
prawicowej,
Narodowo-

Partii Nie-

W COLOMBO zbiera się dziś
biuro kooruyuacyjne państw
niezaangażowańycń, aby »mó^
wić sprawy związane z po
rządkiem dziennym i projek
tami rezolucji V komerencji
na najwyższym szczeblu tych
państw. Rozpoćznie się ona za

tydzień w stolicy Lanki z u-

dziaiem reprezentantów
państw.

PREZYDENT Francji —

Giscard (PEstaing, zakończył
w niedzielę oficjalną wizytę w

Gabonie, skąd udał się na wy
poczynek do Zairu.

PO ZAKOŃCZENIU wizyty
w Iranie i w Afganistanie, se
kretarz stanu USA — H. Kis-
singer przybył do Pakistanu,
gdzie dyskutował z premierem
Bhutto na temat amerykan-,
skiej pomocy dla tego kraju.

W BIBLIOTECE miejskiej w

Wiesbadenie /czynna jest wy
stawa polskich książek i cza
sopism w języku niemieckim.
Ma ona służyć pogłębieniu in
formacji i znajomości proble
matyki polskiej w RFN i bę
dzie eksponowana w i©o mia
stach.

W HAMBURGU odbył się
zjazd skrajnie
neofaszystowskiej
Demokratycznej
mieć. Uczestniczyli w nim de
legaci partii neofaszystowskich
z Austrii, Belgii, Francji, W.
Brytanii i Berlina Zachodnie
go, co nadało mu charakter
„międzynarodówki neofaszy
stowskiej”.

W TYM tygodniu obejmie
stanowisko nowy burmistrz
Rzymu. Będzie nim, wedle
wszelkiego prawdopodobień
stwa, 67-letni historyk sztuki,
profesor Uniwersytetu .

skiego —. Giulio Carlo Arg.ln,
członek Włoskiej Partii Komu
nistycznej.

Rzym-

telefoto63-letni warszawski wędkarz
wizkiein Jan Jesiotr, złowił w Wi
śle w rejonie Świdra ponad kilo
gramowego... jesiotra. Takiego wy
darzenia kroniki wędkarskie nie
notowały od wielu lat. Od dawna
bowiem gatunek tej ryby jest nie
zwykle rzadko spotykany w na
szych rzekach. Z tego względu jiiż
przed wojną ryba ta była pod
częściową ochroną, a po wojnie
objęto ją ochrona całkowitą. Po
zważeniu .i zrobieniu zdjęć w ,ce-,
lach dokumentacyjnych, .rybie

zwrócono wolność.

Się
sezon polowań

Sierpień jest dla myśliwych
miesiącem, który w praktyce b-
twiera' sezon

się bowiem
dzikie kaczki
kilka innych
wodnego Punkty skupu Zjedno
czenia Produkcji Leśnej „Las”,
zanotowały już pierwsze dosta
wy łowieckich zdobyczy.

'

Np. w woj. ciechanowskim
myśliwi odstawili w czasie kilku
óstainich dni ok. 200 dzikich ka
czek.

Oprócz dzikiego ptactwa wod*
negó w sierpniu możną już polo
wać na lochy, a w końcu mie
siąca zaczyna się odstrzał selek
cyjny. byków i cieląt jęleni. Do
piero jednak przypadający na

przełom lata i jesieni okres ry
kowiska jeleni stanowi dla- do
świadczonych myśliwych czas

prawdziwych łowów.

polowań. Skończył
okres ochrony na

i dzikie gęsi oraz

gatunków ptactwa

>Viking-2« w pobliżu Mam
W ub. sobotę na orbitę okołomarsjańską wpro

wadzona została sonda „Viking-2”. Jej lądownik
ma osiąść na powierzchni Marsa 4 września br.
Wówczas rozpoćznie się II faza eksperymentu,
którego celem jest uzyskanie największej ilości

informacji o Marsie.
Z chwilą wejścia na orbitę „Viking-2” rozpo

czął rekonesans fotograficzny regionu „Cydonia”,
znajdującego się na „Marę Aeidalium”. Fotogra
fie tego regionu wykonane przez poprzednie son
dy marsjańskie wykazały," iż jest on usiany kra
terami i szczelinami. Ponieważ jednak rejon ten

leży dalej na północ, niż miejsce w którym wy
lądował pierwszy aparat misji ,,Viking”, uczeni
spodziewają się, że będzie on wilgotniejszy, a

więc bardziej sprzyjający istnieniu życia.
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PEKIN >

Agencja France Presse donosi,
że dzisiaj o godz. 6.30 czasu miej
scowego w Pekinie nastąpił wy
raźnie odczuwalny, powtórny
wstrząs sejsmiczny, po trzęsieniu
ziemi jakie 28 Iipca nawiedziło
północno-wschodnie Chiny. Wła
dze chińskie nie podały dotych
czas żadnych informacji na te
mat nowego trzęsienia ziemi.

