego filmu. I
znowu, jak rok temu, „gorzkie
żale” wylewane na głowy reali
zatorów wyglądają na okoliczno
ściowe zaledwie poddanie się ci
śnieniu chwili. Wiadomo prze
cież, że gdy przeminie festiwa
lowa aura, wszyscy przestaną
interesować się krótkim metra
żem. Wiadomo, bo tak jest co

roku. I choć filmy powstawać
będą nadal, ich walka o temat,
o taśmę, o debiut, o tyle innych
spraw z zakresu formy, treści,
czy polityki personalnej, stanie
się niemal wewnętrzną sprawą
poszczególnych wytwórni, czy
zespołów.

Chyba, że teraz będzie inaczej.
Na tegoroczny, XVI Ogólno

polski Festiwal Filmów Krótko-
metrażowych zakwalifikowano
72 filmy ze wszystkich wytwór
ni. Przeważały, jak zwykle, do
kumenty (ok. 40). Ale siła ich

dziennikarskiej obserwacji, ran
ga ich społecznych konstatacji
nie była tak dalece różna od tej
z lat poprzednich, aby-właśnie
roli obecny uznać za rok szcze
gólnie udany. Choć dostrzec mo
żna pewną tendencję, aby po
przez obserwację faktów, czy
nawet poprzez ogląd przedmio
tów dotrzeć do spraw ludzkich.
A więc może i stworzyć coś w

rodzaju dokumentu psychologi
cznego?

Ł Gierek i P. Jaroszewicz
spotkali się z budowniczymi

zagłębia bełchatowskiego
I sekretarz KC PZPR Edward Gierek i prezes Rady Ministrów

Piotr Jaroszewicz przebywali 1 bm. w woj. piotrkowskim. Za
poznali się oni z problemami i perspektywami rozwojowymi te
go regionu a zwłaszcza ■ roaliaocją inwestycji bełehatowskiej.

Goście, w towarzystwie gospo
darzy województwa — I sekreta*

rza KW PZPR, Stanisława Skja-

Wizyta A. Kosygina
w Syrii
MOSKWA — DAMASZEK
Członek Biura Politycznego

KC KPZR, przewodniczący Ra
dy Ministrów ZSRR — Aleksiej
Kosygin przybył we wtorek do
Damaszku z oficjalną wizytą
przyjaźni na zaproszenie kierow
nictwa Arabskiej Partii Odro
dzenia Socjalistycznego i rządu
Republiki Syryjskiej.

Tego samego dnia odbyło się
spotkanie premiera A. Kosygi
na z sekretarzem generalnym
Arabskiej Partii Odrodzenia So
cjalistycznego, prezydentem Sy
rii — Hafezem Asadem.

Jak leczyć alkoholików...
LONDYN

Australijski lekarz, dr Charles
Caal jest autorem rewelacyjnej
metody leczenia alkoholików i
narkomanów.

Twierdzi on, że w kuracjach
odwykowych „cuda” mogą zdzia
łać: akupunktura i muzyka po
ważna, przy czym szczególnie
zbawienne działanie ma słucha
nie utworów Haendla i Liszta.

Swą metodę dr Gaal zastoso
wał w 100 przypadkach. Uzyska
ne rezultaty określa jako zado
walające.

Technicznie metoda ta jest dość
nieskomplikowana: pacjentowi
wbija się w muszlę-ucha igłę do
akupunktury',"" połączona z na
dajnikiem słabych impulsów e-

lektrycznych. Równocześnie z

głośnika płynie muzyka — „Lar-;
go” Haendla lub „Marzenie mi-
łosne” Liszta. Jeden „seans”
trwa 25—30 minut.

XVI Ogólnopolski
O istnieniu takiej tendencji

świadczyłyby i same nagrody,
Jeśli bowiem oto nagrodą Grand
Prix podzieliły się filmy „Uro
dzona” i „Zderzenie czołowe”, z

których pierwszy jest filmowym
cpisem wzruszającej telewizyj
nej audycji z cyklu „Świadko
wie”, a drugi jest przełożeniem
na język filmu zńanych z da
wnego reportażu prasowego ze
stawu faktów, kiedyś opisywa
nych, to świadczy to nie tylko
o pewnym współistnieniu publi
cystycznej obserwacji w różnych
jej środkach przekazu. Ale być
może i o tym, że dopiero film
daje szansę zajrzenia „pod” sa
mą zewnętrzność faktów. A więc
w sumie wniosek taki byłby op
tymistyczny.

Inna rzecz, że chyba ńie by
łoby luki w kulturze, gdyby ta
kie i szereg innych filmów w

ogóle nie powstały. Pierwszy z

tych filmów zrobiła Blanka Da
nilewicz, drugi — najpłodniejszy
realizator tegorocznego Festiwalu
— Marceli Łoziński.

Łoziński przedstawił w kon
kursie jeszcze dwa filmy. I oba
były zdecydowanie ciekawsze od
nagrodzonego (Czy to o czymś
świadczy?). Było to: „Rand, w

południe i wieczór”, eąyli - dro
biazgowo zanotowąny na taśmie

dowskiego i wojewody Leszka
Wysłockiego odwiedzili Bełcha
tów — stolicę nowego zagłębia
górniczo-energetycznego. Następ
nie zwiedzili teren zagłębia,
gdzie w oparciu o złoża węgla
brunatnego poWstaje jeden z

największych kombinatów ener
getycznych w Europie. I sekre
tarz KC PZPR i premier — ser
decznie Witani przez załogi — za
poznali się z postępem prac przy
budowie elektrowni i kopalni
węgla brunatnego „Bełchatów”
interesując się przebiegiem ro
bót i warunkami pracy.

Jak się przewiduje, w 1980 r.

kopalnia „Bełchatów” dostarczy
pierwszy milion ton węgla bru
natnego, a 5 lat później wydoby
cie wzrośnie do ok. 40 min tón
w ciągu roku. Równolegle z ko
palnią uruchomione zostaną e-

lektrownie, gdzie zainstaluje się
najnowocześniejsze polskie bloki
energetyczne o mocy 360 MW

każdy. Łączna moc elektrowni
wyniesie ponad 5 tys. MW i w r.

1985 dostarczą one ok.
całej produkcji energii
cznej w Polsce. .

Tego samego dnia E.
P. JhrOszewicż spotkali się z Eg
zekutywą KW PZPR w Piotrko
wie Trybunalskim.

I sekretarz KC i premier u-

czestniczyli również w posiedze
niu Egzekutywy KZ PZPR ko
palni węgla brunatnego „Bełcha
tów”.

15 proc,
elektry-

Gierek i

Deszczowy czerwiec...
W naszych warunkach klima

tycznych czerwiec nie należy do

miesięcy zbyt ciepłych i słonecz
nych, a w tym. roku, jak prze
widują sy>bmydy„.I^|^tiitp;,5fe^
teorologii i Gospodarki wodnej,
spodziewany jest nawet nieco
chłodniejszy niż zwykle.

W sumie w czerwcu możemy
się spodziewać' tylko 7 dni z

temperaturą maksymalną powy
żej 25 śt,, 8 dni z temperaturą
minimalną poniżej 10 st. oraz aż.
14 dni z opadami deszczu, w tym wmu chłopcu stopy, odciętej piłą

5 dni z wystąpieniem lokalnych
biiFz.

Krake-

najuko-
ciężkiej Kasprowym

notowano 3
opad świe-

Wierchu w Tatrach
stopnie mrozu oraz

żego śniegu grubości 10 cm.

Śnieg gęsto sypał w górach ró
wnież w ciągu dnia. Na biało
przystroiły się nie tylko szczyty
Tatr, ale i zbocza gór od wyso
kości tysiąca metrów.

W Zakopanem było wczoraj
zaledwie 4 stopnie ciepła i padał
deszcz.

dzień życia przeciętnej, warsza
wskiej, młodej rodziny! I „Film
numer 1650”, czyli ogromnie
dowcipna i złośliwa refleksja
nad bliską naszemu społecznemu
życiu biurokracją. Szczególnie
ten ostatni film budził znakomi
te skojarzenia z dokumentami
Piwowskiego, z czasami owego
zachwytu nad tym specyficznym
sarkastyczno-szczeniatekim hu
morem, jedynym, niepowtarzal
nym, oczyszczającym.

Owa szansa odczytania rzeczy
wistości pod jej zewnętrznymi
zdarzeniami pojawiła się jeszcze
w tym roku kilkakrotnie. I w

nagrodzonym Srebrnym „Lajko
nikiem” „Mikrofonie dla wszy
stkich” Tomasza Zygadło i w

„Ogłoszeniach drobnych” Pawła

Kędzierskiego i w nowym por
trecie Siłaczki, czyli w filmie
„Hela Pacewiczówna z Zadwo-
rzan" Tamary Soloniewicz.

Swoistą wskazówką dla mło
dych twórców stał się film „Sta
rego” Bohdana Kosińskiego.
Znakomicie zrealizowany, opar
ty na klasycznych dla nas wzo
rach dokumentu j zaskakuje nie
tylko egzotycznym tematem (za
kład poprawczy dla chłopców),
ale i samą formułą emocjonalną
zastosowaną w tym filmie. Ko-

O
Rozstrzygnięcie konkursu

poświęconego
współczesnej Łodzi
Rozstrzygnięty został ogólno

polski konkurs na reportaż i fo
toreportaż o Łodzi współczesnej,
zorganizowany z okazji 30-lecia
łódzkiego „Expressu Ilustrowa-

Nowe wstrząsy
tektoniczne

we Włoszech
Z Triestu donoszą, że we wto

rek o świcie sejsmografy zare
jestrowały w rejonie Friuli —

Wenecji julijskiej 2 wstrząsy
tektoniczne. Były to wstrząsy o

sile 3 stopni w skali Mercaliego.
Agencje prasowe zaznaczają,

że łączna liczba wstrząsów sejs
micznych w tym rejonie (od,6
mają) wzrosła tym samym do
114.

Przyszyli swe
RZYM
Lekarze szpitala w Agrigento,

na Sycylii, przeprowadzili uda
ną operację przyszycia 13-letnie-

tarczową.

Urząd kryminalny w Stutt
garcie informuje, że w ub, r.

w Badenii-Wirtembęrgii zagi
nęło 3.179 dzieci i młodzieży
(znacznie powyżej przecięt
nej niż w innych krajach

/RFN). Uwąża się, że spora
liczba znikających z domu
dzieci i młodocianych wcho-

i dzi w kontakt ze środowiska-
, mi przestępczymi.

siński nie epatuje ową egzotyką.
Nie próbuje nawet, co rzadkie w

naszym kinie, szantażować sa
mym tematem. Jego „Szkic et
nograficzny” przepojony tzw. o-

bywatelską troską staje się przy
kładem dobrze pojętej publicy
stycznej roboty.

Doświadczeń dokumentalnych
na ekranie było jeszcze w tym
roku sporo. Wracały więc fil
my w przeszłość, jak w cieka
wej „Enigmie" Trzosa-Rasta-
wieckiego, lub zajmowały się
małymi, wybranymi scenkami
lub portretami. Pewne novum

gatunkowe stanowiły dwa fil
my górskie: dokumentujący pol
ską wyprawę alpinistyczną na

Lhotse, w której zginął Stani
sław Latąłło (w filmie Jerzego
Surdela „Zima 8250”) i drugi —

drobiazgowo i nieco złośliwie o-

pisujący kobiecą wyprawę na

K-2, w filmie Andrzeja Zającz
kowskiego „Temperatura wrze
nia”.

Nie pojawił się w tym roku
natomiast żaden film na mia
rę „Życiorysu” Kieślowskiego.
Wszystko więc wskazuje ną to,
że wielkie dyskusje nad spra
wami społecznymi i polityczny
mi, czyli nad tymi, którymi spo
łeczeństwo żyje na co dzień, po-

W Porcie Północ
nym trwa budo
wa bazy przeła
dunku rudy. Wy

specjalizowane
przedsiębiorstwa
budowniewa mor
skiego i lądowe
go budują pirs

przeładunkowy
długości teó m na

55 ha „nowego”
lądu. Na. zdjęciu:
pracuje brygada
„Energopoiu-4”.

CAP —

Uklejewski

nego”. W konkursie na reportaż
pierwszą nagrodę. przyznano Ja
ninie Paradowskiej z „Kuriera
Polskiego”, drugą JERZEMU
PIEKARCZYKOWI x „ECHA
KRAKOWA”.

Dwie trzecie nagrody otrzy
mały Halina Jaworska z

„Expre§su Wieczornego” i Te
resa Zwierzchowska z „Wieczo
ru Wybrzeża”. Wyróżnienia o-

trzymali Jerzy Kurpeta („Wie
czór"),Ewa Sohnenwed („Express
Poznański”) i Jerzy Świątek
(„Nowości”). Nagrody specjalne
otrzymały Janina Paradowska i

Grażyna Murawska („Czas”).
W konkursie na fotoreportaż

druga nagroda przypadła w u-

dziale Stefanowi Dzbikowskiemu
(„Zwierciadło”) i Tadeuszowi

Trepańowskiemu („Panorama
Północy”). Wyróżnienie otrzymał
Zbigniew Furman („Życie War
szawy”). Pierwszej nagrody nie

przyznano.........’........

