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Jak wiemy z doniesień praso
wych 28 lipca br. w Chinach w

rejonie miasta Tangszan nastą
piło ogromne trzęsienie ziemi,
na skutek którego miasto to zo
stało dosłownie starte z po
wierzchni ziemi. Liczba ofiar nie

jest jeszcze znana, lecz mówi się
już o setkach tysięcy zabitych i

rannych.
Krakowskie Obserwatorium

Sejsmologiczne PAN na Wa
welu zarejestrowało to potężne
trzęsienie ziemi 27 lipca br,. o

godz. 20.53,36 sek. czasu środ
kowoeuropejskiego. Jak poin
formował nas‘.kierownik Ob
serwatorium MACIEJ MA-
ZUK wstrząs miał miejsce o

godz. 20.42,43 sek. naszego
czasu. W Pekinie oddalonym
od epicentrum tego wstrza.su
o ok. 100 km było to 28 lipca
nad ranem. Fala sejsmiczna
biegła do Krakowa blisko U
minut.' Z dokonanych obliczeń
wynika, że główne ognisko
wstrząsu znajdowało się w

odległości 7300 km a jego siła
wynosiła ok. 8 stopni w skali
Richtera.

Tej wielkości trzęsienia, zie
mi zaliczane są do bardzo sil
nych i występują na naszym
globie mniej więcej co kilka
ląt. Trzeba jednak dodać, że w

tym rejonie Chin nie notęwa-
no dotąd tak potężnego wstrzą
su. ,

Kolejny potężny wstrząs za
rejestrowany w krakowskim
Obserwatorium Sejsmologicz-

nym PAN (już o mniejszej si
le: '

7,5 stopni w skali Richtera)
nastąpił po upływie 14 godzin.
Trzeci był jeszcze słabszy a

jego epicentrum przesunęło sl

na Bliski Wschód na odle
głość ok. 2200 km od Krako
wa. Jest to zresztą pewna
prawidłowość, gdyż silne

(Dokończenie n« itr. 2)
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NOWY JORK

W nowojorskiej siedzibie ONZ
rozpoczyna się dziś V sesja Ul
Konferencji Prawa Morza, w któ
rej pracach weźmie udział ponad
2 tys. delegatów ze 158 państw.
Na forum to przysyłają swoje de
legacje również państwa nie będą
ce członkami ONZ. Poprzednia
rundą rokowań poświęconych
przygotowaniu składającej się z

397 artykułów międzynarodowej
konwencji Prawa Morza nie przy
niosła efektów z powodu głębo
kich różnić paglądów i sprzecz
ności interesów poszczególnych
państw. Obecnie panuje przekona
nie, że na V sesji dojdzie do kom
promisu.

Moskwie”.

premier WRL
Lazar

Poczet sztandarowy z flagą olim
pijską podczas uroczystości ża-
kończenia Igrzysk/ CAF — PI

Tak wygląda zapis sej
smograficzny pierwszego
potężnego trzęsienia ziemi,
które 28 lipca br. nawie
dziło Chiny. Zapis ten ża-

rejestto^rało Obserwato
rium Sejsmologiczne PAN

na Wawelu.

Pot. JADWIGA RUBlS

7 milionów mieszkańców
Pekinu nadal koczuje na

wolnym powietrzu, zabez
pieczając się w ten sposób
przed zapowiadanym przez
władze kolejnym, trzecim

wstrząsem.
CAF—UPI—telefoto

Nowe wstrząsy
tektoniczne w Chinach
PEKIN
Rzecznik Chińskiego MSZ •-

snajmił, że od ub. piątku rejon
Tangszan, na wschód od Pekinu,
nawiedziło 15 nowych wstrzą
sów tektonicznych, o sile powy
żej 5 stopni w skali Riehtera.
Władze pekińskie oznajmiły, że

epicentrum ruchów tektonicz
nych przesuwa się w kierunku
stolicy i nakazały mieszkańcom

tego miasta, aby trzymali się z

PREZYDENT Syrii — Asad
przyjął w • niedzielę dymisję
rządu premiera Ajubi i polecił
misję utworzenia noweg-i rzą

du byłemu premierowi gen.
Rahmanowi Chlejfawi. Nie po
dano przyczyn dymisji.

RADA Bezpieczeństwa ONZ
przyjęta rezolucję potępiającą
zbrojny atak RPA na Zambię,
dokonany 11 lipca br.

PREMIER Francji — Jacąues
Chirac zakończył wizytę w Ja
ponii.

W SOBOTĘ weszła w życie
zrewidowana konstytucja nie
wielkiego państwa na Morzu
Karaibskim — Trynidadu i To
bago. Państwo to stało się 0-
becnie Demokratyczna Repu
bliką Trynidadu i Tobago.

MIMO ZAWARTEGO S»
ub. in. porozumienia syryj-
sko-palestyńskiego. nadal trwa
ją starcia zbrojne w różnych
rejonach Libanu.

dala ed budynków, ponieważ nie
jest Wykluczone, iż może zda
rzyć się znów trzęsienie ziemi o

dużej sile.

W związku z tymi ostrzeżenia
mi, obce ambasady w Pekinie
zarządziły ewakuację znacznej
części pracowników oraz ich ro
dzin. Agencja Reutera pisze, że

urzędnicy ambasady brytyjskiej
przystąpili do palenia poufnych
dokumentów. Ambasad* RFN
ewakuował* kobiety, dzieci oraz

większość swego personelu.
Wszystkie Japonki i ich dzieci,
przebywające w Pekinie, wyje
chały już do Tokio.

Na krótko przed nowym o-

świadczeniem, ostrzegającym cu
dzoziemców o spodziewanych
wstrząsach tektonicznych, chiń
ska agencja prasowa Sinhna po
dała, że większość górników,
którzy znajdowali się w kopal
niach w rejonie miasta Tang
szan przeżyło środowe trzęsienie.
Sinhua nie podała żadnych da
nych na temat liczby ofiar śro
dowego trzęsienia ziemi, okreś
lając oszacowania prasy zagra
nicznej oceniające liczbę zabi
tych od 100 lys. do miliona, jako
„czystą spekulację”.

W najbardziej zniszczonym
przez kataklizm rejonie Tang
szan — Fengnan. odległym od
Pekinu o ok. 150 km trwa akcja
ratunkowa. Do Pekinu i innych
miast przewozi się poważnie
rannych. Do rejonu Tangszan
wszystkimi drogami — lotniczą,
morską

' i lądową — zdążą po
moc z Wielu prowincji.-

'

Dzisiaj na zaproszenie premiera Piotra Jaroszewicza przy
był do Polski z oficjalną przyjacielską wizytą przewodni
czący Rady Ministrów Węgierskiej Republiki Ludowej,
GYOERGY LAZAR.

Zgasł znicz XXI Igrzysk Olimpijskich

Do widzenia Montreal

Uroczystość zamknięcia XXI Igrzysk odbyła się wczoraj w

Montrealu w obecności' 72 tys. widzów. Na trybunie honorowej
miejsca zajęli przewodniczący Międsynarednwego Komitetu

Olimpijskiego lord Killanin, premier Kanady Pierre Elliot Tru-

deay, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Roger
Rousseau.

Przy dźwiękach olimpijskiego
hymnu na stadion wkroczyło 500
dziewcząt ubranych w białe

stroje. Ustawiły się one ńa pły
cie boiska tworząc pięć olimpij-i
skich kół, a zaraz potem poczty
sztandarowe państw uczestniczą
cych w Igrzyskach. Sportowcy
maszerowali zwartą grupą, a

każdy kraj reprezeńtówatiy był
przez 6 zawodników. Defilada

podczas uroczystości zaniknięcia
symbolizowała jedność wszystr
kich narodów uczestniczących
w Igrzyskach.

Kiedy lord Killanin zszedł na

płytę boiska, dziewczęta i chłop
ek ubrani w ludowe stroje grę*
ckie, kanadyjskie i rosyjskie
wręczyli mu wiązanki kwiatów.
Rozległy się dźwięki hymnów
narodowych Grecji, Kanady i

ZSRR, a na główny maszt wcią
gnięte zostały flagi tych trzech

państw. „Igrzyska XXI Ołimpia-

Podział medali:
Po 15 dniu igrzysk i roze-

graniu 198 finałów końęowy
podział medali jest następują-
cy:

Ti. 9W. br.
ZSRR . 4T' 43 35
NRD 402524
USA 343528
RFN 1012i7
Japonia 9 610
Polska 8 C11
Bułgaria 7 8 9
Kuba 8 3
Rumunia 4 g14
Węgry 4 5. 12
Finlandia 4 2'—
Szwecja 4 1
W. Brytania 3 5 5
Włochy 2 7 4

Jugosławia. 2 3 3
Francja 2 2 5
CSRS 2 2 4
N. Zelandie 2 1 1
Korea Płd. 1 1 4
Szwajcaria 1 1 2
KRL-D 1 1'—
Jamajka 1 1

Norwegia 1 1—•
Dania 1—• 2

Meksyk 1— 1

Trynidad 1——
Kanada — 5 6
Belgia — 3 1
Holandia —:. 2 3

Hiszpania 2

Pprtugalia — 2—
Australia —' 1 4
Iran — 1 1

Mongolia —

. 1—
Wenezuela — 1—

Brazylia .2
Austria .—

— 1

Bermudy — — ■1
Pakistan — —

. 1

Portoryko ■— ;— 1
Tajlandia — .' —'' 1

dy , uważam za zamknięte —

powiedział lord Killanin. Zwra
cam się teraz do młodzieży wszy
stkich krajów, aby' przybyła z*
4. lata dó Moskwy i święciła'tam
razćni z ftżmi Igrzyska XXII o-

limpiady- Niecą Igrzyska Otipi-..
pijskie staną się źródłem zgody
i pokoju między narodami”.

Orkiestra wykónała hymn o-

limpijski ’ Spirou Samary, a z

głównego masztu powoli spłynę
ła biała flaga z pięcioma kołą-
mi. Poczet sztandarowy (4 dziew
częta i 8 chłopców); prźemasże-
rpwał 2 flagą olimpijską przed
główną trybuną. Rozległy się
dztrięki 5 salw ąrmatriięft, a 150-

osobowy chór wykonał „Pieśń
pożegnani*’/-,'

Wszystkie światła zostały wy
gaszone, kiedy, rozległ się hej
nał olimpijski Oświetlony był
tylko , środek bóiska, gdzie pło
nął znicz olimpijski Powoli pło
mień: wygasał, * w tym momen
cie na wielkich ekranach elek-
tfonicznyeh likązał się obraz

transmisji przekazywanej bez
pośrednio Z Moskwy. Najpierw
napis „MOSKWA-80”, a potem
widok panoramy miasta ze

Wzgórzami.Lenina, stadipń olim
pijski, fasada Teatru Wielkiego,
Plac Czerwony. Orkiestra Wyko
nała fragmenty utworów: Mu-

sorgskiego, Szostakowicza, Czaj
kowskiego. Rozległy się dźwięki
„Kalinki”, a na ekranie pojawi
ła się młoda dziewczyna w stro
ju rosyjskim trzymająca w rę
kach talerz z cłilebem i solą, wi
tająca uczestników nasśępnej O-

limpiady.
Końcowym akcentem były wy

stępy zespołów indiańskich. 500

dziewcząt i- chłtipcóW przy dźwię
kach ' tam-tamów wykonało ta
niec „ognia'’, » potem nastąpił
jeden z najpiękniejszych mo
mentów uroczystości. 72 tys. wi
dzów zapaliło sętuczne świece,
które, wręczany każdej osobie

wchodzącej .na Stadion. Trybuny
przypominały gigantyczną o-

śwletloną choinkę,; « na tablicy
świetlnej widniał napjs. „Do wi
dzenia Montreal, do zobaczenia
w

Premierowi WRL . towarzyszą
pedezas wizyty w Polsce wice
przewodniczący Rady Ministrów
Gyula Szeker, ministrowie,
przedstawiciele węgierskiej ko
misji planowania oraz doradcy
i eksperci.

' Na udekorowanym flagami o-

b« państw lotnisku Okęcie pre
miera WRL powitał prezes Ra
dy Ministrów P. Jaroszewicz.

Wizyta ta stanowić będzie
więc ważny krok na drodze

dalszego pogłębienia i umocnie
nia tradycyjnie przyjacielskiej
współpracy polsko-węgierskiej,
która opiera się na mocnym
fundamencie pełnej zgodności
celów i interesów obu naszych
państw i narodów, stanowią
cych ważne ogniwa wspólnoty
socjalistycznej.

Ostatnie lata przyniosły dal
sze rozszerzenie wszechstron
nych kontaktów politycznych i

gospodarczych między Polską
a Węgrami. Umacnia się zwłasz
cza współpraca pomiędzy PZPR
i WŚPR. Znalazło to m. in. wy-

(Dokończenie na str. 2)
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osób.
W Babile w Etiopii ńastą-
w niedzielę trzęsienie zie-

Wiele budynków uległo

mężczyzna świata

lex Joseph ma 39 lat. By-
1 ły marynarz, ż pochodze-
’ ni* pół-Indianin, mieszka

w Gleh Canyon, w stanie Utah
(z dawien dawna siedlisku mor
monów). Ąlex Joseph również
został mormonem, założył ^włas
ny . kościół i — z gorliwością
neofity — nawiązał do .starych
tradycji mbrmońskich w szcze
gólności... do wielożeństwa.
Obecnie nią 13 żon i kilkoro
dzieci.- Okazuje się jednak, że
mieć tak wiele żon nie jest wca-

IITRO pogoda rejonu
Krakowa kształtować śię
będzie pod wpływem kli
na wyżowego. Zachmu
rzenie umiarkowane,
przejściowo duże. Po po-

■łudnid możliwość przelot
nych opadów i burz; Wia

try południowo-zachodnie 3—Z
m/sek. Temp. dniem is—21, no
cą 19—7 »t, C.

le rzeczą prostą i to nie z po
wodu nieporozumień w domu.

Większość swego czasu Ąlex Jo
seph spędza bowiem w sądzie,
gdyż rodzice i rodziny jego
żon (ż których żadna z praw
nego punktu widzenia nie jest
legalna) wytoczyli mu procesy.

Alex Joseph nie jest w Sta
nach Zjednoczonych wyjątkiem.
Szacuje się, że W kraju tym
mieszka od 25 do 35 tysięcy sta
deł poligamicznych — głównie
w stanach Utah, Arizona, Ida
ho i Nevada. Pozostali tym się
różnią bd Alexa Josepha, że nie
mówią publicznie o swych
Sprawach intymnych. On jed
nak pozwala sobie .twierdzić,
że taka liczna „rodzina” daje
mu pełnię zadowolenia.

A jak przyjmują tę sytuację
żony? Cała trzynastka żyję
podobno w przykładnej zgo
dzie, nie są o siebie zazdrosne

(Dokończenie na itr. 2)

■ Władze włoskie nakazały
dalszym 409 osobom opuścić
domy, położone na obszarze
Skażonym przez silną truciznę,
która przedostała się do atmo
sfery po eksplozji w fabryce
ehemicanej „Icmesa" w pobli
żu Mediolanu. Ocenia się, że
łącznie' -z osobami poprzednio
ewakuowanymi, około 1509 o-

•ób opuściło swoje miejsca za
mieszkania w zagrożonej stre
fie. W ciągu najbliższych dni
liczba ta może wzrosnąć do
5998

■
piło
mi.
zniszczeniu. Nie zanotowano je
dnak żądnych ofiar w ludziach

■ W Japonii doszło wczoraj
do zderzenia l pociągów elek
trycznych, w wyniku którego
ponad 2(Nł osób odniosło rany. 1
17 osób jest w eiążkihi stanie. {
Przyczyną katastrofy była nie
sprawna sygnalizacji. 1

■ 3 uzbrojonych i zam&sko- i

wanych oaobników zastrzeliło
w niedzielę 32-letniego mężczy
znę pr-zed drzwiami jego wła
snego domu. Jest to już 8 ofia
ra śmiertelna terroryzmu poli
tycznego w Irlandii Płn. w cią
gu osta.tnięh 4 dni.