Redaktor Tadeusz Dorosz

Polskó-szwedzkie

rozmowy plenarne
w Warszawie

Środa jest drugim dniem ofi
cjalnej wizyty, którą składa w

naszym kraju minister spraw
zagranicznych Szwecji — Sven
Andersson.

Przybył on do Polski 1 bm. na

zaproszenie ministra Stefana Ol
szowskiego.

Przewiduje się spotkania
szwedzkiego gościa z czołowymi
przedstawicielami życia pań
stwowe naszego kraju. Odbędą
się także polsko-szwedzkie roi-
mowy plenarne, które prowadzić
będą ministrowe spraw zagrani
cznych obu krajów.

Złote „lajkoniki"
(Dokończenie ze str, 1)

inaugurująca XIII Międzynaro.
dowy Festiwal Filmów Krótko-

metrażowych.
Na pokazach, które trwać bę

dą do soboty włącznie, przedsta
wionych zostanie 95 filmów re
prezentujących 33 kraje > orga
nizacje międzynarodowe. Filmy
te oceniać będzie jury w skła
dzie! Czesław Petelskt (Polską)
— przewodniczący, Kazimierz
Karabasz (Polska), Ferenc Kosa

(Węgry), Jimmy Murakami (Ir
landia), Roman Kąrmen (ZSRR),
Konstantin Obreszkow (Bułga
ria), Wolfgang Richter (RFN),
Hunter Tood (USA), Kazuo Ya-
mada (Japonia).

Festiwalowi towarzyszy wiele
przeglądów, z których przypo
minamy o dzisiejszym pokazie
filmów nagrodzonych na ubie
głorocznym festiwalu w Mos
kwie, odbędzie się on o godZ, 23
w kinie „Kijów”. Jutro o godz.
10 w sali kina „Apollo” pokaza
ny zostanie zestaw filmów jugo
słowiańskich, zaś o godz. 23 w

kinie „Kijów” — projekcja fil
mów nagrodzonych na ostatnim
festiwalu w Oberhausen.

W uroczystym otwarciu XIII
MFFK uczestniczyli: wicemini
ster kultury i sztuki Mieczysław
Wojtczak, I sekretarz KK PZPR
Wit Drapich, prezydent m. Kra
kowa, Jerzy Pękala.

związany zawodowo z redakcją
„Tempa”, Wcześniej. „Echa Kra
kowa”, „Dziennika Polskiego”
jak i „Gazety Krakowskiej’** był
red. Dobosz dla wielu z nas nie
doścignionym wzorem i przykła
dem.

Za swą wieloletnią pracę w

dziennikarstwie był odznaczony
m. in. Srebrnym Krzyżem Za
sługi, Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Me
dalem 100-lecią Sportu Polskie
go, Odznaką Zasłużonego Dzia
łacza Kultury Fizycznej, a także
Medalem Stowarzyszenia Dzien
nikarzy Polskich za 25 lat pra
cy w dziennikarstwie.

Żadne słowa nie odzwierciedlę
straty, jaką poniosło krakow
skie środowisko dziennikarskie
na skutek śmierci Tadensza Do
bosza. Nieubłagana śmierć za
brała Go, lecz choć odszedł od

nas, my nigdy nie zapomnimy o

Nim!

W „Lajkoniku"
W 990 grze „LAJKONIKA” z dais

30 maja 1975 r. stwierdzono nastę
pujące wygrane:

W 1 losowaniu: ■ 1 wygrana z <

trafieniami z dodatkową 20.0M tl
■ 15 wygranych z 4 trafieniami

po 1.533 zł ■ 3S5 wygranych t *

trafieniami po 49 zł ■ 5542 wy
grane z 2 trafieniami po 5 zł •

14 wygranych z 3 trafieniami z do
datkową po 148 zł ■ 44T wygra
nych z dwoma trafieniami z do
datkową po 30 zł.

W II losowani’ a ■ 5 wygranych
z 4 trafieniami pj 3.408 zł ■ 3JJ
wygranych z 3 trafieniami po

“

zł ■ 4.052 wygrane z 2 trafienia
mipo5zł■17wygranychzł
trafieniami z dodatkową po 147 »

■ 350 wygranych z 2 trafieniami

z dodatkową po 20 zł.
Ponadto: ■ .2 premie pieniężne

a 4.000 zł na 4-cyfrową końcówkę
banderoli (4129) kuponu a 28 zł
■ 13 premii pieniężnych a 400 zł na

3-cyfrową końcówkę banderoli
(«00) kuponu a 20 zł ■ 3 premie
pieniężne a 400 zł na 3-cyfrową
końcówkę banderoli (MO) kuponu
a10zł.

DRUK: Prasowe Zakłady oTM'
liczne RSW „Prasa — Ksiątka “*

Ruch”, Kraków, ul. Wielopole «
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Rozpoczyna sie prz

w rejonie pl. Bohaterów Getta

K«

budo-
ul. Li-
miesz-

przed-

ślimaka po

Lampką soku
podejmował prezydent
krakowskie dzieci

Ojciec miasta Jerzy Pękala
podejmował wczoraj delegację
krakowskich dzieci. W spotkaniu
uczestniczyli harcerze: laureaci

plebiscytu na wzorowych szóst-

kowych i zastępowych, członko
wie zespołu „Małe Słowianki” i

przedstawiciele Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci.

Gospodarze spotkania obdaro
wani zostali chustami harcerski
mi przyjęli także meldunek zu
chów i. harcerzy o wykonaniu
zadań alertowych. Prezydent
miasta złożył dzieciom serdecz
ne życzenia i zaprosił do stołu

zastawionego ciastkami i czeko
ladkami. Spotkanie uprzyjem
niał występ „Małych Słowia
nek”. Po wizycie u prezydenta
dzieci uczestniczyły w dwugo
dzinnej wycieczce po Krakowie.

(es)

W CZERWCU ruszą pełną pa
rą prace przy przebudowie sta
rego centrum komunikacyjnego
Podgórza w rejonie pl. Bohate
rów Getta. Projekt przewiduje
realizację tuż za III Mostemrealizację tuż za

____ __

dwupoziomowego skrzyżowania;
po wybudowaniu

'

stronie wschodniej i zachodniej
ulicy Na Zjeździe, połączona zo-'
stanie — pod Mostem — ul. Za
plocie z ul. Nadwiślańską. Po
nadto zbudowane będzie przej
ście podziemne na pl. Bohaterów
Getta, w pobliżu miejsca, w któ
rym wyrośnie dom 'towarowy.
Na pl.. Bohaterów Getta przewi
dziano parking dla samochodów.

Wyłączona zostanie częściowo z

ruchu drogowego (jednostronnie)
ul. .Lwowska; wjazd tylko od ul.

uniiiiiinniiniiiiniiiiunniinnnniiniiiiiininiiiiiiiniiniiiiiiiiiniiniinn

Młodzi przyjaciele dzieci
z Zasadniczej Szkoły Budowlanej

Do tego święta chłopcy z Za
sadniczej Szkoły Budowlanej :

ZBP „Południe" przygotowywali <

się od dłuższego czasu. Zebrali <

makulaturę, złom, stare butelki ■.
i za uzyskane w ten sposób pie- .

niądze zakupili zabawki i sło- <

dycze. W „Dniu Dziecka” za- :

brali własny zespó} szkolny z

gitarami i perkusją, i, całą eki
pą, pod opieką dyrektora i nau- i

czycieli, odwiedzili Dom dla
dzieci specjalnej troski w Ple-
szowie. Odwiedziny udały się
znakomicie, chłopcy szybko na
wiązali kontakt z młodszymi
od siebie o- kilka lat dziećmi,
które ■zaakceptowały przyby
szów, szybko wciągnęły się do

wspólnej zabawy, zaś prezenty
i słodycze wypakowane z o-

gromnych pudeł wzbudziły zro
zumiały entuzjazm.

Spotkanie młodzieży -z -ZSB rż?
dziećmi me należała do tych od
świętnych, okazjonalnych. Chłop

cy od kilku lat opiekują
się Domem, swego czasu przy
czynili się do odnowienia gma
chu, zakładali centralne ogrze
wanie, oczywiście społecznie.
Równie mile witani są zazwy
czaj i w kilku innych przed
szkolach nowohuckich np. w

przedszkolu nr 100, 106, czy 109.
Wnoszą swą pracę, swój mło
dzieńczy zapał i chęć niesienia

pomocy.

Sterowanie wszystkimi tymi
poczynaniami przejął samorząd
szkolny (pod wadzą kolegi z. o-

statniej już klasy Stanisława
Piecyka, cieszącego się wielkim
mirem wśród rówieśników) i

grono pedagogiczne. /

Zasadnicza Szkoła Budowlana

jako jedna z pierwszych w No
wej Hucie zaczęła przejawiać
zainteresowanie sprawami wy
kraczającymi pozą codzienność

.uczniowską, (woj)

Ji

ii

Limanowskiego. Podobnie zwę-
żonym , i zamkniętym jedno
stronnie szlakiem stanie się ul.
Józefińska (połączenie od ul. Li
manowskiego). Powstanie nowy
węzeł drogowy — po przebiciu
się ul. Na Zjeździe — na ul. Li
manowskiego.

KOSZT całej tej operacji, któ
ra ma być wykonana w okresie
trzech lat — wynosi ponad 45
min zł. Generalnym wykonawcą
przebudowy jest Miejskie Przed
siębiorstwo Robót Inżynieryj
nych, które będzie wspomagane
przez kilkanaście przedsię
biorstw specjalistycznych. Pro
jekt

'
— wykonany przez Miejs

kie Biuro Projektów — zakła
da realizację tej inwestycji eta
pami: na początku powstanie
ślimak tuż za III Mostem. Na
stępnie roboty sukcesywnie
przesuwać się będą w kierunku
ul. Limanowskiego.

BUDOWLANI będą musieli

przerzucić 50 tys. m sześć, ziemi.
ZAKRES robót przewiduje m;

in. prace drogowe na powierz
chni 32 tys. m kw. (nawierzch
nie, chodniki, zjazdy); nowe to
rowisko tramwajowe na długo
ści 1800 m; ciągi wodociągowe
— 850 m, kanalizacyjne — 230
m, gazowe 590 m; - kilkanaście
kilometrów kabli energetycz
nych, teletechnicznych; oświetle
nie szlaku zapewnią lampy u-

mieszczone na 90 słupach; w

kilku miejscach zainstalowaną
zostanie sygnalizacja świetlna.
Przejście podziemne będzie mia
ło długość 50 m.

WSZYSTKIE prace wykony
wane będą przy utrzymanym
ruchu drogowym, tramwajowym
i pieszym. W tym celu w naj
bliższych dniach przystąpi się dó

wykonania na długości 300 m

prowizorycznego toru tramwa
jowego; natomiast samochody
jadące od strony centrum kief
rowane będą^Traśą óbjazdową w

ul. Nadwiślańską. , ... £
■ISTNIEJE piińa potrzeba ńa-

tychmiastowego
"

wejścia" ha te
ren budowy tuż za III Mostem

.brygad „Instalu”, które mają
tutaj wcześniej położyć rurociąg

, ciepłowniczy, Do wyburzenia

pozostaną jeszcze dwa budynki,
znajdujące się na trasie

wanej ul. Na Zjaździe do

manowskiego (ponieważ
czą się w nich żłobek i
szkole na razie wstrzymano je
szcze wyburzenie tych kamie
nic).

TAK WIĘC w najbliższych
miesiącach w Podgórzu rozpocz-
ną się prace inżynierskie na nie
notowaną w tej dzielnicy skalę.

(ja)
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Film o Kazimierzu Wielkim
Ostatnie ze

branie naukowe

Towarzystwa
Miłośników Hi
storii i Zabyt
ków Krakowa
odbyło się w lo
kalu własnym

Towarzystwa
przy ul, św. Ja
na 12. Prof. dr
Józef Mitkow-

film Petelskich o

,4 ,<■
da, że wyeksponowano mało
istotne sceny, które można było
wydatnie skrócić lub pominąć,
jak np. zaraza, hołd Ostenów,
zagubiono zaś założenie Uniwer
sytetu i zjazd monarchów wraz

z ucz^ą U Wierzynka.
W żywej dyskusji wzięli

udział m. in. historycy z UJ i
WSP (prof. Pieradzka, doc. Bącz
kowski, mgr Jureczko).

Na, pl. Matejki trwają .pracę przy .

odsłanianiu starych fundamentów ,

Pomnika Grunwaldzkiego, w nich
to powinien "znajdować się akt e-

rekcyjny monumentu. Brygady
PBP1 „Rud'ośtąl*3” .przygotowują

'

teren pod Cokół rekonstruowanego
pomnika, który, stanie na swym
dawnym miejscu w październiku
br. Fot„ JADWIGA RUBlS

Co-Gdzie-Kiedy?
(Dokpńczenje ze ,str. 6)

i Galla 24, w godz. 18—22, tel.
— dla Krowodrzy, Przycho-
ul. Krasickiego Boczna, w

18—22, tel. 618-55 - dla Pod-

Międzynarodowy Dzień " Dziecka
uroeżyścle obchodzony był m. in.
w Przedszkolu ńr 1 im.
wa • Wyspiańskiego przy
pernika. Skorzystaliśmy
szenią przedszkolaków i mieliśmy

Stanisła-
ul. Ko-

z zapro-

W kilku wierszach
W SIEPRAWIU odbyła si.ę I

olimpiada z zakresu przepisów
ruchu drogowego, zorganizo
wana pod hasłem „Szkoła bez
piecznym miejscem dla dzieci”.

W' eliminacjach pisemnych u-

czestniczyło 87 uczniów, w u-

striym finale — 21 . W konku
rencji indywidualnej I miejsce
zajął Tadeusz iwanów, zdoby
wając zegarek i piłkę nożną, w

kąąkurencji zespołowej zwycię
żyła, II kl. LO, w konkurencji,
dziewcząt Anna Będkowska.

okazję wraz z zaproszonymi za
przyjaźnionymi z Przedszkolem
pensjonariuszami Domu Spokojnej
Starości, dziećmi z Pogotowia O-
piekuńczego TPD i rodzicami mal
ców, podziwiać występy wszyst
kich przedszkolaków.

Wraz ze swymi opiekunkami
dzieci przygotowały na dzień swe
go święta mnóstwo, piosenek, tań
ców i niespodzianek. Nie zawio
dła również opiekująca się Przed
szkolem Spółdzielnia im. st, Wy
spiańskiego. która uświetniła dzie
cięce występy koncertem swoje i
kapeli, (j.r.) Fot. J. RUBlS

Uwaga
absolwenci WUM-L

Kierownictwo Wieczorowego
Uniwersytetu MarJ&igmu-Leni-
nizmu przy KK PZPR zawiada
mia, że zakończenie roku szkol
nego WUM-L 1975/76 odbędzie
się w siedzibie przy ul. Garbar
skiej 1 W sali nr 3 w następu

jących terminach dla poszczegól
nych wydziałów:

3. VI. 1976 r.

Studium Wiedzy
nauczycieli),

8. VI. 1976 r.

Studium Podstaw Marksizmu-
Leniniźmu rok II grupy: I, II i

III,
9. VI. 1976 godz. 15.30 — Pod

stawy Naukowego Światopoglą
du —■Teoria i Metodyka Propa
gandy (dla aktywu społecznego),
Polityka Społeczno-Gospodarcza
PRL (dla aktywu rolnego).

godz. 15.30
Społecznej

godz. 15.30

(dla

*

BRYTYJSKA FIRMA The
Aęsoęiated Octel Company Li-<
mited w Londynie oraz. Ośro
dek Organizacji i Informatyki*
Przemysłu

'

.Petrochemicznego
„Petroinfórm” ^organizowały
ogólnopolskie seminąrium z

zakresu optymalizacji produk
cji benzyn silnikowych. Szko
lenie rozpoczęło się wczoraj i
trwać będzie trzy dni, a ucze
stniczą w nim specjaliści ze

Zjednoczenia „Petrochemia”,
wszystkich rafinerii nafty w

kraju,
skiej,

■Nafty* . __w
»Bipronaftu»»'v CPN i in. zain
teresowanych jednostek^

Politechniki Krakow-
Instytutu Technologii

Instytutu Lotnictwa,

ski omówił
Kazimierzu Wielkim.

Zaletą filmu są piękne sceny
batalistyczne i dworskie, przed
stawione zgodnie z realiami epo
ki i oparte o opowieść Jana

Długosza, z pewnymi odchyle
niami wynikającymi z ostatpicłi
badań naukowych. Jest to za
sługa konsultantów, profesorów
A. Gieysztora i Z. Kaczmarczy
ka.

Wadą zaś jeśt poszatkowahie
filmu na szereg epizodów, w

których niełatwo jest, zoriento
wać się nawet historykowi, a

niehistoryk gubi się w nich zu
pełnie z braku objaśnień. Szko-

MuzeHm-Ggkria
Współczesnej
Sztuki Ludowej
w Nowym Targu

.W. Nowym Targu w Ratuszu
otwarto Muzeum — Galerię
Współczesnej Sztuki Ludowej.
Inicjatorem powstania placówki
ą także jej organizątoręm jest
Związejt Spółdzielni Rękodzieła
.Artystycznego „Cepelia” w

Warszawie. ,On też ,, finansuje
Muzeum. Nadzór merytoryczny
objęło Muzeum w Nowym ; Są
czu.

W nowotarskiej placówce pre
zentowane będą przede wszyst
kim dzieła twórców •, ludowych
oraz spółdzielni cepeliowskich z

tamtejszego regionu. (D)

WAJDA
jako aktor

W kwietniu 75 r. w krakowskiej
TVP zarejestrowano widowisko te
lewizyjne „Pogarda” na podsta
wie powieści Alberta Moravii.
Spektakl reżyserowany przez An
drzeja Łapickiego, obok Teresy
Budzisz-Krzyźanowskiej, Jana No-

'wickiegc, pokazał w roli reżysera
Rheingolda — Andrzeja Wajdę. Ta
właśnie decyzja Wajdy stała się
przesłanką dla realizacji filmu
śledzącego Andrzeja Wajdę w no
wej życiowej roli aktora. Reportaż
Joanny ■.«Chlebowie^ i r Krzysztofa
<Mikla,szęwsl^g9<, p iemisjąjj^,, z yi.
76 god?. 22 .35 — pr. II)/ ppkązuję
nie. tylko tradycyjne odwrócenie
ról w układzie Łapicki — Wajdą,
ale stawia pytania dotyczące sa
mego procesu twórczości aktor
skiej.

karza
7?s5-55
dnią,
godz.
górza, Informacja Służby Zdrowia:
od godz. 8 do 22. tel.. 378-80 od
godz. 22 do 8, tel. 240-93 .

Apteki
Rynek Gł. 42, pl, Wolności 7,

Pstrowskiego 94, N. Huta — Cen
trum A.

Różne
ZOO (Lasek Wolski) od godz. 9 .

Ogród Botaniczny (Kopernika
27) 10—17 .

Salon Gier Sport. — ul. Marka
34 — Planty (codz. 18—21).

Salon rozrywk., ul. Pstrowskie
go 12,(11-21).

Wesołe miasteczko — Bleńczyca
(14—21),

UZNANIE DLA JUBILATA
. MGR JÓZEF BUGAJSKI były
uczestnik Powstań Śląskich oraz

I i II wojny światowej, jest na
dal aktywnym działaczem spo
łecznym: wychowuje młode ka
dry jako nauczyciel ekonomiki-
w Technikum Elektrycznym w

Nowej Hucie, jest wiceprezesem
Oddziału Fabrycznego ZBoWiD i

pełni funkcję kustosza . Muzeum

Czynu Zbrojnego.' Z tytułu 55
lat' pracy zawodowej i społecz
nej mgr Józef Bugajski otrzy
mał z rąk nacz. dyr. HiL na u-

roczystyrn spotkaniu z kolekty
wem .kierowniczym kombinatu
dyplom i'nagrodę, (aż)

./■ .'Radio:...
NA FALI 1322 M

Wiadomości: 19, 20, 21, 22, 23.
17 Studio S-13 — Transm. z osta

tniej rundy spotkań piłk. I ligi.17.2Ó - ■>
17.30
pph - Stop,. Situdip S-1J, 20J)5
Naukowcy — rolnicom. 20.20 Kon
cert z gwiazdą. 21 .05 Kronika
sport, i kóm. Total. Sport. 21.19
Koncert chopinowski. 22.30 Uczeni
w anegdocie.' 22.45 Muzyczny kącik
wspomnień. 23.15 K. Szymanowski
— Wa-riacje "fortepianowe.

&

Wielki Kóhkurs Olimpijski.
Studio S-13. 18.50 Przeboje

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiimimiiiiiiiiiuigiiiiiiiiiiaifltiiiniiiieiiiu

Notatnik krakowski

PROGRAM II
NA FALI 243 M

Wiadomości: 21.30, .23.30.
■17 Q czym 1 jak śpiewają

zini. 17. .20 „Redaktor Urban
rację” — rep. iit. 17 .40 Prądy
glądy." 17.53 Estrada młodych mu
zyków. 18.30 Echa dnia. 18.40 Pod
skrzydłami Hermesa — mag. 19
Gitara klasyczna i jej mistrzowie.
19.30 Teatr PR „Herbatka u dr
Borsiga” — słuch. 20.35 Dyryguje
•Claudio Abbado .

— wybitny .kapelą..,■
mistrz włoski. 21.45 Wiadomości
sport. 22 Magazyn Studencki. 23

C, Montgyerdi. — genialni twórcy
przełomu renesansu i baroku.
23.40 Włoska muzyka instrumen- '

talna wczesnego baroku.

Gru-
miał

i po-

DZIŚ O GODZINIE:

* 19 — ul. Kopernika
Posiedź. Pol. To w.

mgr St. Krężołek — „Wykerzysta-

7—

Lekarskiego;

485348 UUUPU7U7UPU77UUPPU7UUPUPP7PU77PU7U"PP77

Mama, tata i dziecię
na spotkaniu z poezją, muzyką i piosenką

Mówi się o tym od dość ditw-
na, ale jak naprawdę wygląda
cżynne Uczestnictwo środowisk
robotniczych w kulturze? Zna
komitym przykładem była im
preza, jaka ostatnio na dzie
dzińcach Muzeum Archeologicz
nego, zgromadziła kilkaset osób.

Zimno i groźba deszczu nie

zraziły uczestników i wykonaw
ców, bo na imprezę zjawiły się
całe rodziny, z niemowlętami
włącznie! Fakt, tylko impreza
plenerowa pozwala na takie
eskapady i przeżycia artystycz
ne!
- A było na co popatrzeć i

czego posłuchać. Na trzech dzie
dzińcach i trzech estradach w

tej znakomitej historycznej sce
nografii jakże brzmiały utwory
wykonywane przez Trio Baro-

kowe, Chór „Bard”
w męskim składzie,
muzycznym posłuszeństwem ko
biecie — dyrygentowi. Gorąco
oklaskiwano wszystko, i „Nio-
be” w wykonaniu Danuty Mi
chałowskiej i etiudy Studia Ba
letu Nowoczesnego AWF „Kon
trast" i występ Nataszy Czar-
mińskiej i świetnego jak zawsze

Leszka Długosza. A już najwię
cej emocji było, gdy na dziedzi
niec wjechał sam... Kaczara w

„zaczarowanej dorożce”. „Zacza
rowana dorożka” recytowana z

dorożki przez Tadeusza Malaka
nie zakończyła imprezy, która
trwała już- całe dwie godziny.

Występy Zespołów ludowych:
„Jacy tacy" i wspaniałych sióstr

Knapik nadal rozgrzewały obec
nych, którzy znaleźli jeszcze

który, cały
imponował

czas na obejrzenie wystawy
rzęźb Ryszarda Watkowićza i'
Jana Mirka na kolejnym dzie
dzińcu a także siły na gromkie
brawa do samego końca.

Zobaczyć wszystko wypadało,
bo przecież organizatorzy _

Wydział Kultury UD Kraków
Śródmieście, KRZZ i Muzeum
Archeologiczne, dedykowały tę
imprezę najlepszym załogom
śródmiejskich, zakładów pracy.

Było po godzinie. 20-tej i ro
biło się ciemno, gdy kończące
całą imprezę „Andrusy" jakże
wspaniale brzmiącą w tym
miejscu piosenką „Któż wypo
wie twoje piękno Krakowie
prastary” odprowadzały zebra
nych do bramy wyjściowej, (bn)

ple komputerów w medycynie”, dr
habil. J. P. Dubiel 1 mgr A. Die
trich — „Praktyczne zastosowanie
komputera w klinice na przykła
dzie Pracowni Hemodynamikl Kli
niki Wad Serca”.

JUTRO O GODZINIE:
* 12 — SHS, Rynek Gł. 22/Ip. —

Otwarcie wystawy fotogramów
Emila tłachwała — Niedzica.

* 16.30 — Wydział Architektury
Politechniki Krak, sala nr 2, ńl.
Warszawska 24 — Publiczna dy
skusja nad rozprawą doktorską
mgr inż. arch. W. Kosińskiego pt.

Formy organizacji przestrzennej
masowego ruchu weekendowego że

szczególnym uwzględnieniem Pol
ski południowej”.

* 18 — Klub „Kuźnią”, os. Zło-:
tego Wieku 14 — Wieczór muzy
czny „Wulkanów”. Instrumenty
perkusyjne.

* .18.15 — Instytut Geografii
UJ, ul. Grodzka 64 — Kom. Nauk
Geograficznych; mgr J. Pokorny —

„Strefowość, środowiska geografi
cznego Nigerii”.