■ W niedzielę na autostra
dzie Frankfurt n. Menem —

Kolonia, wydarzyła się kata-,
strofa samochodowa, w której
zginęło 7 osób a 5 zostało cięż-
ko rannych. (I
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W rok po Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Co pozytywnego przyniosły
porozumienia z Helsinek

1 sierpnia minęła pierwsza rocznica zakończenia w Helsin
kach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
Rocznicę tę odnotowano w wielu stolicach europejskich, pod
kreślając ogromne znaczenie realizacji postanowień aktu koń
cowego KBWE dla pogłębienia bezpieczeństwa i rozwoju współ
pracy na naszym kontynencie. Z tej okazji redakcja tygodnika
„Za rubieżom” w Moskwie zwróciła się do szefów państw lub

rządów kilku krajów z prośbą o wypowiedź m. in. na pytanie
co pozytywnego przyniosły porozumienia z Helsinek dla sy
tuacji międzynarodowej.
URHO KEKKONEN, prezy

dent Finlandii, wyraził prze
konanie, że konferencja pozo
stanie w pamięci ludzi jako
historyczny punkt zwrotny,
który oznaczał zakończenie zim
nej wojny i w istotny sposób
umocnił podstawy normalnej
współpracy i zaufania wzajem
nego w stosunkach między
państwami naszego kontynen
tu. Konferencja określiła za
sady stosunków wzajemnych
między państwami europejski
mi," a także zaaprobowała sze
roki i wybiegający w przysz
łość program współpracy w róż-

Henryk Jabłoński

przebywał
w woj. kieleckim

Przewodniczący Rady Pań-1
stwa —Henryk Jabłoński prze
bywał 31 lipca w woj. kielec
kim, zapoznając się z główny
mi problemami społeczno-gospo
darczego rozwoju Kielecczyzny.
Odwiedził też uczestników har
cerskiego festiwalu — „Kielce
—„78”, który jest największym
przeglądem dorobku kulturalne
go uczniów i harcerzy z całego
kraju.

’

Podczas spotkania ź członka
mi Egzekutywy KW PZPR, Pre
zydium WRN oraz kierownic
twem: WK? F8Nf IŚ^i^oinf^-s
mowali go o aktualnej sytuacji
gospodarczy Koj,ewńl5f,Fj^>,-J?en-
ryk Jabłoński omówił najważ
niejsze problemy społeczno-gos
podarcze kraju w br. i w całym
5-leciu w kontekście-zjawisk za
chodzących ńa rynkach zagrani
cznych. Zwrócił również uwagę
na konieczność szybszego wpro
wadzenia postępu technicznego i
organiżaćyjnego w rolnictwie
oraz’ potrzebę bardziej intensyw
nego wykorzystania gruntów.

„Maluchem” dookoła świata
3 młodzi mieszkańcy Krako

wa: Janusz Chmiel, Andrzej
Mokrzycki oraz Włodzimierz
Wolak w* dwóch „fiatach 126 p”
wyruszą w tym, miesiącu w

podróż, dookoła świata. Po prze
jechaniu ok. 37 tys. km przez
kilkadziesiąt . krajów czterech

kontynentów za rok wrócą do
Krakowa. Podróżnicy stawia
ją sobie za cel zbadanie spraw
ności „maluchów”, opon, olejer,
smarów itp. w zmieniających się
warunkach i pod różńynu sze
rokościami geograficznymi. Bę
dą, też — na specjalne zamówie
nie uczonych z PAN — zbierać
leśny susz z żyjącymi w nim

bezkręgowcami.

Jak wynika ż pierwszych wy
ników analizy składu chemicz-
nego' gleby ■Marsa, przeprowa
dzonych przez amerykańską son
dę „Viking-1”, zawiera ona m.

in. żelazo, wapń, krzem, tytan i-

glin, Wykryto także ślady ru-

bidu, strontu i cyrkonu. Ekspe
ryment biologiczny, mający Wy
kazać czy na Marsie istnieją ja
kiekolwiek żywe organizmy,
kontynuowany jest zgodnie z

programem. Są natomiast kło
poty z apafaturą, która miała
służyć do wykrycia elementów

organicznych w gruncie.
Próbka gleby marsjańskiej po

zwilżeniu jej obfitującą w biał
ko pożywką wydzieliła zaskaku
jąco' dużą ilość tlenu. Eksperci
nie są jeszcze jednak pewni, czy
świadczy to o wysokiej aktyw
ności biologicznej gleby czy też
o aktywności czysto chemicznej.
Na ustalenie tego powinny poz
wolić dalsze wyniki badań, prze
kazywanych z laboratorium
^Yiking-l”.

nych dziedzinach życia' społecz
nego.

JACQUES CHIRAC, premier
Francji, podkreślił, że konfe
rencja wykazała, iż 35 krajów,
które wzięły w niej udział, prze
jawia dążenie do dialogu. Kon
ferencja sajna przez się nie roz
wiązała problemów, jakie po-
wstają w Europie, ale dała pań
stwom możliwość stwierdzenia,
że istniejące między nimi róż
nice nie powinny skłaniać do
zamykania się, czy też stano
wić uzasadnienia dla polityki
konfrontacji. Uczestnicy, kon
ferencji zobowiązali się, iż bę
dą aktywnie przyczyniać się
do wymiany w różnych dzie
dzinach między państwami i
narodami naszego kontynentu,
do współpracy opartej na

Sadach. poszanowania ich
ności i Suwerenności..

ANKER JOERGENSEN,
mier Danii, wyraził przekona
nie, że akt końcowy KBWE jest
programem działania dla dal
szego rozwijania Współpracy i

wzajemnego zaufania w Euro
pie. Uważa on za szczególnie
ważne i konstruktywne te roz
działy aktu końcowego, '■które
dotyczą poszczególnych obywa
teli,, oraz te, które zmierzają
do, bardziej szczerego , dialogu

za-

god-

pre-

Początek nowego
roku szkolnego

’ Ministefstwrf 'f^Wy-'
chowania' ■informuje,*- żói; roz
poczęcie roku, szkolnego 197S/77
nastąpi: 0 W szkołach podsta
wowych dla. młodzieży,' w szko
łach podstawowych dla pracu
jących w miastach oraz w pla
cówkach wychowania przed
szkolnego — 23 sierpnia br. 0
W szkołach ponadpodstawowych
wszystkich typów — 1 wrześ
nia br. 0 W szkołach podsta
wowych dla pracujących na wsi

15 października lub 2 listo
pada br. Uroczysta inauguracja
nowego roku szkolnego, połą
czona z transmisją radiową, od
będzie się w Zbiorczej Szkole
Gminnej w Lipsku w woj. su
walskim — 1 września br.

„Zmęczenie* materiałów

przyczyną zwalenia się

mostu na Dunaju

WIEDEŃ
W niedzielę w zagadkowych

¥
4 osoby poniosły

katastrofie samolotu
typu „beachcraft”,
c Klagenfurtu do

między Wschodem a Zachodem
w Europie.* Jest on przekonany,
że w ciągu najbliższych mie
sięcy zostanie osiągnięty dal
szy postęp w tym kierunku, we

wszystkich dziedzinach.
BRUNO KRĘISKY, kanclerz

Austrii, podkreślił, że zawsze

wypowiadał się za zwołaniem
KBWE i popierał proces odprę
żenia. Zawsze stał on na stano
wisku, że należy wykorzysty
wać każdą możliwość współ
pracy, aby bez względu na ist
niejące w Europie różnice u-

strojów społecznych i gospodar
czych stwarzać lepsze warun
ki dla zapewnienia większego
bezpieczeństwa i szerszej współ
pracy. Austria jest bardzo za
interesowana w tym, aby już
na belgradzkim spotkaniu w

1977 r. można było sporządzić
dodatni bilans realizacji posta
nowień KBWE.

„Salut 5” bada Ziemię
MOSKWA
Załoga stacji orbitalnej „Śa-

lut-5” — Boris Wołynow i: Wi
talij Żołobow przeszła przed wy
prawą w Kosmos kurs geologii,
materiałoznawstwa i geofizyki,
by móc; przeprowadzić różne
skomplikowane badania Ziemi z

kosmosu. Do ich zadań w tej
dziedzinie należy m. in.: £ fo
tografowanie terytorium ZSRR
poniżej 527 stopnia szerokości
północnej i wizualna obserwa
cja zjawisk naturalnych, £ wy
konanie map w - skali 1:1 000 000
i ‘1:500 000, & analiza budowy
tektonicznej terytoriów, na pod
stawie której można wykryć po
kłady ropy naftowej, gazu ziem
nego i innych kopalin użytecz
nych, badanie rejonów- poło
żonych w pobliżu projektowa
nych .obiektów- hydrotechnicz
nych, 41 kompletowanie* infor
macji fotograficznej w celu
kompleksowego Ajsądania... .obsza
rów przylegających do wschod
niego odcinka znajdującego się
w budowie. bałkańsko-amurskiej
magistrali kolejowej, bada
nie aktywności sejsmicznej i óće-3
na stopnia zagrożenia lawinami
rejonów górskich, 4) obserwo
wanie formowania się burz i

huraganów, 41 informowanie o

zagrożeniu pożarowym lub po
żarach lasów.

Krakowsko-nowosądecki
„Pociąg Przyjaźni"

W drodze do Moskwy znajduje
się krakowsko-nowosądecki „Po
ciąg Przyjaźni”. 330 aktywistów
TPP-R — przedstawicieli zakła
dów pracy różnych organizacji i
środowisk odwiedzi Moskwę, Le
ningrad i Mińsk. Odbędą ońi m.

in. spotkania z załogami radzie
ckich zakładów, które utrzymu
ją stałe kontakty z przedsiębior
stwami w województwach: miej
skim krakowskim i nowosądec
kim.

W Krakowie zarejestrowano
trzęsienie ziemi w Chinach

(Dokończenie ze str. 1)
wstrząsy powodują wyzwala
nie energii nagromadzonej w

masach skalnych i występują
seriami w różnych częściach
naszego globu, !

Rozmiary tej żywiołowej klę
ski - zależą natomiast m. in. od

gęstości zaludnienia w rejonie
epicentrum. Tym razem znalazło
się ono w pobliżu milionowego
miasta Tangszan. Jest to wiel
ki .ośrodek przemysłowo-górni
czy, kataklizm ten spowodował
więc szczególnie dotkliwe stra
ty. Jak podają niektóre agencje
w samych kopalniach tego re
jonu pracuje ok. 17 tys. górni
ków. Prawdopodobnie przy tej
sile wstrząsu wszystkie one u-

legły zniszczeniu. ■.t
W bież, roku zarejestrowano

już na naszym globie ponad 3700
trzęsień ziemi. Nie jest to licz
ba odbiegająca daleko od nor
my, gdyż przeciętnie notuję się
na świecię W ciągu roku ok. 6

tys. podziemnych wstrząsów.
Jest natomiast rzeczą charakte
rystyczną,' że w okresie ostat
nich miesięcy wstrząsy te wy-

Z KRAJU
OKAZJI święta narodowe-
Szwajcarii (1 sierpnia),

Z

go , , _

przewodniczący Rady Państwa
— H. Jabłoński wystosował
depeszę gratulacyjną do pre
zydenta Konfederacji Szwaj
carskiej —* Rudolfa Gnaegi. .

PRZEWODNICZĄCY Rady
Państwa — H. Jabłoński wy
stosował depeszę gratulacyjną
do Kristjana Eldjarna w zwią
zku z ponownym objęciem
przez niego stanowiska prezy
denta Islandii.

Z OKAZJI przypadającego
dziś (2 bm.) święta narodowe
go Jamajki, prezes Rady Mi
nistrów — p. Jaroszewicz wy
stosował depeszę gratulacyjną
do premiera Michaela Norma
na Manleya.

W PŁOCKU zainaugurowane
zostanie dziś międzynarodowe
spotkanie nauczycieli i nau
kowców, poświęcone nowocze
snym systemom wychowania
dzieci, w centrum zaintereso
wania uczestnikó# zjazdu są
metody wprowadzone do szkół
przez francuskiego nowatora

pedagogiki Celestina Freineta,
polegające na uczeniu i wy
chowywaniu przez działanie.

WCZORAJ w Szczyrku na
stąpiło otwarcie XIII Tygodnia
Kultury Beskidzkiej Beskidy
78” — jednej z międzynarodo
wych imprez folklorystycznych
w kraju.

PARADA żaglowców na Mo-
tławie rozpoczęła 1 bm. 2-ty-
godniowe „Dni Gdańska”.

31 LIPCA w kolejny rejs li
niowy do Montrealu wypłynął
transatlantyk „Stefan Batory”
z kompletem pasażerów.

30 min. ton blachy gorąco walcowanej

Załoga Huty im. Lenina
pracuje „na pełnych obrotach

ogromnie u-

hutach. Na

hutnic-

Lipcowe upały
trudniły pracę w

tym większe uznanie zasługują
dobre wyniki załóg hutniczych
wchodzących w skład Zjednocze
nia Hutnictwa Żelaza i Stali w

tym miesiącu. Rezultat należy
tego przygotowania się
twa do pracy w okresie letnim,
udoskonaleni* o.rgąn^izacjip. pro
dukcji oraz wysokiej wydajno
ści. prący tych hutników, którzy
pozostali na stanowiskach, zastę
pując przebywających na urlo
pach kolegów.

31 lipca, w 29 lat od urucho
mienia w Hucie im, Lenina wal
cowni gorącej blach, wypro
dukowano 39-milionową tonę tej
blachy, stanowiącej podstawowy
wyrób kombinatu. Blacha ta

służy m. in. do budowy pełno
morskich statków, wagonów ko
lejowych, karoserii samochodów

ciężarowych, maszyn rolniczych
i górniczych, wielu wyrobów
przemysłu maszynowego, a także
do konstrukcji Stalowych dla
budownictwa. Aby przewieźć ta
ką ilość blachy trzeba by sfor
mować pociąg o długości ponad
9909 km. Blacha gorąco walco
wana stanowi ważną pozycję w

eksporcie Ruty i jest sprzedawa
na do 70 krajów świata.

Trzeba podkreślić bardzo do
bre wyniki pracy całej załogi
kombinatu im. Lenina, która^za-
dania lipcowe przekroczyła we

wszystkich podstawowych asor
tymentach. 10 tys. dodatkowych

stępowały również w najmniej
aktywnych strefach sejsmicz
nych m, in. w środkowej Anglii,
Austrii i Finlandii.

Większe niż w ubiegłych la
tach są rozmiary tej żywiołowej
klęski. Przypominamy: trzęsie
nie ziemi w Gwatemali pochło
nęło ok; 30 tys. śmiertelnych
ofiar, We Włoszech w rejonie
Udine — 1400, na wyspie Bali
ok. 6 tys. , (aż)

Co słychac...
Amerykański bokser zawo

dowy George Foreman, któ
ry, jak pamiętamy, stracił
tytuł mistrza świata w wa
dze ciężkiej na rzecz Mu-
hammdda Ali, wziął na nim
podczas Olimpiady w Mon
trealu srogi rewanż w stu
diu telewizyjnym, gdy tele
wizja amerykańska po spra
wdzeniu kwalifikacji obu ry
wali wołała powierzy* funk
cję sprawozdawcy walk bok
serskich na Olimpiadzie Fo-
remanowi. Przypomnijmy, że
komentatorem na poprzed
niej Olimpiadzie był Ali.

Społeczeństwo stolicy
oddało hołd bohaterom

Powstania Warszawskiego
1 sierpnia 1944 r. wybuchło w Warszawie Powstanie, które

stało się w dziejach naszego narodu przykładem patriotyzmu
i męstwa, dramatu i klęski. 63-dniowe heroiczne zmagania
mieszkańców Warszawy, reprezentujących Wszystkie nurty kon
spiracji antyhitlerowskiej, okupione zostały śmiercią ponad 229
tys. ludzi i prawie całkowitym zniszczeniem miasta.

31 lipca w przededniu 32

rocznicy wybuchu Powstania
w Teatrze Polskim w Warsza
wie odbył się uroczysty kon
cert. Przybyli b. żołnierze ’ i

dowódcy oddziałów powstań
czych a także reprezentanci
młodego pokolenia — aktywiści
stołecznej organizacji FSZMP,
żołnierze LWP, przedstawiciele
warszawskich zakładów pracy.
Do wydarzeń sprzed 32 lat na
wiązał w Swym wystąpieniu
wiceprezydent m. st. Warsza
wy Czesław Górski podkreślając
m. in., że co roku 1 sierpnia
wracamy pamięcią do tamtych
bohaterskich dni walki warsza
wiaków z okupantem hitlerow
skim.