* 19 — KDK, s. Drewniana —

„Gitariada” — koncert laureatów!
II konkursu gitary klasycznej.

* 20 — Klub Forum, Rynek Gł.
25 — XXV spotkanie dyskusyjne w

cyklu Forum Myśli Politycznej
prowadzi J. * Jaskiernia. Temat:
System oświaty i szkolnictwa
wyższego -w krajach zachodnich.
Słowo wstępne: prof. Thomas
Monzęll (USA).

* 18 — Aula PWSM, ul. Baszto
wa 8 — Przegląd pracy uczniów.

PROGRAM ni
UKF 66,80 MHz

. Wiadomości: 17, 19.30.
17.05 Muzyczna poczta UKF. 17 .40

Vademecum nr 51. 18 Muzykobra-
nie. 18.30 Polityka dla wszystkich.
18.45 Pocztówka dźwiękowa z Pa
ryża. 19 „Lalka” B. Prusa — ode.
19. 19.50 „Lewe pieniądze” — 8
ode, pow. Mac Donalda. 20 Grani
ce muzyki. 20.50 Studio 202. 22 .15

Trzy kwadranse jazzu. 23.05 Czas
relaksu. 23.50 śpiewa Elis Regina.

PROGRAM IV
I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ
UKF 68,75 MHz

16.40 Wiadomości znad Wisły i

Dunajca (Kr). 17 Kultura poza
sprawozdaniem (Kr). 17 .15 W 1200
sekund dookoła świata (Kr). 17.35
Aud. dla młodzieży (Kr). 17.50 No
wości naszej fonoteki muzycznej
. (Kr), 18.25 O. zdrowie człowieką. .

18.40 Postawy i wzory. 19 Ekono
mia ńa co dzień." 19.15 Język hisz
pański. 19.30 Studio stereo zapra
sza (Kr). 22 .15 Tajemnica materii: '

22.30 Ry.tm, -taniec i piosenka.

uwimmiiniiinnmuHHiHKi'

*Od1do5ezerwcabr.ogodz.
14-tej — Filnąoteka Polska prezen
tuje w kinie Kultura” filmy na
grodzone ńa festiwalach filmo
wych w ■ostatnim trzydziestoleciu.

* Rektorat r ^Państw. Wyższej
Szkoły Muzycznej.w Krąk,cwie za- .

wiadamia, że z powodu .choroby
wykonawcy recitai organowy J.
Grubicha w dniu 3 czerwca bn ńie
odbędzie się.
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Praca

PRZYJMĘ opiekunkę do
dwojga dzieci (T, 8 latj, w

godzinach popołudnio
wych. Kraków, al. inwali
dów 8/27, poniedziałki, w

godzinach >—14.
2592-g

ZAPOROŻEC 968, 1974 —

nowy, względnie po ma
łym przebiegu — kupię
zdecydowanie, — Oferty
2817 „Prasa*4 — Kraków,
Wiślna 2.

ROWER „Huragan” sprze
dam. Telefon 406-65 .

g-2878

POMOC domowa do dziec
ka potrzebna. Długa 4/5.

g-2717

KOREK wlewu benzyny
do Fiata 126p — kupię. —

Oferty 2815 „Prasą”, Kra
ków, Wiślna 2.

RADIO Elizabeth Hi-Fi —

nowe, sprzedam. — Oferty
2800 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

KULKA Wanda, zam. W
Krakowie, as. Willową 3/8,
zgubiła legitymację stu?
decką nr 30/75/OZP wy-
daną przez AGH.

5 SAMOCHODÓW
POMOC domową na stałe
(rencistkę) de 6-letniego
dziecka, na bardzo do
brych warunkach — osob
ny pokój — przyj mą. Kra-
ków-Płaszów, ul. Łanowa
44. g-2714

PRAKTICA VLC — ku
pię. Telefon 757-69, wie
czorem. 2763-g

VOLKSWAGEN 1200 —

sprzedam. — Oferty 2578
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

PAJĄK Piotr, zam- Kra
ków, Mostowa 8, zgubu
legitymację szkolną nr 697
— wydaną przez Państwo
we Liceum Muzyczne w

Krakowie. 2210-g

Sprzedaż

WÓZEK składany włoski,
oraz łóżeczka drewniane,
jasne, sprzedam. — Kra
ków, ul. Pędzichów 15/11,
II piętro. 2571-g

DOSTAWCZO- MIIOATI U 1*4
TERENOWYCH IfflUuUŁL M'4D|»

rok produkcji 1970, 1973, 1974, prze
biegi: od 48.352 do 133.357 km — zu
życi© od 44 do 75 proc. — ceny od

17.500 zł do 39.200 zł —

SPRZEDA jednostkom gospodarki uspołecz
nionej, w terminie do 15 czerwca 1976 r. —

Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 9

w Krakowie, ul. DZIERŻYŃSKIEGO l«a.

Samochody można oglądać w Oddziale

Sprzętowo- Transportowym w Krakowie-

Bieżanowie, ul. Pułanki 21, w godz. 9—13.

Oferty przyjmuje i bliższych informacji
udziela Dział Głównego Mechanika, telefon

312-45, Zastrzega się prawo .dowolnego
wyboru nabywcy. K-4364

ZAOPIEKUJĘ się dziećmi,
posprzątam mieszkanie
3 rązy tygodniowo. Oferty
2749 „Prasa” Kraków,
Wiślna 3.

NOWY zestaw wypoczyn
kowy, importowany. Tele
fon 249-30. g-3449
WÓZEK dzieeięcy francu
ski, brązowy, mało używa
ny — sprzedam, Zgłosze
nia: tel. 717-77, wewri. 274,
do godz. 15. g-2134

KOZYNACKA Stanisława,
zam. Kraków, Okrężna U,
zgubiła indeks — wydany
przez I Liceum ogólno*
kształcące w Krakowie,

2203-g

Nauka

TANCZYC nauczysz się
szybko na kursach tańca
towarzyskiego I, II i III
stopnia w Krakowskim
Ośrodku Tanecznym. Za
pisy, informacje: pl. Wi
ta Stwosza 2/2 (przy ul.
Grodzkiej), w godz, 9—19,
teł. 253-43. K-4266

z fizyki przygotowuję
do egzaminów na wyższe
uczelnie. Winczewski, al.
Daszyńskiego 27/27, godz.
13—20. 3829-g

FIAT 126 p, sprzedam, —

Kraków, ul. Tyniecka 118,
wieczorem. 2615-g

MASZYNĘ dziewiarską
„Veritas”, niemiecką —

nową, sprzedam, — Jan
Kotarba, Wrząsowice 255.

3602-g
SPRZEDAM — z powodu
choroby, magazyn malar
ski, sprzęt i materiał. —

Telefon 647-85, godz. 16—
22. 2601-g

Zguby

TRZCINA Arkadiusz, zam.

Busko-zdrój, os. Kościusz
ki 2/13, zgubił legitymację
studencką, wydaną przez
AGH. 2293-g

WĄS Janusz, Nowa Huta,
Centrum C, bl. 9/161, zgu
bił legitymację studenci
ką, kartę biblioteczną —

prawo jazdy. — Znalazcę
prosi o zwrot.

3633-g

DYREKCJA

Zespołu Szkól Elektrycznych Nr 2

w Krakowie-Nowej Hucie

zatrudni nauczycieli:
4^ fizyki

matematyki
0 wychowania fizycznego

elektroniki i automatyki
organizatora ZHP.

Bliższych informacji udzielą Pyrek-
cja Szkoły — telefon nr 416-84.

K-4167

Matrymonialne

DWA okna balkonowe —

nowe, wraz z drzwiami —

sprzedam. Wymiary 450x
180 cm, w tym drzwi 80x
200. — Krąków-Azory, Ma
kowskiego 22.

2347-g
PRAGNIESZ szczęśliwego
małżeństwa? Napisz: Pry
watne Biuro „Venus”, Ko
szalin, Kolejówa 7. Bły
skawicznie prześlemy kra
jowe adresy. K-2527

TRAWIATA stereo, sprze
dam. — Okres gwarancji.
Rusznikarska 13/22 lub tel.
322-22, wewn. 233, wieczo
rem. 2843-g

KOMUNIKAT

Rektoratu Politechniki Krakowskiej
o przyjęciach na studia

i terminach egzaminów wstępnych.
Rektorat Politechniki Krakowskiej —

zawiadamia kandydatów na I rok stu
diów dziennych, że przyjmuje podania
o przyjęcie na studia na rok akademicki

1976/77 — na:

■ Wydział Architektury
■ Wydział Budownictwa Lądowego
■ Wydział Chemiczny
53 Wydział Inżynierii' Sanitarnej . . *■

i Wodnej
■ Wjdzfiał Mechaniczny
■ Wydział Transportu.
♦ Egzamin z rysunku odręcznego na

Wydział Architektury odbędzie się w

dniach 16, 18 i 19 czerwca br. —< Kandy
daci winni się zgłosić w dniu 16 czerwca

br., o godzinie 8, z przyborami da ry
sunku (ołówki, gumy).

♦ Egzamin pisemny z matematyki —-

odbędzie się w dniu 1 lipca br. — na

wszystkich wydziałach równocześnie.

♦ Egzamin pisemny z języków obcych
Odbędzie się w dniu 2 lipca br,

♦ Egzamin pisemny z fizyki odbędzie
się w dniu 3 lipca br., na wszystkich wy
działach, z wyjątkiem Wydziału Archi
tektury,

Godziny rozpoczęcia egzaminów pisem
nych z języków obcych i fizyki będą po
dane kandydatom w czasie egzaminu
z matematyki, w dniu 1 lipca br.

Egzamin wstępny przeprowadzony bę
dzie wyłącznie wg aktualnie obowiązują
cego programu nauczania w liceach Ogól
nokształcących.

Opłata za egzamin wynosi 50 zł, którą
należy wpłacić na konto: IV OM NBP
Nr 35044-1036 Kraków — opłata za egza
min.

Bliższych informacji odnośnie składa
nia podań i egzaminów udziela — Dział
Nauczania Politechniki Krakowskiej — ul.
Warszawska 24, telefon nr 382-08 — lub

poszczególne dziekanaty.
. K-4366

starszy kawaler poślu
bi kulturalną Panią, Ofer
ty 2614 „Prasa’4 — Kra*
ków, Wiśjpa 2.

jeSli jest jeszcze starszy,
nieśmiały., zrównoważony,
miły Fan, niech się zdo
będzie na odwagę poznać
samotną, kulturalną pa*
nią, lat 56. — Cel matry
monialny. — Oferty 2597
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

WDOWA, lat 54 — milą,
wartościowa, dobrej pre-^
zencji, pozna w celu ma
trymonialnym Pana do lat
65. Oferty 2853 „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

PANNA, łaęlna, blondyn-
kst, lat’ 33 — wyższe wy
kształcenie, z braku zna
jomości pozna odpowied
niego Pana do lat 40, naj
chętniej lekarza, turystę,
narciarza. Cel matrymo
nialny. Oferty 2759 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

UCZCIWA, spokojna, lat
49, wykształcenie średnie
ogólnokształcące, pozna w

celu matrymonialnym Pa
na do lat 55, Oferty 2752
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

miła brunetka — pełna
wdzięku i kobiecości, poz
na Pana kulturalnego —

wiek 42-—53 lat, chętnie
posiadającego samochód.
Cel matrymonialny. .Ofer
ty 2776 „Prasa", Kraków,
Wiślna 2.

Kupno

ZAPOROŻEC, Wartburg,
Skoda, po małym przebie
gu — kupię. Oferty 2607
„Prasa” -n Kraków, Wiśl
na 2.

FIAT I26p fabrycznie
nowy —. kuplę. Oferty 2603
„Prasa” — Kraków, wiśl
na 2.

120 BONÓW PeKaO, ku
pię. Oferty, 2598 „Prasa”,
Kraków, Wiślną 2.

GITARĘ elektryczną, szę-
śćiostrunową, zachodniej
produkcji — kupię. Ofer
ty 2845 „Prasa” — Kra
ków, Wiślna 2.

KALKULATOR japoński z

pamięcią — sprzedam. —

Kraków, pl. Kossaka 1/6,
godz. 15—17 3835-g
OPEL Kadet combi, stan
bardzo dobry, sprzedam.
Telefon 759-56, wieczorem.

2641-g
OKNA skrzynkowe, trój
dzielne, 15Qxl3Q, nowe, 15
sztuk, sprzedam. Telefon
465-07, w godzinach 10—18.,

2639-g

PRZYCZEPKĘ zrobioną z

Trabanta — sprzedam.
Kraków, Krakusa 9/12.

2638-g
OBRĄCZKI nr 13 i ?8, no
we, polskie — sprzedam}
Oferty 2634 „Prasa” Kra-
ków, ^wiśnia 2.

tyrystory 159 a, w“V7
Telefon grzecznościowy —

416-67, wieczorem.

SZTUĆCE posrebrzane —

złoty zegarek męski „Dq-
xa“, nowy — sprzedam.
Oferty 2821 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

1500 SZTUK pustaków ce
mentowych i lampę kwar
cową, gabinetową, stoją
cą — sprzedam. Karasie-
wicz, Kraków,- ul. Kościu
szkowców 20. 2814-g
2 ŁAŃCUSZKI 14-karato-
we, lodówkę produkcji
NRD — (gwarancją) «

sprzedam. Al. Krasińskie*
go 4/22. v 2807-g
WÓZEK inwalidzki, nowy,
pokojowy, sprzedam. —

Oferty. 2643 „Prasa4* Kra
ków, Wiślna 2.

SAMOCHÓD „Moskwicz”,
sprzedam, —. Oferty 2448
„Prasa”,— Kraków, Wiśl
na 2.

KALKULATOR Texas In
struments SR-50A, okazyj
nie sprzedam. — Telefon
759-72. 2439-g
SEGMENT (półki, szafa,
barek) — sprzedam. Tel-
192-28. 2778-g

MASZYNĘ dziewiarską
Veritas — sprzedam. Ós.
Wysokie 15/41.

2785-g

PUDEŁKA TEKTUROWE
o wymiarach 37x27x14 cm —

SPRZEDA zakład uspołeczniony.

Oferty kierować: „Prasa”, Kra
ków, Wiślna 2 — dla nr K-4332.

TRABANTA 601 — kupię.
Podać stan i cenę. Oferty
2840 „Prąsa” Kraków,
Wiślna 2.

1200 SZTUK pustaków
ackermana, kupię. Telefon
650-80, godz. 17—20,

2822-g
GARAŻ metalowy prze?
nośny, kupię. —» Telefęn
571-39, godz. 9—10, rano,
wieczór. 2823-g
GRANULAT lub odpady
styropianowe. — Oferty
2818 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

Zawsze świeże
niskokalo
poleca WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA

NOWY rower wyścigowy
(zagraniczne częąęi) —

sprzedam. Kraków, Ma
sarska 7/23, godzina 17—
19. 2794-g
APARAT kieszonkowy dla
słabo słyszących — sprze
dam. Oferty 2827 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

Magnetofon ż radiem
„Grundig Automatic4’ —

oryginalny r-* sprzedani:.
Cena 9,oóq zl, Oferty
2828 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

SAMOCHÓD P’70 na czę
ści, sprzedam. — Oferty
2801 „prasa” -- Kraków,
Wiślna 2.
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Informator o usługach. «ARGEDU» j
na terenie dzielnic miasta Krakowa s

M

Ł ■
, n

1.

1fi
Nr

zakładu
Adres zakładu,

Godz,
otwarcia

Telefon

w

Zakres wykonywanych robót

i
Dzielnica Śródmieście sg

-

s

fi
m
S
fi

fi

fi

709 Daszyńskiego 22
10—1?
10—16

556^96

pralnice automatyczne, pralki; chlodziar- 8
ki domowe, odkurzacze, froterki, sprzęt 8
grzejny, młynki, roboty kuchenne, Is. 8
palniczki gązowe lip.

s

H
ei
■
a

721
os. Wiśniowa,
ul. Sadowa

10—18
10—16

307-31
chłodziarki domowe sprężarkowe -J
wszystkie typy — naprawy >- regeneracji 8
agregatów (z terenu całego miasta)-

fi
fi
s

fi
31

735
Olsza II,
ul. Lublańska

10—18
10—16

307-31

chłodziarki domowe sprężarkowe — J

wszystkie typy, naprawy — regeneracje ■
agregatów (z terenu: całego miasta)

aa
•w

fi

I
724

Olsza II,
oś. Akacjowe,
ul. Młyńską 2

10—18
10—16

192-51
pralki, chłodziarki domowe, odkurzącze, J
froterki, sprzęt grzejny,' młynki, roboty I
kuchenną, żelazka, wentylatory itp. 8

■a
fi

■fi
726 Ul. Poselska 18

10—18
10—16

226-84 przezwajanie silników elektrycznych —8
(z terepu całego miasta i województwa] 8

■
n

afiMfifi 717 ul. Józefa 23
7—15
7—13 215-39

■
montaż prąlnic automatycznych i bojlę-J
rów elektrycznych (z terenu całego mia-5
sta) ■■

S»

R

fi

Dzielnica Podgórze BI

■■ ...... ..... .. .
—------ ■I-

afi'
a
M
fi
fi
BB

705’ •pl, Powstańców

śląskich
10—18
10—16' 658-69

■
pralnię* automatyczne, pralki, chlodziar- 8
ki domowe, bojlery, odkurzacze, froterki, S

sprzęt grzejny, roboty kuchenną, zapal- 6
niczki gazowe itp. .

M
8

g

3

m

fi

715
os. Podwawelskie
ul. Komandosów —

pawilon 2

10-^18
10—16

607-80

'"i

chłodziarki domowe, pralki, bojlery ęląk- J

tryoznę, odkurzacze, froterki, młynki,;
roboty kuchenną, żelazka, wentylatory itp. ■

aaa
M
M
BB

723 os. Kozłówek
10—18
10—46

cftłndziąrki domowe, pralki, bojlery, od- 8
kurząęzę, froterki, sprzętgrzejny,młyn- •

kń roboty kuchenną ita, 8K
.............. »

SW
M
9

HU
fi
R

733 Ul; Krasickiego 2
10—18
10—16

653-21

IB
naprawy maszyn do szycia i maszyn izi?- >

wiarskich (z terenu całego miasta i woje- «

WódZtwa) ZAKŁAD SPECJALISTYCZNY! 8■
BB
tssj
OB
fi

Dzielnica Krowodrza ■■■
fi

sfifi
s

M

704 ul; Fałata 2
10—18
10—16

578-00

■
chłodziarki domową, bojlery, pralki, od- *

kurzaoze, froterki, sprzęt grzejny, młyn- 8
ki. roboty kuchenną, golarki elektryczne, ■
żelazka, wentylatory itp, 8■

. BI
fi

BM
BB
s

fi
BH
■B

706 ul. Dzierżyńskiego 22
10—18
10—16

398-40 a

-’ '
— 1■ '1 'J1- . ..... .

-- ■- • B

ęęlkurzaczę, sprzęt grzęjny, froterki, ■
młynki, roboty kuchenną, wirniki* wen- ■
tylatory, golarki elęktryczne, żelazka itp. 5■

■B

■MBS
fi

ia
KB

713 ul. Bronowicka 64
10—18
10—16

■■■
pralnicę automatyczne, pralki, chłodziarki £
ciomowe, bojlery, sprzęt grzejny, odku- ■
rzacze, froterki, młynki, roboty kuchen- •

nę, wentylatory itp.

sEMfi
m

fi

3

’ 700
ul; Wrócłąwśka 62

10—18
10—16 391-69

WŁS.A. .. .. < 11.1.111i'4t . ... ■
chłodziarki domową, pralki, bojlery,!
sprzęt grzejny/ odkurzacze^ froterki, g
młynki, roboty kuchenne, golarki elek-j
tryęzne, żelazka itp.

——, .............. j.... 1.. ,i j——I■

Dzielnica Nowa Huta

s

s

703 os. Centrum B, blok 8
10—18
10—16

433-96
froterki, odkurzacze, żelazka, wentylato
ry, młynki, roboty kuchenne, golarki
elektryczne, sprzęt grzejny itp.

710 os, Kolorowe —

pawilon 3
10—48
10—16

454-71

_____

chłodziarki domowe, pralnice automatyez-,
pe

714
ós. Bieńczycę —-

pawilon 3
10—48
10—16

465-39

1 - ■ 1
froterki, odkurzacze, żelazka, wentylato-

'

ry, młynki, roboty kuchenne, golarki
elektryczne, sprzęt grzejny itp. i

r—*

732 os. Kościuszkowskie 1Q—18
10—16

458-57

. i
chłodziarki domowe, pralki, bojlery* Wl" ]
rowki do bielizny.

i

s
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MLECZARSKA w KRAKOWIE. Do nabycia we wszystkich sklepach mleczarskich i spożywczych,



ECHO KRAKOWA Str. 3
Nr 124 (9506)

KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO CERAMIKI

BUDOWLANEJ w KRAKOWIE zatrudni natychmiast

pracowników niekwalifikowanych
przy pracy bezpośrednio w produkcji

w następujących Zakładach Ceramiki Budowlanej:

«BONARKA» — Kraków, ul. Fredry 4

•RYBITWY* - Kraków, ul. Jeżowa 6

«ZESŁAWICE» — Kraków — Nowa Huta

-ZIELONKI* - Zielonki 181 k. Krakowa

-MYŚLENICE* - Myślenice, ul. Kasprowicza 15

-WIELICZKA* - Wieliczka, ul. Narutowicza 32

-PROSZOWICE* — Proszowice, ul. Leśna 14

Warunki pracy i płacy do omówienia na miejscu,
w kierownictwach poszczególnych zakładów.

K-4208

Bez tłoku i zbędnej straty czasu

KUPISZ WĘGIEL
V OKRESIE WIOSENNO - LETNIM

Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi
w Krakowie zawiadamia PT Klientów, że wszystkie składy z opa
łem na terenie m. Krakowa prowadzą sprzedaż węgla w dwóch

gatunkach, a to w cenie 650 i 550 zł za 1 tonę. Zamówienia i wpła
ty na węgiel przyjmują:

Skład Opalu nr 1, ul. Kamienna 12, tel. 392-19, 542-98.

Skład Opału nr 2, ul. Prądnicka 32, tel. 334-56.

Skład Opału nr 4, uL Zabłocle 6/8, tel. 604-12 ■ ul. Zabłocie 9,
teł. 652-03. '

,

Skład Opału i Materiałów Budowlanych nr 3, Nowa Huta, Krze-

iławice, ul. Nowolipki 3 — odbiór węgla transportem kupującego.
Składy przyjmują także zamówienia zgłaszane telefonicznie.
Zamówienia i wpłaty na dostawy koksu przyjmują Biura Opa

łowe: Rynek Główny 44 ■ ul. Jakuba 3.

. K-3425

KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
w KRAKOWIE, ul. Mazowiecka 25, w porozumieniu
z Krakowską Komendą Ochotniczych Hufców Pracy

Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży
Polskiej .

ogłaszają NABÓR

do OCHOTNICZEGO HOFCA PRACY
dla młodocianych, w wieku 16—18 lat

w specjalnościach:
MURARZ-TYNKARZ • BETONIARZ • CIE§LA-
M0NTA2YSTA • MALARZ BUDOWLANY • STO
LARZ • SZKLARZ • POSADZKARZ • BLACHARZ

Zgłaszając się do hufca należy zabrać ze sobą:

1) dowód osobisty lub dowód osobisty rodziców —

do wglądu
2) ostatnie świadectwo szkolne

3) trzy fotografie
4) pisemną zgodę rodziców na przyuczenie zawodowe

Młodzież nie posiadająca ukończonej klasy VIII

będzie uczęszczać do Szkoły Podstawowej dla Pracu
jących. K-4161

OLIMPIADA
w MONTREALU

w kolorze!

Wielką atrakcją dla miłośników sportu będą
transmisje w naturalnych kolorach. —

Nowoczesne telewizory do odbioru programu
w kolorze, produkcji krajowej i z importu,
polecają sklepy ZURT. — ZAPRASZAMY!

Lokale

DWA mieszkania: pokój z

kuchnią, komfortowe, na

os. Oficerskim i garsonie
rę superkomfortową na

Kozłówku, zamienię na

mieszkanie 2-pokojow.e,
superkomfortowe. Oferty
3067 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

POSZUKUJĘ pokoju su-

peękomfortówego dla 2
studentów, w okolicy AGH.
Czynsz za rok z góry. —

Oferty 3760 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MIESZKANIE z telefonem
w Krzeszowicach, zamie
nię na podobne w Kra
kowie. Oferty 2204 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO studenc
kie, bezdzietne, wynajmie
pokój superkomfortowy —

lub garsonierę, na rok. —

Oferty 2404 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MŁODY iriżynier poszu
kuje garsoniery na okres
3 lat. Warunki do uzgod
nienia. Oferty 2348 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2 .

BRZESKO! M-5 własnoś
ciowe — sprzedam. Po
ważne oferty kierować:
„Prasa” Kraków, Wiślna
2,dlahr2389.

KUPIĘ mieszkanie włas
nościowe, M-2, albo M-3 .