Wczoraj społeczeństwo War
szawy oddało hołd bohaterom
— żołnierzom poległym na ba
rykadach miasta oraz Walczącej

U

ton stali dostarczyły załogi oby
dwu stalowni kombinatu: mar-

tenowskiej i konwertorowej,
łoga Huty wykonała także
nad plan lipcowy ok. 8.3 tys.
surówki, 4.8 tys. ton taśmy
rąco walcowanej, 1.5 tys.
profili giętych w formie goto
wych elementów dla budownic
twa,’130 tonhlkchyzimnowalco-'
wanej. a także blisko tysiąc do
datkowych ton blachy na karo
serię *1 Samtfćhódów osobowych. :;

o-

kolicznościach zawalił się w Wied
niu most na Dunaju, „Reichs-
brudeke’/, który łączył centrum
miasta z przedmieściami północno-
wschodnimi. Według dotychczaso
wych ustaleń wyklucza się niemal
w 100 procentach zamach bombo
wy jako przyczynę zawinia się
mostu.. Nie wystąpiło tez w tym
czasie trzęsienie ziemi w Wiedniu.

Ekipy ratunkowe wydobyły dziś
rano autobusv który >ypadł do Du
naju wskutek zawalenia "

się w

niedzielę mostu „Reichsbruecke”
w Wiedniu. Nie znaleziono jed
nakże „4 pasażerów, którzy znaj
dowali się w nim w momencie
katastrofy. Prowadzący dochodze
nie , eksperci przypuszczają, że
przyczyną zawalenia się mostu

jest j,zmęczenie** materiałów, z

których był zbudowany, ten obiekt.
„Reichsbruecke” o długości 1037 m

i szerokości 7 m został zbudowany
w latach 1934—1937.

Katastrofa Wydarzyła się wkrót
ce po godzinie 5 rano. Runęły do
rzeki cztery pilony — stawiane po
dwa na dwóch filarach mostu.

Konstrukcja nośna mostu leży u-

becnie na dnie Dunaju i uniemo
żliwia wszelką żeglugę. Burmistrz
Gratz powiedział, że usunięcie tej
przeszkody wymagać będzie przy
puszczalnie trzech tygodni. Ele
menty mostu spadły na rumuński
statek pasażerski „Oltenisa”, któ
ry przycumował przy prawym
brzegu Dunaju i uszkodziły rufę
Statku.

Wiednia, Runął on na ziemię w

pobliżu Gscheid we wschodniej
Styrii*

W sobotę
śmierć w

sportowego,
który leciał

Za-

po-
ton

go-
ton

Dożywocie dla zabójców

młodej dziewczyny
RZYM

Sąd w miejscowości Łatina we

Włoszech skazał na kary dożywot
niego więzienia 3 młodych ludzi
z bogatych rodzin, . którzy we

wrześniu ub. roku zamordowali
kilkunastoletnią dziewczynę — Ro
sarię Lopez, a jej koleżankę —

Donatellę Colasanti, ciężko pobili.
Sprawa ta wzbudziła we Włoszech
ogromne zainteresowanie, zarówno
ze względu na fakt, iż młodzi
mordercy pochodzą z najwyższych
sfer (przeciwnie niż ich ofiary,
które wywodziły się z rzymskich
slumsów), jak i
krucieństwo.

ich wyjątkowe o-

(21 lata), Gianni
Izzo (obydwaj w

Andres Ghira
iGuido i Angelo
wieku. 21 lat), uprowadzili obyd
wie dziewczyny do willi w miej
scowości wypoczynkowej Circeo w

pobliżu Rzymu, gdzie trzymali je
przez 24 godziny; Po zgwałceniu
swych ofiar, biciu ich i torturo
waniu zamordowali Rosarię, po
czym sądząc, że obydwie dziew
czyny już nie żyja — Donatella
obawiając się, że spotka ją los
przyjaciółki, udawała martwą —

zapakowali je do bagażnika sa
mochodu i pojechali do Rzymu.
Krzyki Donatelli, dochdzące* z

zaparkowanego samochodu, zo
stawionego przez morderców na

ulicy, zaalarmowały karabinierów,
którzy zdecydowali się otworzyć
bagażnik. —

We Włoszech dożywocie jest
najwyższym wymiarem kary.

Kronika wypadków
• Wczoraj o godz. 1.30 w miej

scowości Opatkowice kierowca sa
mochodu „wartburg” potrącił mo
tocyklistę Stanisława Sartosza (lat
26, zam. w Krakowie ^riy ul.

Grottgera). Motocyklista poniósł
śmierć na miejscu. Pasażerka mo
tocykla — Anna Walunowska (lat
23, zam. w Krakowie, ul. Sebastia
na), doznała obrażeń ciała i prze
bywa w szpitalu.

•1bm.ogodz.1J.Mwmiej
scowości Gaj kierowca „fiata-125”
w wyniku nadmiernej szybkości
stracił panowanie nad kierownicą
i wpadł na drugą jezdnią, powo
dując czołowe zderzenie z jadą-
cym z naprzeciwka „fOTdem”. w

wyąjku wypadku pasażerka „fia
ta’* — Alina Malec z Warszawy
zmarła, a 6 osób z obydwu samo
chodów przebywa w szpitalu.

wraz z nimi ludności cywilnej.
Rodziny i najbliżsi złożyli
kwiaty na warszawskich cmen
tarzach — na mogiłach poleg
łych i pomordowanych w cza
sie powstania, w miejscach stra
ceń i przed pomnikami chlub
nych czynów żołnierskich.
Kombatanci, żołnierze, mło- -

dzież — zaciągnęli warty hono
rowe; zapłonęły znicze.

Premier WRL

przybywa do Polski
(Dokończenie że >tr. 1)

raz w udziale I sekretarza KC
PZPR Edwarda Gierka na XI

Zjeździe WSPR i I sekretarza
KC WSPR Janosa Kadara na

VII Zjeździe
’ PZPR.

W toku rozpoczynającej 'się
wizyty wiele miejsca zajmą
sprawy gospodarcze. Współpra
ca w tej dziedzinie ma bowiem
dla obydwu dynamicznie roz
wijających się krajów bardzo
ważne znaczenie.

Warto dodać, że stały wzrost

polsko-węgierskich kontaktów

obejmuje również inne dziedzi
ny życia społecznego: oświatę;,
naukę, kulturę i ochronę zdro
wia; bliską współpracę utrzy
mują ze sobą miasta i woje
wództwa obu krajów. Rózwija
się wymiana turystyczna, którą
umożliwia bezpośrednie - kon
takty między obywatelami Pol
ski i Węgier.

Gyóergy Lazar — premier
rządu WRL urodził się w Isa*.
szeg w 1924 r. Po ukończeniu
pąńątwowej . wyższej szkoły
przemysłowej od 1942 do 1948 r.

pracował: jako^ kreślarz, Następ
ni# przeszedł do pracy, w kraio-
wy-m urzędzie, planowania, gdzie
pełnił funkcję z-cy dyrektora
departamentu, a następnie —

dyrektora Krajowego Urzędu
Planowania. Zajmował sie przę
dę wszystkim zagadnieniami z

Zakresu ekonomii, inwestycji, fi
nansów, i pracy. W latach 1979—
1973 był ministrem do spraw
pracy. Jednocześnie z wyborem
na wicepremiera Rady Mini
strów w 1973 r., został miano
wany przewodniczącym Krajo
wego Urzędu Planowania oraz

powołanej w 1973 r. Państwowej
Komisji Planowania. Jest człon
kiem KC WSPR od 1979 r. W
marcu 1975 r. na XI Zjeździe
WSPR został wybrany człon
kiem Biura Politycznego KC
WSPR. Premierem rządu WRL
został wybrany dnia 15 maja
1975 r.

Mqż trzynastu żon
(Dokończenie ze str. 1):

i — wszystkie ubóstwiają mał
żonka. Wszystkie „żony” Jo
sepha są przygotowane na to,
że ich mąż może każdej chwili
spotkać kobietę, którą także
zechce poślubić. Twierdzą, że

przywitają ten fakt jako coś

zupełnie naturalnego i nowo po
ślubioną przyjmą do swego gro
na. Uważają się za osoby
szczęśliwe, w czym zgodne są
z mężem, który twierdzi,.że jest
„najszczęśliwszym mężczyzną
świata”. •

A jednąk Alex Joseph jest
— w gruncie rzeczy — ofiarą
swego „stylu żyęia”, wywołu*
jącego nieustanne konflikty z

otoczeniem. Władze kościoła

mormoriskiego wykluczyły go
ze swego grona za... zbyt gor
liwe stosowanie starych zaleceń.
Rodzice trzech żon oskarżyli
Josepha o kidnaping i zwró
cili się o pomoc do FBI.

By wyżywić kilkanaście osób
trzeba

Joseph
ciciel małej- kawiarenki, ■poza
tym sprzedaje turystom pęki
pustynnej rośliny, która — jego
zdaniem — ma silne właściwości
lecznicze. I ta działalność spot
kała się ze sprzeciwem władz,
które zamierzają wejrzeć w

sprawę, zbadać działanie „cu
downej rośliny” i zakazać jej
sprzedaży. Ale w domu nie ma'

już kłopotów. Alex Joseph w

swym „haremie” czuje się dob
rze z 13 żonami. No cóż. De gus-
tibus...

KRYSTYNA IWASZKIEWICZ

niemałych środków,
zarabia jako właś-
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W Krakowie i w województwie
rośnie zapotrzebowanie
na usługi wszelkiego rodzaju

dotyczącego tej probier
Na naszych łamach pi-
już o tych sprawach,
pragniemy poruszyć te

Informacje zebrane wśród na
czelników urzędów dzielnico
wych, miejskich i gminnych o-

raz w samorządach mieszkań
ców na temat potrzeb w’ dzie
dzinie usług i możliwości spro
stania im w naszym wojewódz
twie, pozwoliły na sporządzenie
raportu
matyki.
saliśmy
Obecnie

zagadnienia nieco szerzej, cha
rakteryzując sytuację w posz
czególnych dzielnicach Krako
wa oraz w miastach i gminach
naszego regionu.

Zarówno w dzielnicy Krowo
drza, Nowa Huta, Podgórze jak
i śródmieściu sieć usług nie jest
rozplanowana w sposób równo
mierny i właściwy. Szczególnie
brak niektórych usług — na pe
ryferiach miasta i w nowych
osiedlach. Owe braki odczuwa
ne są m. in. w branży odzieżo
wej, remontowo-budowlanej, a

także w usługach lokatorskich

np. stolarskich, naprawy sprzę
tu zmechanizowanego, radiowo-

telewizyjnego; motoryzacyjnej,
szewskiej, pralniczej, transpor
towej, fryzjerskiej, handlowej,
a także gastronomicznej. Do
słownie ze świecą szukać można

np. w nowych osiedlach barów

mlecznych, czy barów szybkiej
obsługi.

W miastach i gminach woje
wództwa miejskiego krakow
skiego sytuacja w dziedzinie u-

slug jest w zasadzie podobna do

istniejącej w poszczególnych
dzielnicach Krakowa. Pojawia
ją się tu jednak jeszcze braki
w usługach z zakresu rolnictwa
a także jak np. w Słomnikach
w kowalstwie, kołodziejstwie i
ślusarstwie. Dotkliwe braki je
śli chodzi o sklepy szczególnie
spożywcze odczuwa gmina Mi
chałowice, nie najlepiej przed
stawia się tii'Tóvnię^‘^śytuayja‘
w branży budowjanej. Zupełnie
zaniedbana', jeśli ehoctei n usługi
jakiegokolwiek

‘

tódzśfjli^
’’ jbSŚ'

gmina Radziemice.

Pisząc o usługach trudno po
minąć usługi turystyczne i re
kreacyjne, niezwykle ważny

problem. Niedobory w tej dzie
dzinie występują dość ostro np.
w Myślenicach i)v ich okolicy.
Wciąż niewystarczająca jest na

tym terenie baza noclegowa.
Stąd też jedną z najpilniejszych
potrzeb jest ukończenie budo
wy hotelu turystycznego na

Zarabiu i rozbudowa campingu
oraz pól namiotowych. Bardzo
ważne jest również uzupełnie
nie bazy transportu biur tury
stycznych i PKS dla wycieczek,
oraz utworzenie centralnej re
cepcji — czynnej całą dobę w

sezonie turystycznym,
darowania wymagają
reny rekreacyjne nad
Rzemieśni, Porębie i
nach.

Przedstawione tu informacje,
nie wyczerpują całkowicie pro
blemu, charakteryzują jednak
sytuację w branży usługowej w

naszym regionie, Mimo popra
wy w stosunku do lat ubiegłych
jest ona ciągle niezadowalająca
szczególnie, że zapotrzebowanie
na usługi zarówno wśród mie
szkańców miast jak i wsi stale

rośnie, (bog)

Zagospo-
także te-

Rabą, w

Osiecza-

Szlakami jutra
A

DO HUTY „KATOWICE4*

Ogromne znaczenie ma dla mia
sta produkcja warzyw. Okolice
Krakowa są ogrodem warzyw
nym naszej aglomeracji miej
skiej. Jednym z wyróżniających
się jest specjalistyczne gospodar-

stwo warzywnicze rodziny
■ziów w Wawrzeńczycach, gdzie
w tunelach pod folią uprawia
się pomidory.

Fot. JADWIGA RUBlS

W centralnym rajdzie „Szla
kami jutra”,
przez Główną Kwaterę ZHP,
w . lipcu wzięło udział- ponad
stu krakowskich harcerzy. Tra
sy szlakami Orlich Gniazd (Ju
rą KrakoWsko-Częstoehowśką)
zawiodły między innymi do. Hu
ty Katowice, gdzie przez trzy
dni młodzież szkół ponadpod
stawowych pracowała społecz
nie na rzecz tej największej, in
westycji przemysłowej w Pol
sce. Były -to przede wszystkim
prace porządkowe przy konwer-

organizowanym

Kolonia jakiej jeszcze nie było

Mikroklimat Kopalni Soli w Wieliczce

przywraca dzieciom zdrowie
O WŁAŚCIWOŚCIACH lecz

niczych solanek wiemy już od
dawna. Okazuje się jednak, że
nie wszystkie możliwości zosta-

Interweniowaliśmy i
.. . w związku z krytyezną no

tatką prasową pt. „W Krakowie
-nocne- sklepy zamyka się o

godz. 21”, która ukazała się 23.
VII. br. w naszym piśmie, dy
rekcja „Społem”, Oddział Śród
mieście, wyjaśnia:

„Czas pracy sklepu »nocnego~
przy ul. Sławkowskiej 28 został

skrócony o dwie godziny, tj. od

godz. 12 do 21 zamiast do 23, co

nastąpiło bez zgody kierowni
ctwa Oddziału i Wydz. Handlu

Urzędu Dzielnicowego. W sto
sunku do pracownika „Społem”,
który samowolnie skrócił godzi
ny- pracyr-tógo ,u.,i .nąpi^ął
zawiadomienie informujące o

tym- klientów — wyciągnięto
konsek weńcąe służbo we., „Kiero -

wnikowi sklepu poleoono na
tychmiast przywrócić pierwot
nie ustalone godziny handlu.

Podajemy, że na terenie WSS,
Oddział Śródmieście, znajdują

■■■

około 45 placówek, a

tak jak podano w no-

co trzeci sklep jest za-

Reguła dotycząca pla-
urlopów w handlu jest

znana, co ma swoje od-

się 374 sklepy, z tej liczby nie
czynnych jest — dane na koniec

lipca’ —

więc nie
tatce, iż

mknięty.,
nowania
nam

zwierciedlenie w sporządzanych
przez nas na wszystkie miesiące
harmonogramach urlopów”.

4-
Szkoda, że z wyja-
do wiedzieliśmy się,
wiele sklepów spo-

OD RED.:
śnienia nie

dlaczego tak

ży wczych pracuje w skróconym
czasie, skoro urlopy są — jak
zapewnia T liiehownitttyo3 ^''„Śjio-
łem” ’-j - w .każdym miesiącu pla
nowane. cieszy jjaśvpodobnie
jak innych mieszkańców Krako
wa, fakt, iż — co przyznaje „Spo
łem” — co ósma placówka jest
zamknięta z powodu remontów,
urlopów, remanentów i in. Są
dzimy także, że „Społem” usto
sunkuje się do wspomnianego
zarządzenia ministra handlu we
wnętrznego i usług sprzed kil
ku miesięcy, zmieniającego za
sady otwierania i zamykania
placówek handlowych (wszyst
kie większe sklepy, usytuowa
ne w dużych miastach, powin
ny być — w myśl zarządzenia —

otwarte ń>ie krócej niż 14 go
dzin). Budujący jest jedynie
fakt, Iż „Społem” reaguje na

krytykę błyskawicznie, (ja)

W kHku wierszach

Goście z Wilna
Ostatnio Kraków i okolice

zwiedzali goście z Wilna: M.