Oferty 2360 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

2 POKOJE z kuchnią —

komfortowe, okolica par
ku Krakowskiego, zamie
nię na pokój z kuchnią i
garsonierę. — Oferty 2351
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

PRZYJMĘ dozorcostwo z

mieszkaniem. Oferty 2760
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

PIĘKNE 3-pokojowe, kom
fortowe mieszkanie (65 m2
— ul. Zamojskiego (od
strony parku) — zamie
nię na x 3-pokojowe lub 2-
pokojowe ze służbówką,
superkomfortowe. Pery
ferie i Nówa Huta — wy
kluczone. — Oferty 2757
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

WYNAJMĘ pokój super-
komfortowy w centrum

NoWej Huty kulturalnemu
panu, na 2—3 lata. Czynsz
za cały okres — płatny z

góry. Oferty 2369 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

MIESZKANIE spółdzielcze
— superkomfortowe — 2-
pokojowe, ślepa kuchnia,
balkon, parter, os. Ofi
cerskie ’>•» Zamienię.. ,na 3-
lub 4-pokojowe. — Tele
fon 147-49.

g-2220

SUPERKOMFORTOWE —

jednopokojowe mieszkanie
w centrum Krakowa (te
lefon), zamienię na więk
sze w Bielsku - Białej. —

Oferty 2380 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KUPIĘ garsonierę lub
mieszkanie własnościowe
w Krakowie, Oferty 2381
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

MAŁŻEŃSTWO wynajmie
garsonierę lub mieszkanie
w Krakowie. Czynsz płat
ny z góry. — Oferty 2383
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

MIESZKANIE własnościo
we do remontu — kupię
na terenie Krakowa. •Ofer
ty 2385 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

MŁODE małżeństwo, pra
cujące i studiujące — po
szukuje pokoju na okres
2—3 lat. Oferty 2376 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

PROSZOWICE! 2 pokoje
z kuchnią, zamienię na

Nową Hutę lub Kraków.
Oferty 2413 „Prasa” Kra
ków; Wiślna 2.
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2 pokoje z kuchnią —

superkomfofortwe, 38 mi
— słoneczne, I piętro, ós.
Wiśniowa — zamienię na

3 pokoje superkomforto
we. Warunki do uzgod
nienia. Oferty 2623 „Pra
sa? Kraków, Wiślna 2.

ODSTĄPIĘ pokój. Nowa
Huta, os. Na Lotnisku 7/1.

g-2422
PRACOWNIK naukowy —

zdecydowanie wynajmie
lub kupi garsonierę włas
nościową w Krakowie —

ewentualnie Nowej Hucie.
Oferty 2421 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

RZESZÓW! — Mieszkanie
— pokój, kuchnia, łazien
ka, 45 mz, komfortowe —

I piętro, —. zamienię na

pokój, kuchnię lub garso
nierę, superkomfortowe,
w Nowej Hucie lub Kra
kowie. Oferty 2409 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ samodziel
nego mieszkania na 1,5—
2 lata. Czynsz z góry. Tel.
624-06, wieczorem.

g-2408

MŁODY, pracujący, po
szukuje niekrępującego
pokoju. Oferty 2433 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

WIELICZKA! Pokój z ku
chnią, 38 mi, spółdzielcze,
II piętra, komfortowe —

zamienię na dwa lub trzy
pokoje w Krakowie, Ofer
ty 2432 „Prasa”, Kraków,
Wiślna 2.

małżeństwo bezdzietne
poszukuje pokoju. Mogą
być peryferie — Chełm,
Olszanięa, Mydlniki. Ofer
ty 2430 „Prasa”, Kraków,
Wiślna 2.

MIESZKANIE spółdzielcze
M-3 — superkomfortowe,
41 m2, w Krakowie-Ła-
giewnikach — zamienię na

większe w Nowej Hucie.
Oferty 2627 „Prasa”, Kra
ków, Wiślna 2.

ASYSTENT UJ poszukuje
garsoniery. — Oferty 2620
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

3 POKOJE z kuchnią, wy
soki parter, nowe budów*
nictwo (ul. Pilotów) —

zamienię na równorzędne
lub 2 pokoje do VI piętra.
Oferty 2611 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

DO wynajęcia na okres
1/2—1 roku, superkomfor
towe, umebfowane M-3,
ha Kozłówku (parter) —

osobie na delegacji. —

Czynsz do uzgodnienia. —

Oferty 2595 „Prasą” Kra
ków, Wiślna 2.

PRZYJMĘ dozorcostwo.
Warunek mieszkanie. —

Oferty 2586 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MIESZKANIE spółdzielcze
M-4, 3 ppkoje, 47 m2, wy
soki parter — zamienię
na równorzędne od I pię
tra lub M-3 do III piętra,
(wyżej winda). Warunek:
jasna kuchnia. — Oferty
2580 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

KAWALER, po studiach,
poszukuję niekrępujące
go pokoju od września. —

Oferty 2846 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

POKÓJ z kuchnig, super
komfortowe, 38 mi, IV
piętro, centrum — zamie
nię na równorzędne 2 po
koje z kuchnią. Warunki
do uzgodnienia. — Oferty
2642 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2. .

Nieruchomości

PARCELĘ budowlaną na

terenie Krakowa, kupię.
Oferty 2854 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

SPRZEDAM w Krakowie
połowę domu dwurodzin
nego, komfortowego, z

ogrodem. — Oferty 2784
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

PARCELĘ 617 m2, przy
ul. Celarowskiej, sprze
dam lub wydzierżawię. —

Zgłoszenia; telefon 199-94.
2787-g

SPRZEDAM dwie parcele
w Słomnikach, każda po
1(H)O m kw. Oferty: Kato
wice, skrytka pocztowa
230 lub telefoniczniev (wie
czorem) Mysłowice 22-55-33

K-4300

Wczasy

POKOJE na lato do wy
najęcia w Piwnicznej-
Łomnicy. — Informacje:
Kraków, telefon 336-86, po
godzinie 18.

2374-g

Różne

ZAMIENIĘ Fiata 125p —

1500 MR-78 — na Fiata
126p, z dopłatą. Wiado
mość: Jana 13 — „Ksero
graf”. 3878-g

TOWARZYSZKI — opie
kunki do chorej, poszuku
ję. Kraków-Dąbie, ul. Wi
dok 2 m. 41. Zgłoszenia
pisemne lub osobiste po
godzinie 18. 2225-g

OFERUJE

PRZEDSIĘBIORSTWO
PAŃSTWOWE
P0LM0ZBYT

w KRAKOWIE
na terenie województw
miejskiego krakowskiego i nowosądeckiego

MOTOCYKLE
♦ WSK 125 — M06B3 — cena 9.500 zł
♦ WSK 125 — M06B3 „Gil” — cena 9.500 zł
♦ WSK 125 t- M06B3" „Lelek” — 'cena' 10.500 zł
♦ Wsk 125 — M06B3 ,„Bąk”----- cena 12.000 zł
♦ WSK 175 — M21W2 „Kobuz” — cena 14.100 zł
♦ WSK 175 — M21W2 Sp. — cena 14.200 zł
♦ WSK 175 — M21W2 '—

cena 13.500 zł

♦WSK175—M21W2—S2 — cena 16.700zł
♦ WSK 175 — M21W2 „Dudek” — cena 17.800 zł

MOTOROWERY
♦ Wierchowina 5 — cena 7.600 zł

Sprzedaż prowadzę sklepy:
■ KRAKÓW, ul. Nadwiślańska 17/19 — telefon 628-67

■ KRAKÓW-NOWA HUTA, os. Szklane Domy 1, tel. 417-26

■ KRAKÓW, ul. Batorego 17 — telefon 313-67

■ ZAKOPANE, ul. Rondo 1 — telefon 39-86
■ NOWY SĄCZ, al. WOLNOŚCI 12 — telefon 214-20

■ GORLICE, ul. Armii Czerwonej 4 — telefon 205-84

■ GORLICE, ul. Waryńskiego 72a — telefon 207*25

■ NOWY TARG, ul. Inwalidów Wojennych 5, telefon 22-88.

UWAGA: Wszystkie typy motocykli WSK kupić można
na dogodne raty: pierwsza wpłata 10 proc, ceny, pozo
stała należność w 24 ratach miesięcznych. — Wszystkim
nabywcom życzymy szerokiej drogi i pięknych wycieczek
wakacyjnych!

K-4075

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU

MIĘSNEGO — Kraków, uł. Rzeźnicza 28

ogłasza WPISY
do Zasadniczej Szkoły Przemysłu Spożywczego

w Krakowie, ul. Filipa 17

w zawodzie MASARZA

Warunki przyjęcia:
ukończone 8 klas szkoły podstawowej * ukończo
ny 15 rok życia • dobry stan zdrowia.

Wymagane dokumenty:
podanie • życiorys • świadectwo zdrowia • 3 fo
tografie • świadectwo ukończenia szkoły podsta
wowej.

Absolwenci ZSPSp. mają możliwość kontynuowania nau
ki w zaocznym Technikum Przemysłu Spożywczego.

Szczegółowych informacji udziela i wpisy przyjmuje
sekretariat Zasadniczej Szkoły Przemysłu Spożywczego w

Krakowie, ul. Filipa 17, tel. 282-00, w godzinach 8—14
- K-1176



Stal M., Tychy, Wisła czy Ruch?
Już od wielu sezonów finisz piłkarskiej ekstraklasy nie do

starczył tylu emocji, tylu frapujących zagadek. Po raz pierw
szy od wielu lat rozstrzygnięcie zapadnie dopiero dzisiaj
w ostatniej kolejce spotkań, przy czym tytuł mistrzowski jest
praktycznie w zasięgu aż czterech zespołów. Kibice piłkar
scy z całej Polski z niecierpliwością oczekiwać będą donie
sień ze stadionów śląskich, bowiem na boiskach Polonii,
ROW-u, Ruchu i Tych rozegrany zostanie ostatni akt ligo
wej batalii.

do
Mi-

już
bę-

Piłkarze Wisły pojechali
Bytomia na mecz z Polonią,
mo iż zespół bytomski jest
zdegradowany do II ligi nie
dzie to wcale łatwe spotkanie dla
piłkarzy „Białej Gwiazdy". W
niedzielę poloniści stawili zacię
ty opór Stali Mielec i otrzyma
li wiele pochlebnych recenzji za

ambicję i wolę walki. Prawdo
podobnie i przeciwko Wiśle od
młodzona Polonia walczyć bę
dzie równie ambitnie gdyż
„urwanie” choćby jednego punk
tu wiślakom będzie formą kole
żeńskiej przysługi wyświadczo
nej Ruchowi czy Tychom. Poza

tym młodzi piłkarze Polonii wy
stępujący. bez zdyskwalifikowa
nych: P. Janika, J. Radeckiego,
H. Gdawca i R. Brysiaka w o-

stątnim występie przed własną
publicznością będą chcieli poka
zać się z jak najlepszej strony,

Wisła przystąpi do tego meczu

Piłkarze Hutnika
przygotowują się
do walk o II ligę

mecze, z udziałem mi-
piłkarskich klas okręgo-
których stawką będzie

do II ligi. ; .

JAK JUZ informowaliśmy 27
czerwca rozpoczną się elimina
cyjne
strżów
wych,
awans

Krakowski Hutnik już na dwie

kolejki przed końcem rozgry
wek zapewnił sobie pierwsze
miejsce w grupie. Chcąc jak
najlepiej przygotować się> do
walki o II ligę hutnicy od wczo
raj rozpoczęli zgrupowanie w

Nowym Sączu. Wraz z trenerem

Jerzym Steckiwem, jego asys
tentem, lekarzem, masażystą i
kierownikiem drużyny do No
wego Sącza wyjechało 20 piłka
rzy. Zgrupowanie potrwa do 13
bm.; w międzyczasie (5 bm.)
Hutnik rozegra jeszcze ostatni
mecz w sezonie 75/76 — w Tar
nowie z Błękitnymi.

Kierownictwo drużyny kra
kowskiego klubu planuje kilka
spotkań kontrolnych. 9 czerwca

Fiitnik zmierzy się z tarnowską
Unią — i jest to jedyny już „za-
klępany” przeciwnik. Czyni się
starania o sprowadzenie do Kra-
kówa znacznie silniejszych part
nerów. Chodzą Słuchy iż , trener
J. Steckiw stara się zorganizo
wać spotkanie piłkarskie pomię
dzy olimpijską kadrą PZPN a

Hutnikiem. Szkoleniowiec Hut-
niką rozmawiał już z trenerem
Kazimierzem Górskim proponu-

■jąc termin meczu — 20 czerwca.

Gdyby takie spotkanie doszło do
skutku, kibice krakowscy przeży
waliby nie lada emocje! (WiGr)

Przez chwilę zastanawiałem się w milczeniu. Gzy
miała rację? Czy fakt, że w jakimś miejscu ktoś umąrł
śmiercią gwałtowną i zadaną z premedytacją pozo
stawia ślady, które nie zanikają nawet po wielu la
tach? Tak twierdzi parapsychologia. A więc Styles
nosiłoby jeszcze piętno wydarzeń, które rozegrały się
tu tak dawno? Tutaj, wśród tych ścian, w tym ogro
dzie zrodziły się, okrzepły i w końcu urzeczywistniły
zbrodnicze zamysły. Czy ciągle jeszcze powietrze jest
nimj skażone?