Akinfijew, L. Młyński i H. Jan
kowski. Są oni laureatami kon
kursu „30-lecie wielkiego zwy
cięstwa”. Konkurs organizowa
ny był przez Litewskie Towa
rzystwo Przyjaźni i Łączności
Kulturalnej z Zagranicą, amba
sadę PRL w ZSRR, Biuro Po
dróży „Orbis” w Moskwie oraz

wychodzący w Wilnie w języku
polskim dziennik „Czerwony
Sztandar”. Wymienieni zdobyli
główne nagrody — wycieczkę do
Polski. Spędzili oni tydzień w

Zakopanem, zwiedzili Oświęcim,
Kraków, skąd po trzech dniach

wyruszyli do Warszawy.
Mikołaj Akinfijew w czasie

wojny jako dowódca dywizjonu
przechodził ze swym oddziałem

przez ziemię krakowską, brał
udział w wyzwoleniu War
szawy — opisywał więc w kon
kursie swój szlak bojo.wy.

Henryk Jankowski pracuje w

powiecie trockim jako kierow
nik kołchozu im. Kościuszki. 1
ort opisał szlak bojowy — jedne
go z kołchoźników, który wal
czył w dywizji im. Kościuszki.

Ludwik Młyński jest dyrekto
rem polskiej szkoły w Duksztach
k. Wilna. Opracowuje on karto
tekę weteranów wojska polskie
go i radzieckiego, ma już ok. stu

sylwetek — życiorysów. Z jego
to inicjatywy weterani posadzili
w Duksztach aleję dębową. M.
in. jeden z dębów zasadził mie
szkaniec Warszawy Jerzy Kra
sicki — brat Janka Krasickiego.
Inne dęby zasadzone zostały
przez komendanta wojennego
portu Gdynia Jana Fursewicza.
naczelnika ośrodka podnoszenia
ciężarów Gdynia-Flota Józefa

Łapińskiego, znanego ciężarowca
Mieczysława Nowaka i in. Przy
szkole powstała bogata izba pa
mięci narodowej zaś sama szko
ła jest członkiem Towarzystwa
Przyjaźni Radziecko-Polskiej.

Warto jeszcze dodać, że L.

Młyński (na zdjęciu w środku
wśród maturzystów szkoły
Dpksztach). z wykształcenia
lonista, pracuje naukowo
tematem „Szkoła polska w Li
twie Radzieckiej” (lata 1945—

1975).

ZAPOWIADANY KILKAKRO
TNIE PROGRAM Z. Haloty i
K. Miklaszewskiego „Godzina
prof. Estreichera” w rantach

powtórzeń najlepszych progra
mów z tego .cyklu zostanie po
kazany telewidzom w dniu 4
bm. o godz. 17.55
Postać Profesora

rozlicznych Jego
stała wtopiona w

rego Krakowa,
biorą udział artyści, pisarze i
inni twórcy kultury związani
z naszym miastem.

I.
w

w progr.
ukazana

pasjach zo-

klimat sta-
W . programie

ły w tym zakresie wykorzysta
ne. Kopalnia Soli w Wieliczce,
która jest równocześnie jednym
z najhardziej atrakcyjnych o-

biektów turystycznych w Polsce,
uchwyciła nową szansę, otwie
rając w swych podziemiach
Sanatorium Alergologiczną. Ini
cjatywa aktywu związkowego
tej kopalni poszła jeszcze dalej.

W BIEŻ. ROKU przy współ
pracy Zarządu Głównego Zw.
Zaw. Chemików i Zjednoczenia
Kopalnictwa Surowców Che
micznych zorganizowana została

po raz pierwszy w naszym kra
ju kolonia zdrowotna dla dzie
ci cierpianych na choroby gór
nych dróg oddechowych. Sama
kolonia, którą
mieści się w

Podst. nr 2, lecz dzieci kilka go
dzin dziennie spędzają w pod
ziemiach kopalni, gdzie w ko
morze „Warszawa” oprócz po
obiedniego leżakowania odby
wają się-różne’zajęcia: gry ru
chowe, Wieczorki artystyczne,
spotkania?, z -■'rifekawytiii1 ' ludźmi
a nawet projekcje filmowe. Juź
doświadczenia z I turnusu wy
kazały, że stan zdrowia dzieci

uległ znacznej poprawie, że
doskonale zaadaptowały się do

tych niecodziennych warunków
a nawet polubiły pobyt w pod
ziemiach kopalni. Mają
zresztą zapewnioną troskliwą o-

piekę lekarską, korzystają
smacznych posiłków i — jak
wspomnieliśmy — z wielu

trakcji i rozrywek.
ZANIM JEDNAK do tego

szło, trzeba było pokonać wiele'
trudności. W normalnym try
bie zorganizowanie tej kolonii

mogło nastąpić dopiero od przy
szłych wakacji. Znaleźli się jed
nak wśród aktywu związkowe
go kopalni zapaleńcy, którzy do
ceniając rolę i społeczne
czenie kolonii zdrowotnej,
stanowili urzeczywistnić
inicjatywę w ciągu kilku

sięćy. Do tego grona należeli

przede wszystkim przew. Rady
Zakładowej Antoni Maczkowski
i kier. Działu Socjalnego kopal
ni mgr Mieczysław Piątkiewicz.

PRACY było sporo. Należało

wyposażyć bazę w Szk. Podst.
nr 2 w niezbędny sprzęt, zorga
nizować zaopatrzenie, zapew
nić dzieciom należytą i fachową
opiekę, zaadaptować podziemia

odwiedziliśmy,
budynku Szk.

tu

ze

już
a-

do-

zna-

po-
swą

mie-

torowni, stalowni, wielkim pie
cu, elektrociepłowni.

Dyrekcja Huty i centralny
sztab rajdu zapraszają w sierp
niu młodzież z drużyn Harcer
skiej Służby Polsce Socjalisty
cznej — także krakowską — do
udziału w następnych rajdach,
które podobnie jak poprzednie
prowadzić będą Jurą,'z finałem
w Katowicach, Podajemy termi
ny rozpoczęcia rajdów: IÓ, 13 i

16 sierpnia. Wszyscy chętni
członkowie HSPS z województ
wa krakowskiego mogą zgłaszać
swój udział w Komendzie Cho

rągwi przy ul. Karmelickiej 31,
tak indywidualnie jak i zastę
pami. Gorąco zachęcamy, bo 0-

kazja ujrzenia Huty rzadka,
podobnie jak i okazja spotkania
z rówieśnymi harcerzami z ca
łej Polski, (woj)

kopalni do
kolonistów
odpowiedni
wszystkimi
no się w rekordowym tempie.

OBECNIE na kolonii zdrowot
nej w Wieliczce przebywa w II
turnusie 120 dzieci z całego kra
ju, skierowanych przez komisje
lekarskie. Przekonaliśmy się
naocznie, że samopoczucie kolo
nijnych pacjentów jest bardzo
dobre. Najważniejsze są jednak
wyniki w poprawie ich zdrowia,
a te okazały się nadspodziewa
nie korzystne.

KOPALNIA Soli, w Wieliczce

podpisała umowę z dyrekcją
Szk. Podst. nr 2 na wykorzysta
nie tego budynku (w okresie

wakacji) dla kolonijnej bazy
na okres 5 lat. Myśli się rów
nież o zwiększeniu w przysz
łym roku ilości miejsc i turnu
sów, gdyż ąkjeroyrań na, tę ko-,
lońię jest bardzo wiele.. : Ńie
wątpimy,i'* te' plany, pttdob^'
nie jak nowatorska inicjatywa
związkowców z Kopalni Soli w

Wieliczce — zostaną spełnione.
(aż)

przyjęcia ponad 100
oraz zapewnić im

program. Z tymi
problemami upora-

PRZY PRZYSTANKACH

autobusowych w pobliżu
restauracji „Dniepr” (ul.
18 Stycznia) bardzo przy
dałyby się Wiaty, chroniące
czekających przed opadami
atmosferycznymi. (1)

Zatrute ryby
Do redakcji telefonowali Czy

telnicy, pytając, czy to praw
da, że rzeką Rabą, gdzieś w So
kolicach Bochni, 'płynęły śnięte
ryby?

Niestety, prawda. Zatrute ry
by można było zauważyć od

ujścia potoku Gnojnickiego do
mostu kolejowego Tarnów —

Kraków. Jak poinformował nas

dyrektor Międzyokręgowego Ze
społu Gospodarki Rybacko-
Wędkarskiej PZW w Krakowie,
straty w rybach wynoszą ok. 70

tys. zł a sprawcą zatrucia wody
jest Tuczarnia Trzody Chlewnej
w Cichawie. (1)

Kronika

piechura
Przed kilku laty, niestety nie

żyjący już dziś, redaktor An
toni Wasilewski, „wymusił” od

władz miejskich ustawienie

kilkunastu ławeczek na płycie
Rynku Głównego w Krakowie.

Dziś już jednak wiele ławek

uległo zniszczeniu, część prze
sunięto w inne miejsca i nie
wiele pozostało do wykorzysta
nia. Zmęczeni zwiedzaniem na
szego miasta turyści, a także i

krakowianie przyjęliby z rado
ścią fakt ponownego ustawie
nia dookoła Sukiennie kilku
dziesięciu ławek. Nie wątpimy,
iż Dzielnicowy Zarząd Dróg i

Zieleni postara się o zrealizo
wanie tej „inwestycji", (ja)

Co-Gdzie-Kiedy?
' (Dokończenie zt str. 3)

Radio
PROGRAM I

NA FALI 1322 M

Wiadomości: 18, ld. 20, Źl, 22, 33.
17 Radiokurier. 17 .20 Wiąd. olimp.

17.25 Parada poi. piosenki. 18 Mu
zyka i Aktualności. 18.25 Nie tyl
ko dla kierowców. 18.30 Przeboje.,
19.15 Órk. PR i TV. 20.05 Naukow
cy rolnikom. 20.35 Koncert życzeń.
21.05 Kronika olimp. 21.20 Scena
i film. 31.45 Z archiwum jazzu.
22.20 Duet gitarowy Alber—Stro
bel. 22.30 Proponujemy i zapra
szamy. 22.45 Minirecital W. Ant
kowiaka. 23.10 Korespond. z zagr.
23.15 Muzyka.

PROGRAM II
NAFALI349M .

Wiadomości: 18A0, 21.30, 23.30.
17 Chóry studenckie. 17 .20 „Tam

gdzie król leczy zęby" — report.
17.40 Harfistka G. Herdert gra u-

twory Haendla, Dusska, rbertą 4
Bavela. 18.4,0 Zapraszamy do my
ślenia. 19 Utwory J. Iręlanda. 19.39
Notatnik kulturalny. 19.40 Arcy
dzieła kameralistyki. 20.30 Z oper
Belllniego, Donizettiegó. 21 .45 Kro
nika olimp. 21 .55 Teatr PR — „Le
śne opowieści” — słuch. 22 .35 Dzie
ła K. Serockiego. 23.35 Co Słychać
w- świede. 23.40 Nowa płyta Pon-
ty‘ego.

Fot. E . Reklajtis

IGARZ“ Goldoniego

Ośrodek Telewizyjny w Krakowie przedstawi
2 sierpnia w Teatrze Poniedziałkowym spektakl

Carlo Goldoniego, przeniesiony ze

im. Solskiego w Tarnowie.

W TEATRZE TV

wg „Łgarza”
sceny Teatru

Goldoni — głośny XVIll-wieczny komediopi
sarz włoski i
ok. 200 sztuk. Niektóre z nich utrzymują się do
dziś w repertuarze („Sługa dwóch panów”, „Mi-
randolina”, „Sprytna wdówka” czy wreszcie
„Łgarz”). Ta ostatnia sztuka to bezpretensjonal
na komedia o perypetiach młodzieńca, który sta
le mija się z prawdą. Zobaczymy ją w reżyserii
i scenografii G. Pampiglione, inscenizacji TV R.

Smożewskiego, reż. TV St. Zajączkowskiego, z

muzyką C. Cassola. Na zdjęciu E. Kijowska gra
jąca rolę Rosaury.

reformator teatru—jest autorem

Fot. F. Tuszyński

PROGRAM DI

UKF 85,88

Wiadomości: 17, 19.30, M.
17.05 Muzyczna poczta UKF. 17.40

Świat na rybach — rep. 18 Muzy-
kobranie. 18.30 Polityka dla wszy
stkich. 18.45 Przeboje Armstronga.
10 J. Janicki — „Lekcja polone
za”. 19.35 Opera tygodnia: Mu-
sórgsjri: „Borys Godunow". 19.50
,,Katar" pow. S . Lema. 20.15 Na
poboczu wielkiej polityki. 20.25
Bielszy odcień bluesa. 20.50 80 mi
nut na godzinę. 21 .50 Fantazja ele
ktryczna. 22.08 Gloria Gaynor.
22.15 Jazz. 23.05 Czas relaksu.

PROGRAM IV
I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ
UKF 48,75

Wiadomości: 15, 15.M.
17 start (Kr). 1S Skrzynka inter

wencji (Kr). 18.10 Pol. piosenki
(Kr). 18.25 Dla wodniaków. 18.45-
Przegląd audycji oświat. 15 Nowo
ści nauk, krajów socjalistycznych.
10.15 27 lekcja jęz. rosyjskiego.
10.30 „Potpouri” — płyta.- 20.15
,,Novi Singers" (stereo) (Kr). 20.45
Koncert Ork. PR 1 TV w Krako
wie (stereo) (Kr). 22.15 Sztuka
wczoraj 1 dziś. 22 .35 W sentymen
talnym nastroju.
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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w KRAKOWIE

ogłasza przyjęcie
na następujące 3-letnie studia doktoranckie:

INSTYTUTOWE STUDIUM DOKTORANCKIE FI
LOZOFII
w zakresie religioznawstwa
INSTYTUTOWE STUDIUM DOKTORANCKIE PSY
CHOLOGII

w zakresie psychologii klinicznej, defektologicznej,
wychowawczej, ogólnej i psychologii pracy.

3. Środowiskowe studium doktoranckie
MATEMATYKI

'(wspólne dla UJ, PK, AGH, IM PAŃ)
w zakresie równań różniczkowych, teorii operatorów,
geometrii różniczkowej, analizy różniczkowej, anali
zy zespolonej.

O przyjęcie na studia doktoranckie mogą ubiegać się
osoby posiadające ćo najmniej roczny staż pracy po ukoń
czeniu studiów wyższych, dyplom ukończenia studiów’

wyższych i nie przekroczyły 35 roku życia;
Uczelnia nie zapewnia doktorantom zakwaterowania.

Podanie, wraz z dokumentacją (wyszczególnioną na

drukach podań), przyjmuje, druid rekrutacyjne wydaje
i bliższych informacji udziela Dział Nauki UJ — Kraków,
ul. Crołębia 24, Coli. Novum, parter, pokój nr 8, w ter
minie do dnia 30 sierpnia 1976 r. K-5732

1.

2.

J
Praca Matrymonialne Sprzeda!

ECHO KRAKOWA

POSZUKUJĘ garsoniery
lub nlekrępującego poko
ju dla 1 albo 2 studentek.

Oferty 8295' „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

POKÓJ, kuchnia, kom
fortowe. zamienię na dwa
lub trzy pokoje super
komfortowe albo kom
fortowe. Warunki do
omówienia. Broczkowscy,
Solskiego 6/4, po szesna
stej. g-8282

PRZYJMĘ na mieszkanie
dwie panienki pracujące.
Szczepaniak, os. Opatko-
wice 29 (dojazd autobu
sem linii 145).

g-7996

WROCŁAW! Spółdzielcze
M-2 zamienię na Kraków.
Oferty 4160 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ garsoniery.
Zofia Floriańczyk, Kra
ków, Lelewela 7/8.

g-7834

PRZEMYSŁ! M-4 komfor
towe zamienią na podob
ne łub mniejsze w Kra
kowie, albo Warszawie. —

Oferty 8277 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Nr 172 (9554)

LEKTOR języka niemiec
kiego poszukuje samo
dzielnego pokoju, najchęt
niej w Prokocimiu lub
Płaszowie. — Oferty 7923
„Prasa” Kraków, Wiśl
na2

DUŻY pokój z kuchnią w

starym budownictwie we

Wrocławiu, zamienię na

podobny w Krakowie. —

Telefon — Kraków: 606-39 .

K-5595

MIESZKANIE spółdziel
cze, trzypokojowe, 49 mt,
loggia, widna kuchnia, za
mienię na większe. Oferty
7918 „Prasa” Kraków.
Wiślna 2

POKÓJ dwuosobowy do

wynajęcia. — Warunki do

uzgodnienia. Kraków, Te
ligi 18/62.

g-7917

PRZYJMĘ dwóch uczniów
lub studentów do wspól
nego komfortowego mie
szkania. Zgłoszenia: ul.
Podskale 2, m. 5.

g-7912

DWIE studentki I roku
architektury — poszukują
dużego, samodzielnego po
koju. Oferty 7908 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

ZAKŁAD DOSKONALENIA
s ZAWODOWEGO w KRAKOWIE

organizuje następujące

KURSY:

Krakowskie Przedsiębiorstwo Usługowe „RENOWACJA”
w Krakowie, ul. Floriańska 18 — w porozumieniu z Kra
kowską Komendą Ochotniczych Hufców Pracy FSZMP

ogłasza przyjęcia
do Ochotniczego Hufca Pracy dla chłopców

wwiekuod16do18lat

w zawodach:
• STOLARZA MEBLOWEGO *

• SZKLARZA USŁUGOWEGO.

Zgłaszając się do hufca należy zabrać ze sobą:
— wyciąg aktu urodzenia
— świadectwo ukończenia klasy VII

— 3 fotografie
— pisemną zgodę rodziców ńa przyuczenie zawo

dowe w OHP.

Młodzież w okresie przyuczenia do zawodu w OHP

będzie uzupełniać wykształcenie stopnia podstawowego,
wraz z przedmiotami z zawodu stolarzą meblowego lub

szklarza usługowego.
K-4480

OPIEKUNKA dochodząca
do dwóch chłopców, 4 i
2 lata, potrzebna zaraz

na kilka godzin dziennie.
Oś. Dąbie, ul. Półkole 7
m. 3, w godz. 10—13.

g-7880

SAMOTNI! Duży wybór
ofert posiada Biuro Ma
trymonialne „Westa” —

70-952 Szczecin, skrytka
pocztowa 672. K-148

NA: bardzo dobrych wa
runkach przyj mę kobietę
najchętniej emerytkę) do

pómocy w pracach domo
wych i opieki nad dziec
kiem, ńa kilką godzin
dziennie. Zgłoszenia: tel.
3'42-64 lub oferty 9005
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

PANA lat około 52, szla
chetnego i uczuciowego,
poślubi zrównoważona, ze

średnim wykształceniem,
mila panna. Oferty 6579
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

DOGI — szczenięta —

sprzedam. Kraków. ul.

Oraczy 12/2, po godz. 15
lub telefon Uście Solne 36

(po godz. 15, łączy Szczu
rowa) . g-8582

SYRENA 105 L, fabrycz
nie nowy — sprzedam. —

Oferty 8276 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Nauka

MATEMATYkA —7'magi-
ster niatematyki’,5 nauczy
cielka, udział*” letecji)
przygotowuje do egzami
nów poprawkowych. Rad
wańska, tel. 581-34

TRZYDZIESTOLETNI —

rozwiedziony, kierowca,
spokojny, dobrego serca,

pozna odpowiednią Panią,
posiadającą mieszkanie. —

Może mieć clźieci. Cel ma-

i trymoniąlny. Poważne fó-
'toóferty j (awrpt i- dyskre.-
jćfM zapewnione): „Prąsą”

• Kraków, Wiślna 2, dla"ńr
ł «646w-.a , .

KABINĘ Wartburg 353 —

.nieuzbrojoną, silnik Sko
da S-100, 2 ópohy 13X600
Seat — sprzedam, Oferty
8673 ,.Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

f»£.Ff
Lokale

MATEMATYKA — magi-
ster matematyki udzieli

korepetycji. Korfel, tel.
201-40. g-8563

Kupno

1.300 bonów . PeKaO —

kupię, Ofęrty 8290 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

— IGObl< ;
WYNAJMĘ turystom po
kój 2—3 -osobowy, Wraz z

kuchnią i łazienką, na

okres od 1 sierpnia do 30
września. Czynsz płatny
z góry. Alina Borowicz,
Kraków 47, ul. Bieża-
nowska 6. g9059

dla młodzieży roczne przygotowujące
do zawodu kelnera-bufetowej
roczne kroju i szycia
dziewiarstwa maszynowego oraz mani
cure i pedicure
spawania elektrycznego i gazowego oraz

palaczy c. o. i kotłów wysokoprężnych
obsługi suwnic, wózków akumulatoro
wych, dźwigów samojezdnych oraz ob
sługi dźwigów towarowo-osobowych
pedagogiczne dla mistrzów zawodu oraz

kursy dla osób sprawujących dozór przy
eksploatacji urządzeń elektrycznych (u-
prawnieńia SEP)
radiowo-telewizyjne
BHP I, II i III stopnia dla zakładów
pracy'
przygotowujące do egzaminów czelad
niczych i mistrzowskich, we wszystkich
zawodach

©'obsługi pistoletu „Grom” (wstr^lłwtóip
kołków w ściany) oraz tapetowania Uiie-

ołgoszkaństjons.' "A;t *a »jsb;
• po szkole średniej kursy: kreśleń tech

nicznych, kosztorysowania oraz laboran
tów chemicznych — przygotowujące do
zawodu.

Wpisy przyjmuje i informacji udziela ZDZ
Kraków, ul. Dietla 38, telefon 639-41

K-5569

1.000 zł nagrody za od
prowadzenie lub wskaza
nie miejsca pobytu zagi
nionego w dniu 15. VII.
1976 w Nowej Hucie
(Bieńczyce) czarnego, mi
niaturowego pudelka —

przyjaciela, zrozpaczonego
dziecka. Nr* rej. psa Kr
12956. Pies przebywa w

leczeniu. Łaskawego zna
lazcę prosimy o podanie
wiadomości pod adresem-:
Nowa Huta, os. Ńa Lot
nisku 21/12, tel.' 425-84.

g-8778

ZNALEZIONY piesek ład
ny i miły, mały, ostro-

włosy — kolor złotawy,
do oddania w bardzo do
bre ręce. Tel. 418-42, ód

godz. 11. g-9029

Różne

OSOBY, które mają za
mówione przyjęcie wesel
ne w dniu 22 aierpnia
1976 r. w restauracji „Ha-
wełka” — prószone śą o

skontaktowanie się z kie
rownictwem : teL 247-53..

g-8448

Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej
Komenda Krakowska Ochotniczych Hufców Pracy

wspólnie
z Miejskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych

w Krakowie, Rynek Główny 25

NOWY SĄCZ! 2 pokoje,
kuchnia, 73 m.2, i piętro,
zamienię na Kraków M-4
do li p. Czyżycka, Ja
giellońska 7. P-190

PRZYJMĘ dozorcostwo w

zamian za mieszkanie. —

Oferty 8518 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

organizuje

flCHOINICZY HUFIEC PRACY

MIESZKANIE kwaterun
kowe, trzy pokoje z ku
chnią, w Jeleniej Górze,
zamienię na podobne lub

mniejsze w Dębicy, Pilś
nie, Tarnowie lub Brze
sku. Zgłoszenia: Teresa
Wnęk. 58-500 Jelenia Gó
ra, Grottgera 12/3. P-192

CIECHOCINEK! Pokój z

kuchnią, II p., spółdziel
cze, zamienię na podobne
w Krakowie, Nowym Są
czu, Krynicy, Rabce. -4-'

Oferty 7909 .,Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

dochodzący roczny — dla młodocianych.

Młodzież, w wieku 16-18 lat, chętna do pracy w zawodzie:
® SŁUSARZA-MECHANIKA
• BETONIARZA DROGOWEGO
• TOROWEGO

proszona jest o zgłaszanie się w Komendzie Krakowskiej OHP
w Krakowie, al. Słowackiego 44

lub

ŁÓDŹ! M-3 nowe, spół
dzielcze, blisko centrum,
zamienię na równorzędne
w Krakowie. Łódź, 1 Ma
ja 35/5, Oberbek. g-7931

SAMOTNY, po studiach —

poszukuje od 1 września

samodzielnego pokoju lub
garsoniery (najchętniej w

śródmieściu). Oferty 8515
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

w Samodzielnej Sekcji Kadr 1 Szkolenia MFRI w Krakowie,
Rynek Główny 25.

DWA pokoje z kuchnią,
komfortowe, 54 m2, w tym
przedpokój i hall, tele
fon, Nowa Huta, dzielnica
ładna, w pobliżu placu
Centralnego — • zamienię
na pokój z kuchnią lub
dużą garsonierę, do II

piętra. Oferty 9107 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

GORLICE! Pokój z kuch
nią. superkomfortowe, za
mienię na garsonierę w

Krakowie. — Oferty 8528
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

Samotny poszukuje po
koju. Oferty 7934 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

Zapewnia się:
ukończenie szkoły podstawowej w jedśioroeznyńa sy
stemie

• naukę-przyuczenie w zawodzie
• dla najlepszych pozostanie w dwuletnim stacjonarnym

OHP, w którym praca połączona jest z odbywaniem
szkolenia wojskowego

• inne świadczenia przysługujące pracownikom zgodnie
z Kodeksem Pracy i Układem Zbiorowym Pracy
Budownictwie.

W

STUDENTKA niepaląca —

poszukuje pokoju z cen
tralnym ogrzewaniem, w

centrum. Oferty 8281 Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

M-s własnościowe, cen
trum. zamienię na inne. —

Może być poza Krakowem.
Oferty 7933 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

GASTRONOMICZNE tacki
tekturowe dostarczam. —

Zakład rzemieślniczy, —

05-807 Leśna Podkowa,
Jaskółcza 2. tel. 58-93-45.

NOWO otwarta wypoży
czalnia sukien, welonów
— najnowsze fasony, po
leca Półtorakowa, ul. Ar
mii Ludowej 6/8 (boczna
Daszyńskiego), tel. 573-03.

g-8000

ZAMIENIĘ pokój z kuch
nią w Sosnowcu, parter,
w centrum, nowe, na po
dobne w Krakowie lub
okolicy. Zgłoszenia: Mysz
ków, ul. Skłodowskiej
15/19, Krystyna Zych.

g-8612

KUPIĘ pilnie Własnościo
wy pokój z kuchnią. —

Oferty 8608 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Wczasy

Zgłaszając się do hufca należy zabrać ze sobą:
1. wyciąg aktu urodzenia (do wglądu)

2. świadectwo z ostatniej ukończonej klasy szkolnej
3.

4.

SPOKOJNA — niepaląca
studentka WSP poszuku
je pokoju. — Oferty 8258
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

WCZASY i obozy z języ
kiem angielskim organi
zuje w sierpniu w schro
nisku na Snieżnicy k. Li
manowej WZS „oświata”,
Kraków, ul. Mazowiecka
8, tel. 394-23. K-5759

dwie fotografie
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdza
jące przydatność do nauki zawodu

pisemną zgodę rodziców.

WIELICZKA — centrum!

Pokój z kuchnią zamie
nię na mieszkanie podob
ne lub kupię mały domek
z zamianą mieszkania. —

Miejscowość obojętna. —

Oferty 8307 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Zguby

5.

MŁODZI KOLEDZY — NIE ZWLEKAJCIE — ILOSC

MIEJSC OGRANICZONA! PRZED WAMI SZANSA
ZDOBYCIA WYSOKO CENIONEGO ZAWODU!

K-5803

PRACUJĄCY student —

poszukuje zaraz garsonie
ry na okres 2 lat. Oferty
8506 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

ZGUBIONO 13 lipcą w

Krakowie — okolica Sta
rego Rynku — pamiątko
wy złoty zegarek Omegą
z bransoletką. Zwrot za

Wysoką nagrodą. Wiado
mość: Warszawa, tel.
26-98-97. 421605-1

DWIE siostry — pracująca
i studiująca, poszukują
pokoju, najchętniej w

centrum,. — Oferty 8529
„Prasa” Kraków; Wiślna 2.

W OKOLICACH Zabierzo
wa zaginął pies — dober
man czarny, podpalany.
Za informacje nagroda.
Anna Fic, tel. 272-64 (re
stauracja „Polonia”).

g-9072 >

2-LETNI STACJONARNY

OCHOTNICZY HOFIEC PRACY
17-8 przy KOMBINACIE BUDOWNICTWA MIESZKA-
NIOWEGO w, KyaWwie-Ńówa Huta<ós. ^Teatralne bl. 9

przyjmuje m^żeźyzH wieku od O do 24 lat
Jeżeli nie posiadasz konkretnego zawodu — lub nie-

ukończoną szkołę podstawową, a chcesz połączyć naukę
z pracą i odbyciem szkolenia w. Oddziałach Samoobro
ny, zgłoś się natychmiast w Stacjonarnym Hufcu Prą
cy 17-8 przy Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowe
go w Krakowie-Nowej Hucie, osiedle Teatralne bl. 9.

OHP zapewnia:
© ukończenie szkoły podstawowej
© zakwaterowanie W hotelu
• odpłatne, w ratach,, umundurowanie wyjściowe
® wyżywienie wysoko kaloryczne — odpłatne

przez junaków w wysokości' 18 złotych dzien
nie, potrącane z listy płac

© zarobki obowiązujące w budownictwie (praca
w akordzie)

• Zdobycie zawodu: murarza, montera elemen
tów wielkoblokowych, betoniarza, zbrojarza,
cieśli, blacharza-dekarza

© szkolenie poborowych-junaków w formacji sa
moobrony. .

Przychodząc do Hufca musisz' spełnić trzy podstawowe
warunki

• pracować — zdobywając zawód
• uczyć się w szkole podstawowej (jeżeli jej nie

ukończyłeś) , podnosić kwalifikacje Zawodowe
na kursach wewnątrzzakładowych.

© odbywać szkolenie poborowych-junaków w for
macji samoobrony.

Po odbyciu przeszkolenia obronnego w Oddziałach Sa
moobrony zostaniesz przeniesiony do rezerwy. Na te
renie Hufca istnieją: klub, sale telewizyjne, biblioteka
oraz sekcje zainteresowań.

Przyjeżdżając zabierz ze sobą:
— ostatnie świadectwo szkolne
— dowód osobisty względnie metrykę urodzenia

potwierdzoną przez wydział meldunkowy — z

wymeldowaniem (do wglądu)
• dokument wojskowy (jeśli go posiadasz)

— .rzeczy osobistego użytku.
Bezpłatny bilet na przejazd do Hufca i szczegółowe
informacje otrzymasz w najbliższym Zarządzie FSZMP.
Nasz adres. Kombinat Budownictwa Mieszkaniowego

w Krakowie, Kraków-Nowa Huta, osiedle
Teatralne bl; 9. Dojazd z Dworca Głów
nego. PKP w Krakowie tramwajem nr

4>5>15.9- K-5758
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Węgierskie badania antyrakowe

Poniedziałek

Gustawa

Kariny

Nieczynne.

Czy istnieje skuteczny lek?

Str. 3

co

Ja-
rak

Powszechnie wiadomo, że

gruźlica płuc — niegdyś
zbierająca najobfitsze żni

wo śmierci — dawno już zdys
tansowana została przez inne

choroby, w tym serca i choro
by nowotworowe. Na Węgrzech
na przykład na schorzenia ty
pu nowotworowego cierpi
setny mieszkaniec kraju,
ko przyczyna zgonów
oraz schorzenia serca i układu
krążenia plasują się na drugim
miejscu.

Jak na całym świacie, rów
nież na Węgrzech poszukuje się
ogromnym nakładem sił i środ
ków skutecznych sposobów
walki z rakiem. Wysiłki te

przyniosły już niebagatelne e-

fekty, Czego wyrazem jest , fakt,
że ok. 45 procent w porę wy
krytych schorzeń nowotworo
wych to dziś już przypadki u-

leezalne.
A oto, co na temat głów

nych kierunków walki z ra
kiem na Węgrzech powiedział
przedstawicielowi agencji
dapress” dr Sandor

dyrektor krajowego
Onkologii, węgierski
nik do spraw walki
w ramach porozumienia krajów
członkowskich RWPG.