Siostra Craven przerwała nagle moje rozważania:
— Mieszkałam kiedyś w domu, w którym popełnio

no morderstwo, Zapamiętałam to na zawsze. Tego nie
można zapomnieć. Chodziło o moją pacjentkę. Musia-
łam składać zeznania i w ogóle. Strasznie dziwnie się
czułam. Przykre przeżycie dla młodej dziewczyny.

..

— Na pewno. Sam znam...

Zamilkłem, gdyż zza narożnika domu wyłonił się
Boyd Carrington idący ku nam dużymi krokami. Jak
zwykle, z Właściwą sobie pogodą ducha, rozproszył
cienie i nieuchwytne troski. Taki był duży, raźny, jak
by owiany świeżym powietrzem — silny, sympatycz
ny człowiek, jeden z tych, którzy tchną optymizmem
i zdrowym rozsądkiem.

— Dzień dobry, Hastings, witam siostro. Gdzie pani
Franklin?

— Dzień dobry, sir William. Pani Franklin jest da
lej, w głębi ogrodu. Siedzi pod
torium.

— A Franklin naturalnie jest
L- Tak,- sir William... : panń^
— Nieszczęsne stworzenie. Pomyśleć, że musi sie

dzieć w zaduchu w taki ranek jak dzisiaj! Powinien
pan zaprotestować, Hastings! -

Siostra Craven uprzedziła mnie:
— O, panna Hastings jest całkiem szczęśliwa. Ona

to lubi, wie pan i doktor nie może obejść się bez niej..
— Biedaczysko. Gdybym ja miał taką ładną sekre-

bukiem koło labora-

w śtodku?

Hastings.

spotkaniach przez
przypusz-

w roli zdecydowanego faworyta.
Pewna, spokojna gra formacji
obronnej, najlepszej aktualnie w

kraju, rosnąca forma Płaszew-

skiego i Musiała oraz coraz moc
niej cementująca się druga linia
w której prym wiedzie robiący
duże postępy H. Szymanowski,
pozwalają spokojnie oczekiwać
na wieści z Bytomia. Również

rewelacyjna dyspozycja wiślac-
kiego ataku, szybka, pełna polo
tu gra Kusty, Nawałki a zwłasz
cza fantastyczna dyspozycja
strzelecka zademonstrowana w

ostatnich
Kmiecika pozwalają
czać, że konto bramkowe Wisły
wzbogaci się po tym spotkaniu.

Jaka będzie sytuacja w wy
padku zwycięstwa Wisły? Wpro
wadzona w tym sezonie inno
wacja do regulaminu mówi, iż w

wypadku gdy dwie lub więcej
drużyn walczących o tytuł mi
strzowski bądź o utrzymanie się
w lidze zdobędą tę samą ilość
punktów, wówczas o kolejności
w tabeli decyduje większa ilość
punktów zdobytych w bezpo
średnich spotkaniach, a w dal
szej kolejności korzystniejsza
różnica bramek strzelonych w

bezpośrednich spotkaniach. W
wypadku równej ilości punktów
i tej samej różnicy bramek de
cyduje różnica bramek z wszyst
kich spotkań. Jedno jest pewne
— wygrana Wisły z Polonią
gwarantuje jej mistrzostwo w

wypadku porażek Stali M. i
GKS-u.

O ile tytuł mistrzowski pozo-
Staje nadal zagadką, o tyle wy
jaśniona jest sprawa spadku —

ligę prócz Polonii. opuszcza Stal
Rzeszów.

Z drużyn Kandydujących do
mistrzowskiego tytułu nie najle
piej spisująca się ostatnio Stal
Mielec gra wyjazdowe spotkanie

III RAJD SENIORA

Jaworki-Wąwóz Homole
KOMISJA Turystyki Górskiej Oddziału PTTK Nowa Huta —

'Miasto i Koło PTTK nr 43 przy PZERiI w Nowej Hucie orga
nizują w dniu 13 czerwca całodniowy rajd do Jaworek i Wą
wozu Homole dla członków Koła PTTK nr 43, emerytów, renci
stów, inwalidów i wszystkich entuzjastów turystyki w jesieni
wieku.

Zgłoszenia uczestnictwa i wpłaty (25 zł) dokonywać należy do
10 bm. w Zarządzie Pol. Zw. Emerytów; Rencistów i Inwalidów,
Nowa Huta, os. XX-lecia PRL bl. 16/3 lub w Oddziale PTTK
Nowa Huta os. Centrum B, bl. 8.

Zbiórka uczestników przed Oddziałem PTTK Nowa Huta, os.

Centrum B, bl. 8 o godz. 6.40, skąd nastąpi wyjazd autobusami
do Szczawnicy (zwiedzanie okolicy i muzeum regionalnego) a na
stępnie przejazd do Jaworek i Wąwozu Homole Na miejscu —

zwiedzanie okolicy, gry, zabawy przy ognisku i konkursy.

z rybnickim ROW-em, GKS Ty
chy podejmuje szczecińską Po
goń, która w niedzielę sprawiła
dużą niespodziankę wygrywając
z Ruchem, ten zaś spotka się na

własnym boisku z ŁKS-em. W

pozostałych meczach zmierzą
się: Lech — Zagłębie, Stal Rz.—
Górnik, Śląsk — Szombierki, Wi
dzew — Legią. (W. D.)

Polskie Radio . w ramach
Studia 13 przeprowadzi dziś
w programie bezpośrednią,
równoczesną transmisję ze

wszystkich spotkań. Początek
o godz. 17.00.

Turniej kręglarski
Z OKAZJI Tygodnia Kultury Fi

zycznej i Dnia Dziecka Oddział
Wojewódzki PZK wraz z ogni
skiem TKKF Asklepios organizują
błyskawiczny turniej kręglarski
dla niezrzeszonych (dorośli i dzie
ci). Turniej odbędzie się 3 bm. w

gedz. 15.30—19.00 w Domu Kultury
Kolejarza, ul. Filipa 6.

50 lat tenisa stołowego
si

W 1926 roku, jako pierwszy w Polsce, powstał w Krakowie
Okręgowy Związek Tenisa Stołowego. W bieżącym roku przy
pada więc 50-lecie tego, niewątpliwie zasłużonego dla rozwoju
sportu polskiego, związku, który aktualnie zrzesza 1100 zawod
niczek i zawodników w 34 klubach.

Lata wielkich sukcesów senio
rek (wicemistrzowskie tytuły E.

Lidy i C. Noworyty) należą już
co prawda do przeszłości lecz
krakowscy działacze duże na
dzieje wiążą z utalentowaną
młodzieżą. Drużynowe i indy
widualne mistrzostwa Polski ju
niorek,. których autorkami są
zawodniczki Wandy — Szatko i
Marek są z pewnością dobrym
prognostykiem. Oby tylko uta
lentowane juniorki pod wodzą,
trenera S. Wcisły stały się świet
nymi seniorkami na miarę swych
wielkich poprzedniczek.

Na terenie naszego okręgu
(skupiającego kluby z woje
wództw krakowskiego, tarnow-

Judith, wołałbym patrzeć na nią niż na.tarkę .jak .................. .r,r. ___

.... .

świnki morskie. No nie?

Tego rodzaju dowcipów Judith szczególnie nie cier
piała,-ale zyskał on za to pełne uznanie siostry Craven.

— Och, sir William, doprawdy, nie powinien pan
mówić takich rzeczy. Wszyscy świetnie wiemy, jak
pan by się zachował! Ale biedny doktor Franklin
jest tak poważny. Prąca pochłania go bez reszty.

Boyd Carrington rzekł wesoło:
— W każdym razie dziś pani doktorowa zajęła pozy

cję, z której może mieć męża na oku. Zdaje mi się, że

jest zazdrosna.
— Za dużo pan wie, sir William!
Siostra Craven była wyraźnie zachwycona żarcikami

sir Williama. Ociągając się oznajmiła:
— Nie ma' rady, muszę sprawdzić, co się dzieje z coc-

tailem mlecznym pani Franklin!
Szła powoli i Boyd Carrington towarzyszył jej wzro

kiem.
— Przystojna dziewczyna, ładne włosy i zęby. Nie

zgorszy okaz kobiecości. W sumie to nudne życie, cią
gle tylko doglądać chorych. Taka dziewczyna zasłu
guje na lepszy los.

— Z czasem chyba wyjdzie za mąż.
— Na pewno.
Westchnął i wydało mi się, że pomyślał o swojej

zmarłej żonie. Potem spytał:
— Chciałby pan przespacerować się ze mną do Knat-

ton 1 obejrzeć to sobie?

LONDYN. Drugi etap kolar
skiego Wyścigu Dookoła Anglii
zakończył się zwycięstwem
R. Szurkowskiego. Po dwóch e-

tapach prowadzi I. Haliman
(Anglia II) przed J. Brzeżnym,
a R. Szurkowski jest piąty. W
klasyfikacji górskiej prowadzi
Brzeżny a w klasyfikacji na

najaktywniejszych Szurkowski

jest drugi za S. A. Nilssonem

(Szwecja).
BERLIN. Dwa rekordy świa

ta ustanowiły pływaczki NRD

podczas mistrzostw kraju: K.

THEGRAHCZNIE
Ender 55,73 sek. na 100 m dow.
i B. Treiber 4.48,79 min. na 400

m zmiennym.
LONDYN. Po 6 turniejach te

nisowych zaliczanych do
„Grand Prix” prowadzi Hisz
pan M. Orantes — 190 pkt.
przed Amerykaninem E. Dibb-
sem — 140 pkt. i Włochem A.

Panattą — 120 pkt.
BUDAPESZT. Do półfinałów

piłkarskiego turnieju UEFA za
kwalifikowali się: Węgrzy, Hi
szpanie, Francuzi i piłkarze
ZSRR.

NOWY JORK. Po zwycię
stwie 4:1 (1:1) nad Włochami

piłkarze Brazylii wygrali mię
dzynarodowy turniej piłkarski,
wyprzedzili oni Anglię, Wło
chy i Amerykę.

HELSINKI. W międzypań
stwowym towarzyskim spotka
niu piłki nożnej Finlandia

przegrała ze Szwecją 0:2 (0:0).

godziny tygo=-
w hali. Jeśli
liga (na co ze

rozgrywek na

skiego i • nowosądeckiego) najlep
szą sekcję tenisa stołowego po
siada krakowska Ii-ligowa Wan
da, która do dyspozycji zawodni
czek i zawodników ma zapew
nione zaledwie 3
dniowo trepingu
marzy nam się I

wzgl. na podział
ligę kobiet i mężczyzn stwarza
dla tenisistek Wandy dużą szan
sę) ta śmiesznie mała liczba go
dzin treningu musi zostać zwięk
szona nawet kosztem godzin wy
korzystywanych przez inne, nie
■przynoszące tak wiele splendo
ru jak tenisowa, sekcję.

Z okazji 50-lec'a Okręgowy
Związek Tenisa Stołowego pla
nuje w bieżącym roku zorgani
zowanie wielu ciekawych im
prez, z których warto zaanonso
wać Międzynarodowe Mistrzo
stwa Polski (22—24. X. br) oraz

międzynarodowe spotkanie Kra
ków — Bratysława (8—10. X.

br,). (WiGr)

SUKCESY

kolarzy Korony
KILKA sukcesów odnotowali

na 'swym koncie młodzi kolarze
krakowskiej Korony. W XIX

ogólnopolskim wyścigu kolar
skim juniorów „Szlakiem walk
PPR” najlepszym spośród 80
startujących okazał się B. Sala-
Wa, a W. Kulig zajął 7 miejsce.
W II kryterium o puchar mia
sta Sosnowca junior Korony S.
Rogowski zajął 3 miejsce.

— Ależ tak. Bardzo chętnie. Zobaczę tylko - wpierw,
czy Poirot mnie nie potrzebuje.

Póirot siedział na werandzie opatulony po uszy. Za
chęcił mnie do przechadzki.

—• Idź koniecznie, Hastings. To podobno wspaniała
posiadłość. Stanowczo powinieneś ją zobaczyć.

— Mam wielką ochotę. Ale nie chciałem zostawiać
cię samego.

— Wierny z ciebie przyjaciel. Nie, mój drogi, idź z sir
Williamem. Uroczy człowiek, prawda?

— Pierwszorzędny — odrzekłem z zapałem.
Poirot uśmiechnął się.
— No tak, wiedziałem, że ci się spodoba.

Przechadzka sprawiła mi ogromną przyjemność.
Nie tylko pogoda była piękna — prawdziwie rozkosz

ny letni dzień — ale cieszyło mnie towarzystwo tego
człowieka.

Boyd Carrington ma rozległą wiedzę o życiu, mnó
stwo doświadczeń z podróży i ów osobisty magnetyzm,
który czyni z niego niezrównanego rozmówcę. Kiedy
opowiadał mi anegdoty z okresu swego pobytu w In
diach, czy pasjonujące szczegóły o tajemnej wiedzy ple
mion wschodnio-afrykańskich, był tak interesujący, że

słuchając z przejęciem zapomniałem o zmartwieniach
z Judith i o głębokiej rozterce, w jaką wprawiły mnie

rewelacje Poirota.
Podobał mi się także Sposób, w jaki Boyd Carring

ton mówił o moim przyjacielu. Miał dla niego ogrom
ny respekt — zarówno dla jego osiągnięć, jak charak
teru. Choć obecny stań zdrowia Poirota był żałosny, sir
William zaoszczędził mi wyrazów łatwego współczucia
Zdawał się uważać, że tak spędzone życie jest samo

w sobie najlepszą nagrodą i że wspominając je, mój
przyjaciel znajduje dość powodów do dumy i zadowo
lenia.