— „Linią generalną węgier
skich badań w tej mierze jest
poszukiwanie leków przeciw
ko nowotworom — mówi dr

„Bu-
Eckhardt,
Instytutu

pełnomóc-
z rakiem

PRZERWY

W DOSTAWIE PRĄDU
Zakład Energetyczny Kraków

przeprasza za przerwy w dosta
wie energii elektrycznej:

— 3 sierpnia, w godz. 7.30—16,
przy ul. Koletek, Agnieszki 1,
2, 4, Stradom 17;

— 4 sierpnia, w godz. 7.30—16,
przy ul. Filipa 1—17, 2—16, Dłu
giej 27, 29, Krótkiej, Krzywej 10;

— 5 sierpnia, w godz. 7.30—16,
przy ul: Czerwonego

‘

Prądnika, -

Jaworskiego,, Piąsięj, Dukatów,
Chrobrego a- ódeinkurod-Blap
łuthy do' torów' kolejowych; -

‘

— 6 sierpnia, w godz. 7.30—16,
przy ul. Miechowity bl. 5, 7, lOa,
9a, Brogi, Malawskiego,

Bliższych informacji udziela
Rejon Energetyczny „Śródmie
ście”, tel. 586-80, wewn. 454.

Eckhardt. Zgodnie z zawartym
półtora roku tęmu porozumie
niem. naukowym o wspólnych
badaniach nad rakiem krajów
RWPG, wśród siedmiu głów
nych tematów badawczych Wą
grom przypądlo w udziale
właśnie zadanie podjęcia badań
nad lekami antyrakowymi.

Można już ob.ecnie odnoto
wać istotne wyniki w dziedzi
nie antyrakowych badań far
makologicznych. Aktualnie tes
tom klinicznym poddaje się sze
reg nowych preparatów. Oczy
wiście także przy pomocy tych
nowych leków nie możną jesz
cze w pełnym tego słowa zna
czeniu leczyć raka; ich stosowa
nie pozwala jedynie na mniej
sze bądź większe opóźnienie
choroby. Są to innymi słowy
środki hamujące rozwój nowo
tworu złośliwego. Istota ich
działania polega na niszczeniu

chorej tkanki. W trosce o to,
aby wraz z ehorymi nie niszczy
ły one również tkanek zdrowych,
preparaty te wymagają prze
prowadzenia dalszych doświad
czeń”.

Zapytany, ezy rak wywoły
wany jest przez wirusy, dr
Sandor Eckhardt oświadczył:

— „Problem ten jest badany
przez specjalistów w wielu kra
jach socjalistycznych, przede
wszystkim zaś w instytucie On
kologii w Bratysławie. Jedno
znacznej odpowiedzi na to pyta
nie do tej pory nie znaleziono.
Wprawdzie zdołano już nieje
dnokrotnie dowieść istnienia w

nowotworach u ludzi wirusopo-
dobnych struktur, nie ma jed
nakże dotąd pewności, czy rak
został wywołany właśnie przez
nie, czy też przez inne czynni
ki rakotwórcze. Doświadczenia
na tym polu prowadzone są na
dal. Radzieccy uczeni badają
między innymi rakotwórcze
właściwości różnych .chwniJc*-
liow, w iyńi także’ nikótyny.

Do walki, z rakiepa włącza
Sięrównież kbmputerj-. fDótych-

czas np. wielkość napromiennej
dawki leczniczej określał lekarz

według swego uznania. W

przyszłości dawkę tę obliczać
będzie komputer, a to w opar
ciu o takie m. in. dane, jak
położenie guza nowotworowe
go w organizmie, jego wiel
kość, struktura itp. W minio
nym roku również na Węgrzech
włączono pierwszą maszynę cy
frową do służby w lecznictwie

onkologicznym.
Wedle danych statystycznych

— kończy rozmowę dyrektor
Instytutu Onkologii w Buda
peszcie — na Węgrzech, podob
nie jak w całej Europie, licz
ba zachorowań na raka piersi
i płuc stale wzrasta. Co wywo
łuje wzrost tych właśnie Zacho
rowań, dotychczas nie wiado
mo; wiąże się ono jednak praw
dopodobnie z postępującym za
nieczyszczeniem środowiska na
turalnego. W przeciwieństwie
do wymienionych wyżej scho
rzeń, liczba zachorowań na ra
ka żołądka i macicy w ostatnich
latach systematycznie spada.
Jak można sądzić, jest to — z

jednej strony — rezultat bar
dziej racjonalnego odżywiania
się, z drugiej zaś — upowszech
nienia i stałego rozszerzania ba
dań profilaktycznych”.

IMRE SZEKELY

Od 5 czerwca, do 5 września, na

turnusach, wypoczywać będzie
nad Balatonem 2000 robotników
huty „Ceepel** wraz z rodzina
mi, W tym samym zakładowym
domu wczasowym zorganizo
wano także kilka turnusów spe
cjalnie dla dzieci. CAT — MTI

u„The Lira Singers
przybywa do Krakowa

Z Koszalina, gdzie zakończył
się III Światowy Festiwal Chó
rów Polonijnych, zespoły i ko
ła śpiewacze rodaków z zagra
nicy, udały się do różnych
miejscowości kraju, aby zapre
zentować swój dorobek arty
styczny. Trzy chóry udały się
do stolicy, natomiast „The Lira
Singers” z Chicago do Krako
wa.

Zespół chóralny
ńoczohych Chórów
Kościoła Katolickiego z Chica
go, wyjechał do Mielca,

koła Zjed-
Polskiego

SIERPNIA

Kina

Wanda

W 50 rocznicę śmierci poety

Mieszkańcy Podhala i Kujaw
w hołdzie Janowi Kasprowiczowi

Kijów 15.30, 18; 20.30 Szczęki
(USA 1. 15). Uciecha 15.45, 18, 20.15
Nie ma sprawy (fr. 1. 15). War
szawa 16, 18, 20 Powrót tajemni
czego blondyna (fr. 1. 12). Wol
ność 15.46, 18, 20,15 Z podniesio
nym czołem (USA 1. 15). Sztuka
15.45, 19 Ojeiee chrzestny (USA 1.
18). Apollo 15.45, 18, 20.15 Romans

jakich wiele (wł. 1. 18).
15.45, 18, 20.15 Tragedia „Posejdo
na0 (UŚA 1. 15). Ml. Gwardia (Lu
bicz 15) 14.45, 17, 19.15 Samotny
detektyw McQ (USA 1. 15). Wrzos

(Zamojskiego 50) 15.45, 18, 20 Żona
dla Australijczyka (poi. b.o.).
Świt (N. Huta, os. Teatralne 10)
15.45, 18, 20.15 z podniesionym czo
łem (USA 1. 15). M. Sala 15, 17,15,
19.30 Derwisz i śmierć (jug. I. 15).
Światowid (N. Huta, os. Na Skar
pie 7) 16, 18, 20 Pirat (meks. b.o.).
M. Sala 15, 17.15 19.30 Horoskop
szczęścia (ezes. b.o.). Wisła (Ga
zowa 21) 16 W drodze na Kasjo-
peję (radź, b.o.), 18, 20 Fraulein
Doktor (jug. I. 18). Maskotka

(Dzierżyńskiego 55) 15.30, 17.30, 19.30

Czy pasujemy do siebie kochanie
(ezes. b.o.). Pasaż (Pasaż Bielaka)
15, 16,, 17 Przygody Bolka 1 Lolka,
18, 20, 22 Bćz wyraźnych motywów
(fr. 1. 15). Ugorek (os. Ugorek) 17,
19 Operacja Dąb (jug. b.o.). Sfinks

(Majakowskiego 2) 16 Kapitan Mi
kuła Mały (jug. 1. 15), 18, 20 Hello

Doiły (USA 1. 15). Mikro (Dzier
żyńskiego 5) 16, 18, 20 Podróże z

Jakubom (węg. 1. 15). Kultura
(Rynek GL 27) 15.45, 18, 20.15 Lo- |

buz (fr. ;L 15).

Wystawy-muzea
Wawel — Wawel zaginiony (pen.

10—15.30, wt. niecz.), Muzeum- Le
nina, Oddział w Białym Dunajcu
(codz., 8—16), Muzeum Narodowe —

Oddziały: Sukiennice! Galeria poi.
malarstwa i rzeźby 1764—1900 (pon.
16—16, wt. niecz.), Szolayśkich, pl.
Szczepański 9: Pol. malarstwo i
rzęźba do 1764 r. (pon. 10—16, wt.
12—18 wst. wol.), Czartoryskich,
Pijarska 8: Wyst. arcydzieł ze

zbiorów Czartoryskich (pon, wt.

10—16), Archeologiczne, Poselska

3; Starożytność i średniowiecze
Małopolski, Kolekcje zabytków ar
cheologii śródziemnomorskiej (pon.
10—14, wt. 14—18), Podziemie ko
ścioła św. Wojciecha w Rynku
GL: Dzieje Rynku krak. (pon. wt.

9—16), Etnograficzne, pl. Wolnica
1: Twórczość nieprofesjonalna w

plakacie i grafice (pon. 10—18, wt.

niecz.), Galeria Sztuki Nowocze
snej, N. Huta, os. Kościuszkowskie
5 (ppn. 15—21, wt. 11—18), Galeria
Sztuki Wśpółcz., Bracka ' 2: Wyst.
W. Vostella (pon. 15—21, wt. 11—

18), KTF, ul. Boh. Stalingradu 13:
„Venus 76” (codz. 9—21), Kopalnia
Soli, Wieliczka (pon. wt. 6—12).

Pogot. Ratunk.:

Zaufania 371-37 (16—22),
Poż. 08, Informacja o Usłu-
Maiy Rynek 5, tel. 565-88,
Nowa Huta: Pogot. MO tel.'

POgOt. Ratunk. 422-22, 417-70j
Poż. 433-33, Dyżur pediatr.

3 SIERPNIA PRZERWY

W DOSTAWIE GAZU
NA OS. OLSZA II

Górnośląskie Zakłady Gazow
nictwa —<’ Zakład Gazowniczy w

Krakowie uprzejmie zawiada
mia odbiorców gazu, zamieszka
łych na osiedlu Olsza II, w re
jonie ulic: Miechowity, Młyń
skiej, Lublańskiej oraz bloków
Znajdujących się w tym rejo
nie, że dnia 3 sierpnia br. w go
dzinach 8—13, nastąpi przerwa
w dostawie gazu, z powodu pil
nych prac na sieci gazowej.

W tym czasie nie należy ko
rzystać z odbiorników gazowych,
a wszystkie kurki przed Przy
borami należy zamknąć. K-5885

ry
Chir. Kopernika 21, Chir. dziec.

Prądnicka 35, Neurolog. Botanicz
na 3, Okulist. Witkowice, Urolog.
Grzegórzecka 18, Ląryngol. Koper
nika 23a, (inne oddziały szpitali
wg rejonizacji).
Siemiradzkiego 1; wypadki tel. 09,
zachorowania 1 przewozy: 380-55,
Rynek Podg. 2: 625-50, 657-57, al.^

Pękoju 7: 109-01, 105-73, Lotnisko
Balice 745-68, Pogot. MO tel. 07,.
Telefon
Straż
gach,
228-56,
411-11,
Straż
dla N. Huty, Szpital w N. Hucie,
Informacja kolej, zagr. 222-48,
centr. 237-60 do 70, wewn. 3514,
kraj. 595-15, 238-80 do 02, Inform.
kodowa tel. 413-54 (dla N. Huty),
203-22, 203-42, 584-23, 230-19, Mili
cyjny Telefon Zaufania 216-41 całą
dobę, 262-33 (8—16), Krak. Tow.
Świadomego Macierzyństwa, Miedz.
Poradnia Lekarska, ul. Boh. Sta
lingradu 13, tel. 573-08 (codz. 9-*

18), Wizyty domowe lekarzy cho
rób dzieci — Lek. Spółdz. Pracy,
tel. .583-t43. „ Ś6g-Q6.. .(codz. 16—23.30),
Informacja Tury^J. „ .^Wawel-Tou-*

risty,i Pawią . .•;tel^ Wl-91 (godz..;
8—20); Inforim Kulturalna, KDK,
pok; 144/III p. (tel. 244-02, W godz.
11—18), Poradnia Przedmałżeńska
i Rodzinną, pl. Wiosny Ludów 6
(16—19), Dyżurne przychodnie »—

ogólne, pediatryczne, stomatologi
czne, gabinety zabiegowe (świad
czenia ambulatoryjne i wizyty do
mowe), Przychodnia, al. Pokoju
4. w godz. 18—22, tel. 181-80. a dla

poradni pediatr. 183-96 — dla Śród
mieścia, Przychodnia, os. Jagiel
lońskie bl. 1, w godz. 18—22, tel.'
469-15 — dla Nowej Huty, PrzychoA
dnia, ul. Kronikarza Galla 24, w

godz. 18—22, tel. 725-55 — dla Kro-,
wodrzy, Przychodnia, ul.

ękiego Boczna 3, w godz.
tel. 618-55 —r dla Podgórza,
macja Służby Zdrowia: od
8 do 22, tel. 378-80, od godz.
8, tel. 240-93.

Apteki

Telewizja
PONIEDZIAŁEK — I: 16.25

gram dnia. 16.30 Dziennik.

Obiektyw. 17 Kino Zwierzyńca.
17.30 Na wielkim i małym ekra
nie. 17.55 Program publ. 18.15 Te-

stament-starego mistrza film
ser. >radz. 19.20 Dóbranoe. <19180
Dziennik. 20.21 Tjfea^-TęlĆWiŻjii
Goldonn^^Tgarz* 21.50 Świadko
wie. 22.10 Polihymnia na waka
cjach — pr. muz. 22.40 Dziennik.

PONIEDZIAŁEK — II: 17.05 Pro
gram dnia. 17.10 Czarne chmury —

film ser. TV poi. 18 W krainie

białego bociana — film dok. CSRS,
18.30
TV
19.20
20.20
Jak
ska
dokument. 21.25 „24 godziny”. 21.35

i Film dok.

WTOREK — I: 12 Na dzień do
bry. 12.30 Eleonora — film ser. Wł.

16,25 Program dnia, 16.30 Dziennik.
16.40 Obiektyw. 17 Lćktdry Pega
za. 17.20 Studio olimpijskie. 19.15

Przypominamy, radzimy. 19.20 Do
branoc. 19.30 Dziennik. 20.20 Se
kret — film fab, poi. 21,40 Inter-
st-udie. 22.10 To jest „system” —

program muzyczny. 22.40 Dziennik.

Uwaga

Za zmiany w ostatniej chwili
wprowadzone w programie tea
trów, kin, .radia, i telewizji —

redakcja nie bierze odpowiedzial
ności.

I: Pro-
16.401 sierpnia 1926 r. zmarł w Za

kopanem Jan Kasprowicz — je
den Z najwybitniejszych twór
ców literatury Młodej Polski. 31
lipcs^wj ?ah£>panęm,„ ? ; któęym
poetajbył związany przeg. długi
okresi gdzie zamieszkał na sta
łe w ostatnich latach życia, roz
poczęły się obchody kasprowi-
czowskie. W Muzeum Tatrzań
skim im. Tytusa Chałubińskie
go otwarta została wystawa pa
miątek

‘

po Janie Kasprowiczu.
Wśród eksponatów znajdują się
m. in. fotokopie niektórych rę
kopisów poety, ocalałą część je
go księgozbioru, portrety. Rów
nież w sobotę w czasie akademii
w zakopiańskim Teatrze „Mor
skie Oko” o życiu i twórczości
Jana Kasprowicza mówił prof.
dr Konrad Górski — historyk
literatury, prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Twórczości Jana Kas
prowicza.

W ńiedzielę w salach zakopiań
skiego Urzędu Miejskiego zor
ganizowano sympozjum nauko
we poświęcone t wórczości J.

Kasprowicza, na którym wygło
szono referaty poświęcone jego
twórczości.

Na zakończenie obchodów ro
cznicy, społeczeństwo Zakopane
go, przebywający tam" turyści,
członkowie Stowarzyszenia Przy-

wy-

jaciół Twórczości Jana Kaspro
wicza oraz uczestnicy sympo
zjum naukowego uczcili pamięć
poety złożeniem kwiatów w

Muzeum. ;J. Kasprowicza
Harendzie. * ’'

W ZakopafteRt* ogłoszono
niki ogólnopolskiego otwartego
konkursu literackiego na utróory
w zakresie poezji, prozy i publi
cystyki o tematyce związanej z

Janem Kasprowiczem. Jury
konkursu pierwszej nagrody nie
przyznało. 3 równorzędne II na
grody otrzymali: Emil Biela z

Myślenic za utwór pt. „Ewange
lia według świętego Jana”, Ire
na Lecieje wska-»Janczarska z

i Warszawy za utwór pt. „Serce
płonące” oraz Tadeusz Staich z

Zakopanego za. utwór pt. „Ha-
renda”. Laureatami 3 trzecich

nagród zostali: Bożena Dąbrow
ska z Łodzi, Janina Prybe z Za
kopanego oraz

wiec-Bartccak ze wsi Źródła.
W przeddzień

śmierci Jana Kasprowicza rów
nież mieszkańcy Inowrocławia
złożyli hołd wielkiemu piewcy
Kujaw. Autor „Księgi ubogich”
urodzony w podinowrocławskiej
wsi Szymborze przez całe swe

życie związany był z miejscem
sttego dzieciństwa.

W „Lajkoniku
I lesewanie:

23, 20, 17, 24, 40
dodatkowa 35

II losowanie:

40, 34, 2i, 8, 31
dodatkowa 38

końe. banderoli
4-cyfrowa 6378
3-eyfrewa 696

W KAROLINCE
I losowanie:

43, 18, 17, 41, 27
_

dadatkn w. M
końe. banderoli 36971

II losowanie:

14, 15, 48, 44, 21
dodatkowa 23

kodę, banderoli 39431

III losowanie:
30, 49, 43, 5, 24

Jadwiga Jało-

50 rocznicy

W lirycznym nastroju — pr.
ZSRR. 10 Program lokalny.

Dobranoc. 19.20 Dziennik.
Osobliwe instrumenty. 20.35

nakarmić świat. 21.05 Poznań-
wiosna Muzyczna. 21.15 Film

Krasi-
18—22,i
Inter-

godz.
ndo

Rynek GL- 42, pl. Wolności 7,
Pstrowskiego 94, Nowa Huta —

Centrum A.

Różne
Miasteczko' (BieńC£.v<_K

Mimo to Jagon jest idealnym przykładem doskonałego
zbrodniarza. Nie działa nigdy bezpośrednio. Od
wrotnie, publicznie stale odwodzi innych od używania
siły i ze wstrętem odrzuca wszelkie podejrzenia, któ
re — notabene— nigdy nie powstałyby w niczyj/j
głowie, gdyby on sam ich nie podsycał.

Tę samą technikę obserwujemy w znakomitym trze
cim akcie „Johna Ferguesona”, kiedy to słaby ha
umyśle Clutie John poddaje innym myśl zgładzenia
człowieka, który jest mu nienawistny. Świetny przy
kład oddziaływania psychologicznego na otoczenie.

W^erzaj mi, mój drogi. Każdy człowiek jest, poten
cjalnym mordercą. W każdym z nas rodzi się od cza
su do czasu chęć zamordowania innego człowieka.
Ale niewielu potrafi się na to zdobyć. Myśl myś
lą, a czyn czynem. Ileż to razy słyszałeś, jak
ktoś mówił: „Ten człowiek tak mnie rozzłościł, że
miałem ochotę go zabić”, „Mógłbym zamordować pana
B. za to, jak mnie potraktował”, „Ona jest tak wstręt
na, że udusiłbym ją własnymi rękami”. Wszystkie te

stwierdzenia mają podłoże prawdy. W takich chwilach
ludzie rzeczywiście wierzą w to co mówią. Naprawdę
mają ochotę zabić pana A czy B. Ale nie czy
nią t.e g o ! Albowiem nie wystarczy chcieć,' trzeba
działać. U dzieci te hamulce nie funkcjonują jeszcze
bezbłędnie. Znałem małego chłopczyka, który zwrócił
się w mojej obecności do swojego kota i zawołał:
„Siedź spokojnie, bo cię zabiję” i uderzył go z całej
siły w głowę, by w chwilę później ze zgrozą zorien
tować się, że zwierzątko nie żyje. Był przerażony, bo
widzisz, mój drogi, on naprawdę kochał tego kota. Tak
więc, jak już rzekłem, wszyscy jesteśmy potencjalny
mi mordercami. Wielka sztuka Iksa polegała na tym,
że nie namawiając ludzi ani jednym słowem do popeł
nienia zbrodni, potrafił mimo to wyzwolić w nich ich

uśpione instynkty zbrodnicze. Ćwiczył się w tej rzadkiej
umiejętności długo i starannie. Znał słowa, gesty, zda*

nia, a nawet akcenty, które stosowane w odpowiednich
dawkach i w odpowiedni sposób po pewnym czasie wy
wołują pożądany skutek.-Najpierw szukał słabego ogni
wa, a potem uderzał w nie bezlitośnie. Robił to przy
tym w taki sposób, że jego ofiara niczego nie podej
rzewała. Nie była to hipnoza — hipnozą nie można
zmusić człowieka do popełnienia zbrodni. To było coś
znacznie gorszego. Mobilizacja wszystkich środków, że
by rana jątrzyła się a nie goiła. Wymagało to najwyż
szego kunsztu i to wszystko dla osiągnięcia najpodlej-
szego

Ty,
wiem

Sądzę, że powoli zaczynasz rozumieć znaczenie nie
których moich uwag pod twoim adresem, uwag, które

cię w swoim czasie tak bardzo denerwowały i oburza
ły. Kiedy mówiłem o zbrodni, to nie zawsze miałem na

myśli tę samą. Powiedziałem ci na wstępie, że nie bez

powodu znalazłem się w Styles, a nieco później, że

przybyłem, bo wiem, iż zostanie tam popełnione mor
derstwo. Byłeś zaskoczony moją pewnością siebie, ais
miałem — jak już wiesz — do tego pełne prawo, po
nieważ morderstwo to miało być popełnione przeze
mnie samego...

O tak, drogi przyjacielu, wiem, że to brzmi i dziw
nie i śmiesznie... i strasznie! Ja, człowiek, który zawsze

twierdził, że nie pochwala zbrodni, zakończyłem moją

z celów.

Hastings, powinieneś dobrze o tym wiedzieć, bo
ty też paclłeś ofiarą tej metody...

karierę życiową popełniając zwykłe morderstwo. Nie

jest wykluczone, że znalazłem się przed tym okrutnym
dylematem dlatego, że zawsze byłem aż nazbyt pewny
siebie i zbyt pochopnie — być może — oceniałem cu
dze motywy. Ale ten medal też ma dwie strony. Moim
życiowym zadaniem była obrona niewinnych ludzi, za
pobieganie zbrodniom i — nagle okazało się, że powsta
ła sytuacja, w której jedyną drogą zapobieżenia mor
derstwu było popełnienie go samemu. Zapewniam cię,
że tak zwane organa sprawiedliwości nie wpadłyby na

trop. Iksa, nigdy nie udowodniłyby mu niczego. Iksowi
nic nie groziło. Po długich rozmyślaniach doszedłem do
wniosku, że nie ma na niego innego sposobu.

Mimo to, drogi przyjacielu, targały mną niezliczone
wątpliwości. Wiedziałem od dawna, co należy robić —

ple nie mogłem się zdobyć na taki czyn. Zachowywa
łem się jak Hamlet.— odsuwałem od siebie ten okrop
ny dzień... Aż dowiedziałem się, że pani Luttrell o-ma
ły włos nie padła ofiarą nowej zbrodni.

Byłem bardzo ciekawy, czy twoja niezawodna skłon
ność do widzenia dokładnie tego, co wskazuje logika,
znowu zwycięży. No i zwyciężyła. Od razu zacząłeś
podejrzewać Nortona. Niezbyt może poważnie, ale jed
nak miałeś rację, bo Norton był rzeczywiście odpowie
dzialny za ten zamach. Nie było właściwie żadnych
konkretnych powodów do podejrzewania go — z wy
jątkiem jednej, bardzo logicznej, chociaż mało uzasad
nionej przesłanki, a mianowicie, że był to człowiek tak
niepozorny. Jakże byłeś wówczas blisko prawdy!

Zanalizowałem historię życia Nortona starannie. Był
jedynym synem bardzo władczej i apodyktycznej mat
ki. Już jako dziecko odznaczał się brakiem woli i ni
gdy nie miał okazji rozwinięcia swojej indywidualno
ści, Urodził się ułomny i nie mógł brać udziału w żad
nych sportach ezy zawodach.

(Ciąg dalsztz ntftąp!)

Wesołe
11—il.

Barbakan
18—28.

zoo (Lasek Wolski) od godz. 9.
Salon rozrywkowy, ul. Pstrow

skiego 12 (goclz. 11—21).
Ogród Botaniczny (Kopernika 27):

10—17.

(Dokończenie na »tr. J)
lliiiiiiHiiliilililHiliiilillllllir

Discoteka godz.

(M)
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Stanisławska ** redaktor naezelny,
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czelnego, Mieczysław Kasprzyk —*
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Ruch”,. Kraków, ul. Wielopole- L



NASI MEDALIŚCI
JACEK

WSZOŁA —

19 lat, 190
cm, 75 kg,

zawodnik
SZS-AZŚ

Warszawa,
uczeń, ka

waler.
juniorów, ak-

MH

787
kg,

w

Na zakończenie lekkoatletycznych zmagań

L

'W

Mistrz Europy
tualny rekordzista Polski
226 cm,

sta w wadze
Monachium,
naszego zespołu.

JANUSZ
GORTAT
28 lat,
cni, 81
boksuje .

Legii W-wa,
student, żo
naty. Brązo
wy medali-
półciężkiej z

Mocny punkt

PARADA

JERZY RY
BICKI — 23
lata, 179 cm,
67 kg, bok
ser warsza

wskiej
Gwardii, ka
waler. Jego

najwięk
szym do-

sukcesem by-
wMEw

tychczasowym
to trzecie miejsce
1975 r. Wielka ambicja, robi
systematyczne postępy.

REPREZENTACJA
SKI w piłce nożnej,
nym rzędzie, od lewej: J. To
maszewski, R. Ogaza, H.
Wieczorek, K. Deyna, G. La
to, A. Szymanowski, A. Szar
mach, P. Mowlik, W. Zmuda
i H. Kasperczak. W dolnym
rzędzie, od lewej: trener K.
Górski, L. Cmikiewicz, Z.

Maszczyk, K. Kmiecik, J. Be-

niger, W. Rudy, H. Wawro
wski, J. Gorgoń i II trener

Strejlau.
. .•./•.ftKWKIW*

POL
KI gór-

JESZCZE RAZ na stadionie olimpijskim w Mon
trealu zabrzmiały dźwięki Mazurka Dąbrowskiego.
Grano go clla złotego medalisty ostatniej konkuren
cji zawodów lekkoatletycznych — skoku wzwyż —

Jacka WSZOŁY, który po pasjonującej walce po
konał Kanadyjczyka Grega Joya ustanawiając re
kord olimpijski wynikiem 2.25 m.

Nasz reprezentant pozostawił
w pokonanym polu wielkiego
faworyta w tej konkurencji, re
kordzistę świata Amerykanina
Dwighta Stonesa. Na konferencji,
prasowej Wszoła powiedział:
„Kiedy zaczął padać deszcz, by-,
łem już pewny zwycięstwa. Mam
bardzo wolny rozbieg, Stones
natomiast jest szybki na rozbie-

RYSZARD
PODLAS —

21 lat,, 771

cm, 60 kg,
zawodnik

LZS Technik
Pracze Wro

cław, technik-mechanik rol
nictwa, kawaler. Przed mie
siącem był jeszcze nie zna
nym biegaczem, wykorzystał
W 100 proc, szansę, jaką o-

trzymał na Igrzyskach.

zawo-
Gwar-
W-wa,
AWF,

X.

i

gu i mokra nawierzchnia mu

przeszkadza".
Miłą niespodziankę sprawili

nam 400-metrowcy, którzy w

sztafecie 4X400 wywalczyli w

składzie: Ryszard Podlas. Jan
Werner, Zbigniew Jaremski i
Jerzy Pietrzyk, srebrny medal;
Polacy ulegli jedynie sztafecie
USA, zaś zdecydowanie wyprze
dzili zespoły RFN, Kanady, Ja
majki, Trynidadu, Kuby i Fin
landii. Zaledwie o 0 05
grali nasi sprinterzy
brązowy medal .w

4X100 m. Jeszcze na

prostej trzecie miejsce należało
do Polaków. Znakomicie fini
szujący
jednak
minąć
Polacy
będący rekordem kraju.
więc polska lekkoatletyka świę
ciła wielkie triumfy, na XXI

Olimpiadzie, a trzy złote medale
-— Ślusarskiego, Szewińskiej i

Wszoły są tego najlepszym świa
dectwem.

Szef szkolenia Polskiego Zwią
zku Lekkiej Atletyki — dr Ste-

sek. prze-
walkę o

sztafecie
ostatniej

Borzow (ZSRR) zdołał
dosłownie na linii mety
naszego reprezentanta
uzyskali czas 38.83 sek.

Tak

fan Paszezyk tak podsumował
występy naszych przedstawicieli
w „królowej sportu”: Jesteśmy
w pełni zadowoleni z wyników i

postawy naszej drużyny na te
gorocznej Olimpiadzie. Cała eki
pa wykazała wielką ambicję i
wolę Walki. Trzy złote medale
Ślusarskiego, Szewińskiej i Wszo
ły, srebrne sztafety 4X400 m i

Malinowskiego, czwarte miejsce
Bielczyka i sztafety <X^®® i**,
rekord świata Ireny Szewińskiej
na 400 m, 3 rekordy olimpijskie
(Szewińska, Wszoła, Ślusarski) —

oto bilans naszego startu, a prze
cież trzeba pamiętać jeszcze o

takim chociażby fakcie, że Bro
nisław Malinowski osiągnął tak
że wynik lepszy od dotychczaso
wego rekordu świata. Jak to

zwykle bywa na wielkich im
prezach były też niepowodzenia:
pechowa kontuzja Kozakiewicza,
choroba Rabsztynówny, pozbawi
ły nas dalszych szans medalo
wych, a Joachimów ski i Cybul
ski mogą mówić o pechu, bo
wiem tylko centymetry dzieliły
ich od finału. .W sumie jednak
jesteśmy usatysfakcjonowani z

olimpijskiego występu.

Kajakarze
poniżej oczekiwań

ZBIGNIEW
. JAREM

SKI—27
lat, 179 cm,
77 kg, zawo
dnik Górni
ka Zabrze,
technik gór
nictwa, żo-

Duży talent, który jak
nie spełniał pokłada-

w nim nadziei.

naty.
dotąd
nych

JERZY
S PIETRZYK
f—21lat,190
Icm, 76 kg,
I zawodnik
t Górnika Za

brze, stu
dent, kawa
ler. Jest ak

tualnym rekordzistą Polski
na 400 m — 45,67 sek. Gdy
by nie kontuzje, stać go na

jeszcze lepsze rezultaty.

Kontynuacja tradycji polskich pięści

JAN WER
NER 30
lat, . 191 cm,
86 kg,

& dnik
■Sdii
H mgr
F nauczyciel,
X żonaty. Naj-
Sg większy ta

lent na 400
m w Polsce.

Uważano powszechnie, że ka
riera jego dobiegła końca.
Wbrew opinii przygotował
się doskonale i odniósł swój
największy sukces.

Wspąniały sukces odniósł, jedyny wystńńiijąKy w finale, polski
pięściarz .wagi lokkośredniej, JERZY RYBICKI, który pokonał

jednogłośnie na punkty groźnego boksera jugosłowiańskiego Ta-
ddje Kacara. Sędziowie punktowali: 60:59, 59:58, 59:58, 60:58, 60:55.

Tym samym J. Rybicki nawią
zał do pięknych tradycji polskie
go boksu i nazwisko jego, obok
Z. Chychły, K. Pażdziora, J.
Grudnia, J. Szczepańskiego, J.
Kuleją i M. Kasprzyka znalazło
się na liście naszych złotych
medalistów olimpijskich.

Polak miał trudną przeprawę
ze' swoim finałowym rywalem
Przeciwnik był wyższy, miał
dłuższy zasięg ramion, a fakt, że
wyeliminował w półfinale fa
woryta tej kategorii — Kubań-
czyka R. Garbeya — wystawiał
mu dostateczną rekomendację.
Polski pięściarz musiał więc
wyprzedzać akcje Kacara, być o

ułamek sekundy szybszy, by je
go ciosy dochodziły celu. Rybicki
konsekwentnie realizował tę
taktykę i już w pierwszej run-

dzie Jugosłowianin zainkasował
kilka jego mocnych ciosów, głó
wnie lewych i prawych pro
stych. Nasz reprezentant do koń
ca kontrolował przebieg walki
a efektowna końcówka zapewni
ła mu nieznaczne, lecz Wyraźne
zwycięstwo.