(Ciąg dalszy nastąpi) (M)

ŚRODA 1: 6, 6.30 Techni
ki ***

CZERWCA

Erazma

Marianny

Teatry
Słowackiego la-ls

Chwalebnym Zmartwychwstaniu
Pausaim. Miniatura (plac św- Du
cha 2) 19.15 Rzeźnia. Modrzejew
skiej 13.15 Wyzwolenie. Kameral
ny 19.15 Emigranci. Bagatela 19.
Szklanka wody. Ludowy 1< Dziś

do Ciebie przyjść me
_

(zamkri.). Operetka (Lubicz 48)
19.15 Hrabia Łuxemburg. Groteska
17 Królewna Śnieżka.

Kina
Kijów — Festiwale Filmów

Kroikometraż. (zamkn.) . Uciecha
15.45, 18, 20 Gdzie się podziała sio-
dma kompania (tr.rwi. b.o .) . War
szawa 15.45, 18, 20.15 Trzej mu
szkieterowie (panam.-ang. b.o .j.
Wolność 15.45, lś, 20.15 Nocne wi
dma (ang. 1 . 18). Apollo FF Krótko-
metr. - pokazy sekcji inform.

(zamkn.), 15.45, 18, 20.15 Con amo-

re (poi. 1. . 15). Wanda 16 Unkas o-

statni Mohikanin (rum. b.o .), 18,
20.15 Miłość w godzinach nadlicz
bowych (ang. 1 .15). Sztuka-studyjne
15.45, 18, 20.15 Papierowy księżyc
(USA 1. 15). Mł. Gwardia (Lubicz
15) 14.45 Mr Majestyk (USA 1. W),
17 Port lotniczy (USA 1. 1.5), 19.15
zamkn. Wrzos (Zamojskiego 50)
14.45 Bajki*, 15.45, 18, 20 Zaklęte re
wiry (poi. 1. 15). Świt (N. Huta, os.

Teatralne 10) 15.45, 18, 20.15 Trzej
muszkieterowie (panam. -ang. b .o.) .

M. Sala 15, 18.30 Ojciec chrzestny
(USA 1. 18). Światowid (N. Huta,
os. Na Skarpie 7) 16, 18, 20 Chło
piec z gitarą (ZSRR b.o.). M. Sala
15, 17.15, 19.30 Człowiek z cudzym
mózgiem (fr, 1. 15). Wisła (Gazo
wa 21) 16, 18 Wspaniały interes (fr.
1. 15), 20 Osaczeni w dolinie (CSRS
1. 15). Maskotka (Dzierżyńskiego
55) 15.30, 17.30, 19.30 Bilans kwar
talny (poi. 1 . 15). Pasaż (Pasaż Bie
laka) 15, 16, 17 Przygody Bolka i
Lolka, 18, 20, 22 Ktoś zą drzwiami

(fr. 1. 18). Tęcza (Praska 52) 17, 19
Eolomea (NRD b.o .). Puchatek
(Park Jordana) 15, 16, 17 Coralgol
w Egipcie, 18 Winnetou i Apanaczi
(jug. b .o .). Ugorek (os. Ugorek)
17, 19 To ja zabiłem (poi. 1 . 15)
Sfinks (Majakowskiego 2) 16, 18,
20 Żeglarz znad Dunaju (węg. b.o .).
ZZK (Prokocim Bieżanowska 71)
19 Kasztany miłości (wł. b .o .) . Kul
tura (Rynek GL 27) 16.30, 19, 21.30
FFK p,okazy. Mikro (Dzierżyńskie
go 5) 16, 18, 20, Ostatni wiosenny
śnieg (wł. 1. 15). Dom . Żołnierza
(Lubicz 48) 16 Legenda o Paulu i
Pauli (NRD 1. 15). Związkowiec-
studyjne (Grzegórzecka 71) 16, 18,
20 Dulscy (poi; 1. 15). Rotunda
(Oleandry 1) 17, 20 Syn (fr. 1. 15).

i:

Telewizja
ŚRODA — I: 16.25 Program

dnia. 16.30 Dziennik; 16.40 Obiek
tyw. 17 Popołudnie najmłodszych.
17.40 Losowanie Małego Lotka. 18

Sprawozdawczy mag. sport. 18.50

Spotkania z medycyną. 19.20 Do
branoc. 19.30 Dziennik. 20.15 Wia
domości sportowe. 20.25 Rolnictwo
76. 20.35 Filmy Bergmana — Letni
sen — film fab. szwedz. 22.10 Od
Helsinek do Warszawy. 22.40
Dziennik. 22 .55 Lektury Pegaza.

ŚRODA — II: 16.30 Język nie
miecki. 17 Program dnia. 17.05 Dla
mł. widzów: szkoła wynalazców.
17.35 Dla mł. widzów: Poradnia
Młodych. 18.05 Arsen Łupin — film
ser. fr. 19 Kronika. 19.20 Dobra
noc. 19.30 Dziennik. 20.15 Wiad.
sportowe. 20.25 Wielcy ludzie 1 mu
zyka — St. Wyspiański. 21 Rada
pedagogiczna. 21.35 „24 godziny”.

21.45 Sprawozd. mag, sport «■>.
Scena kameralna z reżyserem *

• CZWARTEK -1:6, 6.30 Technl
kum Rolnicze. 9 Ostatni tabun '

film fab. radź. 13.45 i 14.30 Teehn?
kum Rolnicze. 16.25 Program dni'
16.30 Dziennik. 16.40 Obiektyw 'N
Dla mł. wfdzów — teleferle. ls 05

Towarzysze broni — fum '

d()'.
18.40 Dwie strony medalu. 19.20 Do'
branoc. 19.30 Dziennik. 20.15 Wl»'
domości sport. 20.25 Przypomina'
my, radzimy. 20.30 Nie kupujcie
rolls-royce’ów — film fab. an-

21.35 Dwie strony medalu, 21«

Pegaz. 22.30 Dziennik.
UWAGA1

Za zmiany w ostatniej chwili

wprowadzone w programie tea.
trów, kin, radia 1 telewizji - re'

dakcja nie blerze odpowiedział!
ności.

Wystawy-muzea
Wawel-komnaty „Sztuka dworu

Wazów w Polsce” (śr. 12—18, czw

10—18), „Wawel .zaginiony’’ tór

czw. 10—15.30), Skarbiec i Zbrojo
wnia (śr. czw. 10—15.30), Zamek
i Muzeum w Pieskowej Skale (śr
czw. 10—17), Muzeum Lenina, To
polowa 5: Lenin w Polsce (śr. 9—

17, czw. 9—16), w Poroninie (śr
czw. 8—16), w Białym Dunajcu (śr*
czw. 8—16), Muzeum Historyczne —

Oddziały: Jana 12: Dzieje i kultu
ra Krakowa, Militaria, Zegary (śr.
10—18 wst. wól.* czw. 9—15),.Szpi
talna 21: Dzieje teatru krak., Ma
larstwo W. Kszczanowicza (śr. 9 -

.

15, czw. 9—17), Muzeum Narodowe
— Oddziały: Sukiennice: Galeria
poi. malarstwa i rzeźby 1764—1900

(śr. 10—16, czw. 12—18 wst. wol.)
Dom Matejki, Floriańska 41 (śr,
czw. 10—16), ”—* ’‘~r
Szczepański 9: Pol. malarstwo^ i

rzeźba do 1764 r. (śr. niecz. czw.

tO—16), Czartoryskich, Pijarska »:

Wyst. arcydzieł ze zbiorów Czar
toryskich (śr. niecz. czw. 12—19
wst. wol.), Nowy Gmach, al. 3 Ma
ja 1: Pol. malarstwo i rzeźba XX
w. (śr. 12—18 wst. wol., czw. 10—
16), Archeologiczne, Poselska 3:

Starożytność i średniowiecze Ma
łopolski, Kolekcje zabytków *r-

i cheologii śródziemnomorskiej,
Lampy naftowe (śr. niecz., czw.

14—18 wst. wol.), Podziemie ko
ścioła św. Wojciecha w Rynku Gł.:

Dzieje Rynku krakowskiego (śr.
• 9—13, czw. 9—16), Etnograficzne,
pl. Wolnica 1: Twórczość artyst.
dzieci głuchych (śr. czw. 10—15),
Przyrodnicze, Sławkowska 17:
„Fauna Polski”, „Fauna epoki lo
dowcowej” (śr. czw. 10—13 wst.

bezpł.), Galerie: ZPAF, ul. Anny
‘ Malak

Sztuki
Grafika

11—18),

Szołayskich, pi.

3: „Panorama Canady”
Karsh (śr. czyy. 10—18),
Współczesnej, Bracka 2:
P. Oosterbosa (śr. cz\v.
„Desa”, św. Jana 3: Malarstwo W.

Gizy (śr. czw.. 11 —18), N. Huta, al.
Róż 3: „Krajobrazy” E. Zo-

gi (śr; czw. 11 —18), Floriańska
34: „Rysunki” A. Rzepki (śr. czw.

11—19), Rydlówka, Tetmajera 28
(śr. 11—14, czw. 15—18), KTF, ul.
Boh. Stalingradu 13: „Venus 76”
(codz. 9—21), SHS, Rynek Gł. 22:
Plener Niedzica 1975 (śr. czw. 11 —

16), Kopalnia Soli, Wieliczka (śr.
czw. 6—12), Muzeum Żup Kraków*
skich (śr. czw. 7—14.30), Muzeum
Lotnictwa i Astronautyki, Czyży-
ny (śr. czw. 10—14), Kramy Dorni*
nikańskie, Stolarska 8/10: Malar*
stwo M. Markowskiej (śr. czw.

11—18).

Siemiradzkiego 1: wy-
tel, 09, zachorowania 1 prze-

380-55, Rynek Podgórski 2:
657-57, al. Pokoju 7: 109-01,
Lotnisko Balice 745-68, Ska-

22M8,
237-60 do 70, wew. 3514, kraj.
238-80 do 82, Informacja ko-
tel. 413-54 (dla N. Huty),
203-42, 584-23, 230-19, Mliii
Telefon Zaufania 216-4!

Krak.

Dyżury
Chir. Okulist. Prądnicka 35/37,

Chir. dziec. Prokocim, Laryng.
Kopernika 23a, Urolog. Neurol.
Prądnicka 35, Pogotowie Ratun
kowe:
padki
wozy:
625-50,
105-73.
wina 09. Wieliczka 9, 557-60, Krze
szowice 9, 88, Myślenice 09, Pro
szowice 9, Pogot. MO tel. 07, Te
lefon Zaufania 371-37 (16—22), dla
dzieci I mtodz. 611-42 (14—18)*
Straż Poż. 08, Pomoć Drogowa
PZMot Kraków 417-60 (7—22), Za
kopane 27-97, N. Targ 29-42, N.

Sącz 208-25, Tarnów 39-96 (7—16),
Informacja o Usługach, Mały Ry
nek 5, tel. 565 -88, 228-56. Nowa
Huta: Pogot. MO tel. 411-11, Pogot.
Itatunk. 422-22, 417-70, Straż Pot

433-33, Dyżur pediatr. dla Nowej
Huty, Szpital w Nowej Hucie, In
formacja kolejowa zagr.
centr.

595-15,
dowa
203-22,
cyjny
całą dobę, 262-33 (8—16),
Tow. Świadomego Macierzyństwa,
Mlodz. Poradnia
Boh. Stalingradu 13,
(codz. 9—18). Wizyty domowe le
karzy chorób dzieci — Lek. Spóldz.
Pracy, tel. 583-43, 568-86 (16—23.30),
Inf. turyst. „Wawel-Tourist”, Pa
wia 8, teL 260-91 (8—18). Informa
cja Kulturalna, KDK, pok. 144/llip-
(tel. 244-02, w godz. 11 —18), P»r<l"
dnia Przedmałżeńska I Rodzinna,
pl. Wiosny Ludów 6 (pon. śr. 1

piąt. 16—19), Dyżurne przycho
dnie — ogólne, pediatryczne, sto
matologiczne, gabinety zabiegowe
(świadczenia ambulatoryjne 1

zyty domowe), przychodnia, »•

Pokoju 4, w godz. 18-22. tel;
181-80, a dla poradni pediatrycznej
183-96 — dla Śródmieścia, VtC3‘

chodnia, os. Jagiellońskie bl. *>

godz. 18—22, tel. 469-15 - dla N0-

wej Huty. Przychodnia, ul. Krom-

(Dokończenie na str. 3)

Lekarska, ul.
tel. 578-03