Po walce, nowo kreowany
mistrz olimpijski powiedział:
„Jestem niezmiernie szczęśliwy
ze złotego medalu olimpijskiego.
Było ciężko, ale w sumie wg
mojej oceny stoczyłem niezłe
walki. Chyba najgorzej było w

fińale, Mój przeciwnik miał nie
co lepsze losowanie, ja natomiast
w drodze do finału walczyłem z

groźnym Amerykaninem, Por-
torykańczykiem i wicemistrzem
Europy, pięściarzem ZSRR”.

Złoty medal J. Rybickiego,

■

ST'®-? <
'

brąioWę: L. Blażyński, .L. Ko-

śedowskiego, K. Szczerby i J.
Gortata dały polskim bokserom
wysoką trzecią pozycję w punk
tacji (za USA: S złotych, 1 srebr
ny, 1 brązowy i Kubą: 3-j-3-|-2),
a przed KRL-D, NRD i jedena
stoma państwami, które uczest
niczyły w podziale medali w

w turnieju bokserskim.

NIE POWIODŁY się finało
we starty polskich kaj akarzy
ńa dystansie 1000 metrów. W je
dynkach, mistrz świata G. Sle-
dziewski po bardzo słabym wy
stępie zajął zaledwie ósme miej
sce. • Czwórka po niezłej walce

wywalczyła dopiero na finiszu
piątą, punktowaną lokatę, a

dwójka kanadyjkarzy J. Opara
— A. Grońowicz nie zdołała we
drzeć się do medalowej trójki
i ukończyła wyścig na czwartej
pozycji. Najlepiej ocenił występ
kajakarzy.'trener kadry ,’A:
NIEDZIELSKI: „Apetyty przed
startem mieliśmy większe. Na
si kajakarze i kanadyjczycy
nauczyli się pływać, ale jeszcze
nie potrafią wygrywać. W po
równaniu z poprzednią Olim
piadą w Monachium zrobiliś
my postęp, jednak jest on zbyt
mały w stosunku do postępu
światowej czołówki”

Illa9x komenlari

2

LESZEK
BŁAZYN-

SKI—27
lot, 161 cm,
51 kg, bok
ser Szom
bierek By
tom, górnik,

żonaty. Brązowy medalista
wagi muszej z Monachium,
wicemistrz Europy z 1971 ry
Bojowy, doświadczony.

W olimpijskim finale

POLSKA - NRD 1:3

LESZEK
KOSEDO-

WSKI — 22
lata, 169 cm,
59 kg, . bok
suje w gdań
skim Stocz

niowcu, student AWF, kawa
ler. Mistrz Polski
koguciej z 1974 r.

chnicznie, stylowy

w wadzę
Dobry te-

bokser.

- KAZI
MIERZ

SZCZER
BA—22la
ta, 177 cm,
63,5 kg, za

wodnik
Gwardii

W-wa, elek
tromonter, kawaler. Brązowy
medalista z młodzieżowych
ME w wadze lekkopółśred-
niej. Wybił się na MP w 1975
roku.

W FINAŁOWYM meczu pił
karskim turnieju olimpijskiego
Polska przegrała z NRD 1:3
(0:2). Bramki zdobyli: dla Ppl-
ski — Łato w 59 min., dla NRD
— Schade w 7 min., Hoffmann
w 14 min, oraz Haefner w

min. Sędziował p. Baretto z

rugwaju. Widzów 72 tys.

Zespół Polski wystąpił

84
Li

zespół Polski wystąpił w

składzie: Tomaszewski (Mowlik)
— Szymanowski, ‘ Wieczorek,
Żmuda, Wawrowski

_

Masz-

czyk, Kmiecik, Kasperczak —

Lato, Deyna, Szarmach.

Po dwóch błędach naszej
obrony i niepewnej interwen
cji Tomaszewskiego zespół NRD,
już po 14 minutach gry pro
wadził 2:0. Olbrzymia pasja i
wola walki naszego zespołu nie
przyniosła
go efektu,
le głową
doskonale
NRD

Nasz zespół, w którym brak
kontuzjowanego Gorgonia był
bardzo znaczący, nie
jednak tego dnia tak

partnera dla NRD jak
w pamiętnym meczu

trzostw świata dla
RFN. Złoty medal zdobył zes
pół lepszy i choć „srebro” cie.-
szy to jednak pewien niedosyt
pozostał.

stanowił
równego

choćby
z mis-

zespołu

gasł znicz olimpijski w Montrealu. Uroczyste zamknięcie
XXI Igrzysk było ostatnim akordem wspaniałych zmagań
sportowców i całego świata. Za cztery lata najlepszych

sportowców’ gościć będzie stolica Kraju Rad — Moskwa.
W sobotę •— w ostatnim dniu naszych startów olimpijskich,

powiększyliśmy swój dorobek medalowy o dalsze trofea. Naj
cenniejsze zdobyli: Jacek Wszoła, rewelacyjny triumfator w

skoku wzwyż oraz Jerzy Rybicki w wadze lekkośredniej tur
nieju bokserskiego. Doskonale spisali się nasi 400-metrowcy
zajmując w finale sztafety drugie miejsce. O krok od medalu
byli również sprinterzy w biegu sztafetowym. Ostatnim akor
dem olimpijskich występów reprezentantów Polski był męcz
piłkarzy z NRD. Polakom nie udało się obronić mistrzowskie
go tytułuz Monachium, ale srebrny medal również ma swój
ciężar gatunkowy. Nie powiodło się 'natomiast kajakarzom, dla

'których w drugim dniu regat zabrakło miejsca na .podium
zwycięzców. Nieudany był także start ostatniego naszego ju-
doka Waldemara Zausza.

Olimpiada w Montrealu przyniosła naszym sportowcom naj
większy sukces w dotychczasowej historii Igrzysk. Zdobyliśmy
łącznie 25 medali (8 złotych, 6 srebrnych, 11 brązowych) pobi-
jając rekord tokijski o 2 medale i plasując się w końcowej kla
syfikacji medalowej na świetnym szóstym miżjscu, ustęwijąe no-

tęgom olimpijskim ZSRR, NRD, USA oraz RFN i Japonii (ta o-

statma zdobyła też 25 medali, lecz o jeden złoty więcej).
/L/ *g^V w historii olimpiad Polska nie zdobyła tylu złotych

medali co w Montrealu. Aż 8 razy rozbrzmiewał Mazu
rek Dąbrowskiego, a na najwyższym maszcie powiewała

biało-czerwona flaga.
Wspaniałe sukcesy naszych sportowców nie powinny jednak

przesłonić sytuacji w polskim sporcie, która znacznie odbiega
dobre

jednak oczekiwane-
Tylko raz po strza-

Laty skapitulował
broniący bramkarz

Croy. Można by twier
dzić iż do uzyskania dalszych
bramek zabrakło naszym pił
karzom łutu szczęścia lecz nie
zapominajmy, iż piłkarze NRD
także mieli dużo świetnych
okazji do zdobycia bramek.

WROCŁAW. W finałowym spot
kaniu o Puchar Michałowicza ju
niorzy Warszawy pokonali, Śląsk
2:0. Kraków zajął 5 miejsce.

NOWY JORK. Po zwycięstwie
nad Urugwajczykiem V. Pecci 6:2,
0:6, T:6, W. Fibak awansował do
półfinału turnieju tenisowego w

LouisviUe.

BONN. Hokeiści CSRS pokonali
zespół złożony z zawodników dru
żyn klubowych RFN 9:1.

WARSZAWA. Polskie drużyny
uczestniczące w rozgrywkach pił
karskich o Puchar Lata uzyskały
wynikł: ROw — Diurgarden 5:2,
Zagłębie — Vojvodina 1:2, Stirt
Kristiansand — Widzew I:«

od pozycji jaką wywalczyliśmy w Kanadzie. Bardzo
____

warunki treningowe stworzone dla czołowych naszych repre
zentantów przyniosły oczekiwany skutek — uzyskali w więk
szości wysoką formę umożliwiającą im włączenie się w walkę
o medalowe pozycje. Szeroka rzesza „bezimiennych” Sportow
ców, a także młodzież będąca bezpośrednim zapleczem, w wię
kszości nie mają nawet dostatecznych warunków treningo
wych (brak boisk, hal, pływalni itp.). Generalne braki w ba
zie sportowej nie mogą na dłuższą metę nie' przynosić uszczerb
ków. Powoli zacznie brakować następców naszych wielkich
gwiazd i wówczas cieplarniane warunjci trenińgowo-szkolenio-
we, stwarzane niedostatecznie rozwiniętym sportowcom, mogą
już nie pomóc. Proces ulepszania podstaw naszego sportu musi
z konieczności być długofalowy. Idzie jednak o tó, by kon
sekwentnie go przeprowadzać, by medalowy rekord Olimpiady
montrealskiej nie stał się w przyszłości nieosiągalny do popra
wienia, Na razie przed nami 4 lata pracy — oby w Moskwie
Mazurek Dąbrowskiego brzmią! wielokrotnie!

LEKKOATLETYKA: kobiety
— pchnięcie kulą — 1. I. Chri-
stowa (Bułgaria) — 31J0 m. 2.
N. Czyżowa (ZSRR) — 20,95.
3. H. Fibingerowa (CSRS) —

M,W; m—1.ŃRD—
42.55 sek. 2. RFN — 42,W. Z.
ZSRR—43,09;4X400m — 1. .

NRD — 3,19,23 (rek, świata). 2.
USA — 3.22,81. 3, ZSRR —

3.24.M; mężeayżni — skok
wzwyż — ,L J- Wszoła (Polska)
L- 2,25 m. 2. 6. Joy (Kanada)
— 2,23. 3. D. Stones (USA) — |
2,21; 1500 m -L 1. J. Walker iN. :

Zelandia) — 3.39,17 min. 1 I. 1

yandamme (Belgia) — 3.39,27. i
3. p. Wellman (RFN) — 3.39, )3;
4X100 m — 1. USA— 38,33 sek.
2. NRD — 38,58. 3. ZSRR —

38,83 . 4. Polska (A. Swierczyń-
ski, M. Woronin, B. Grzejsz-
czak, Z. Licznerski) — 35,83;
4X«0 m — 1. USA — 2.SS.55
min. 2. Polska (R. Podlił,, j.
Werner, Z. Jaremski, J. Pie
trzyk)’ — 3.01,43. 3. RFN —'

3.01,98; maraton — 1. W. Cier-
piński (NRD) — 2.09.569 godz.
2. F. Sbórter (USA) — 2.10.45,3.
3. <K. . Lismpńt (Belgia)
2.11.12,5. 15. Orzeł (Polska)- —.

2.17.43,4. 4T. J. Gros (Polska) —

2.28,45,8.
PIŁKA NOŻNĄ: mecz fina

łowy: NRD — Polska 3:1 (2:<>).
BOKS: w. papierowa — 1. J.

Fernandez (Kuba). 2. Byóng
Uk Li (KRL-D). 3' P. Poolta-
rat (Tajlandią) i O. Maldonado

(Portoryko); w. musza — 1. L.

Randólph (USA). 2. R. Duvalon

(Kubą). 3. D. Torosjan (ZSRR)
1 L- Blażyński (Polska); w. ko
gucia — X. Ybng Ju Go
(KRL-D). 2. Ch. Mooney (USA).
3. p. Cowdell (W. Brytania) i
W. Rybaków (ZSRR): w. piór
kowa — 1. A. Herrera (Kubą).
2. R. Nowakowski (NRD). 3. J.
Farades (Meksyk) i L. Kose-
dowskl (Polska); w. lekka —

1! H. Davis (USA). 2. S. CutOw
(Rumunia). 3. A. Rusevski (Ju
gosławia) i W. Sołomin
(ZSRR); w. lekkopółśrednia —

1. R.-Leonard (USA). 2. A. Al-
damo (Kuba). 3. K. Szczerba
(Polska) i W. Kolew (Bułga
ria): w. pólśrednia — 1. J.
Bachweld (NRD). 2. p. Gamar-
ro (Wenezuela). 3. W. Zilber-
man (Rumunia) i R. Skricek
(RFN); w. lekkóśrednia — 1;
J. Rybicki (Polska). 2. T. Ka-
car (Jugosławia). 3. R. Garbey
(Kuba) i ■ W. Sawczenko
(ZSRR); w. średnia — M.

Splnks (USA). 2. R. Riskijew
(ZSRR). J. U. Mśrtlnet (Kuba)

i1 Ą. Nśstaco (Rumuhia); w.

półciężka -W 1. L. Spinks (USA),
t. s. Sórlc (Kuba), s. 3. Gor-
tat (Polska) i Ć. Dafinoiu (Ru
munia) ; w. ciężka — 1. T. Ste-
venson (Kuba). 2. M. Simon
Rumunia). 3. C. Hill (Bermu
dy) i J. Tatę (USA).

JUDO: kategoria wszechwag
— 1, H. uemura (Japonia). 2.
K. Remfry (W. Brytania). 3.
S. Czoeziszwili (ZSRR) i Jeaki
Cho (Korea płd).

ZAPASY: styl wolny: w, 49

kg — I. H. Issajew (Bułgaria).
2. R. Dmitriew (ZSRR). 3. A.
Kudo (Japonia); w. 52 kg — 1.
Y.. Takada (Japonia). 2. A.
Iwanow (ZSRR). 3. Hae-Sup
Jeon (Korea płd.L 6. Wł. ■Ste-

cyk (Polska); w. 57 kg — X. W.
Umin (ZSRR). 2. H. D. Bru-
chert (NRD). 3. M. Arai (Ja
ponią): w. 62 kg — i. Jung-Mo
Yang (Korea płd.). ?. Z. Oidov
(Mongolia), 3. G. Davis (USA):
w.48kg—1.P.Pinigin
(ZSRR). 2. Ł. Keaser (USA).
3. Y. Sugawara (Japonia); w.

74, kg — i, j. Datę (Japonia).
2. M. Bęrzegar (Iran). 3. S.
Dziedzic (USA); w. 82 kg —

1.’J. Peterson, (USA). 2. W. No-

wojlow (ZSRR). 3. A. Seger
(RFN). 5. H. Mazur (Polska):
w. ss kg — 1. L( Tefliaszwill
(ZSRR), j. B. Peterson (USAi.
3. S. Morcov (Rumunia). 5. P.
Kurczewski (Polska); w. im kg
— 1. I. Warygjn (ZSRR). 2. R.
Helliekson (USA). 3. D. Kostow

. (Bułgaria!; w. ponad 199 kg —

1, 8. Andijew fZSRR). 2. J.
BaMa (Węgry); 3. L. Simon
(Rumunia).

KAJAKARSTWO: mężezyini
— dystans 1009 m: k-1 — 1. R.
Heim (NRD) — 3.46,29 min. 2.

G, Csapp (Węgry) — 3.M.84. 3.
v. Diba (Rumunia) — 3.49,55.
8. G. Sledziśwski (Polska) —

3.54,28; k-» —1. ZSRR — 3.29.41
min. 2. NRD — 3.29,33. 3. Wę-
Sty — 3.99,36; k-4 — 1. ZSRR —

3.06,69. 2. Hiszpania — 3.98,95.
3. NRD — 3.10,75. 5. Polska (H.
Budzicz, K. Górecki, G. Kol-

tan, R. OboTski) — 3.12,17;. e-1
— 1. M. Ljubek (Jugosławia) —

4.99,51. 2. W. Urczenko (ZSRR)
— 4.12,67. s. t. Wichmann (Wę
gry).— 4.14,11; c-2 — 1. ZSRR
—• 3.92,75 min. 2. Rumunia —

3.54,26. 3. Węgry — 3.35.56. 4.
Polska (.T. Opara, A. Grono-
wiezl -- 3.59.56.

JEŹDZIECTWO: Puehsr Na
rodów:'!. Francis — 49 pkt. 2.
RFN—44.3. USA—54.

TOTEK
W TOTO-LOTKU wylosowano

następujące numery: I Iosowan-e
— S, le, 15, Si, M,
II losowanie —

Wylosowano końcówkę banderoli:
i74»n

St, dodat. 1«;
>.2S,M,*1,«,45.