Japońska służba sejsmologiczna
podała, że epicentrum nowego

Morscy saperzy
unieszkodliwili bombę
z czasów wojny

Niecodzienną Operację unie
szkodliwienia półtonowej, bom
by lotniczej^ pozostałej w mor
skim dnie z lat minionej wojny,
przeprowadzili morscy saperzy ż

jednostki Marynarki Wojennej.
Żołnierze ci mają na swoim kon
cie Wiele takich akcji. Usu
wali ońi m. in. niewypały ż te
renów przeznaczonych pod bu
dowę „Swinóportu" i bazy ry
backiej..Wszystkie niewypały ni
szczone

'

są na morzu, z dala od
uczęszczanych szlaków.

Rekordowy wyczyn
Niezwykłego wy
czynu pływackie
go dokonała 17-
letnia studentka
amerykańska —

Tina Bishoff, któ
ra przepłynęła
Kanał La Manche
w czasie 9 godzin

3 minut. Na
zdjęciu: . rekor-
dzistka odpoczy
wa po wyjściu z

wody w towarzy
stwie swego tre
nera Gene Pierce.

CAF—UPI—
telefoto

trzęsienia ziemi znajdowało cię
w północnyeh Chinach, przypu
szczalnie w rejonie Tangśzan na

wschód od stolicy ChRL. Trwało
ono kilka minut. Japońskie ob
serwatorium określiło siłę
wstrząsu na 7,4 stopni w skali
Richtera.

Od ubiegłego miesiąca w Sto
licy ChRL obowiązuje alert i 6
min mieszkańców tego miasta
koczuje z dala od budynków.
Równocześnie trwają prace nad
odbudową zniszczeń po katakliz
mie z 28 Iipca. Uruchomiono po
nownie liiiię kolejową łączącą Pe-
kin z Tangszanem, gdzie znajdo-

'

wało ’

się epicentrum trzęsienia
ziemi.

Ludowe przesądy, związane z

kalendarzem księżycowym i wpły
wem Księżyca na Ziemię, zapo
wiadają możliwość wstrząsów we

wtorek. Według tego kalendarza,
trzęsienie ziemi w Tangszanie na
stąpiło w drugim dniu miesiąca,
zaś w jego połowie, czyli ok. Ił
bm. może się powtórzyć — głoszą
ludowe przepowiednie.

TOKIO

Grupa archeologów japońskich
pod kierunkiem profesora Te-
ruyi Esaki natrafiła w rejonie
Takaido-Higashi koło Tokio na

topór i nóż sprzed 30 tysięcy lat
— najstarsze tego rodzaju przed
mioty znalezione dotychczas na

ziemi. Przed 30, tysiącami lat

znajdowała się ona w środku e-

poki lodowcowej; zaś, Japonia
była częścią składową kontynen
tu azjatyckiego.

Narzędzia leżały pod dziesię
cioma warstwami osadowymi i

pochodzą z początków epoki ka
miennej. Określenie tak dokład
nej daty było możliwe; w wyni
ku zastosowania metody wskaź
nika izotopowego C-14 'wobec

dziewiątej warstwy.

mu

krakowskim dworcu
<• kontrolerowym w Krzesła-:

wicach zanotowano w cią
gu ostatniego . roku stupro
centowy Wzrost przewozów
— ładunków, Do stałych
klientów stacji należy oko-s
to 148 przedsiębiorstw, a

przede Wszystkim Polfa,
Żaki. Koncentratów Spo-
żywćżych, ZREMBi inne..
W przyszłym roku dworzec
wzbogaci się o nową suw
nicę, która stworzy warun
ki do przejmowania kóńte-.
nerów 4i-stopowyeh. Wzro
śnie także znacznie ■baza
samochodowa do dalszego
transportu, przesyłek. Obec
nie samochodów jest już o

79 proe. więcej niż w roku
ubiegłym, a wśród nieb
,,volvo” z naczepą samo-'
załadowczą. Na zdjęciu:

praee załadunkowe.
CAF — Sochor

Widzowie skuteczniejsi
od trzęsienia ziemi

PARYŻ
9-tysięczna widownia w pa

nicznej. ucieczce zdemolowała
teren stadionu w Managui (Ni
karagua), na którym rozgrywa
no mecz koszykówki, w chwili,
gdy trzęsienie ziemi o sile 4,5
w skali Richtera poruszyło try
bunami. Publiczność obawiała
się powtórzenia tragedii, która
przed 4 laty rozegrała się na

tym samym stadionie w wyni
ku silniejszych jeszcze ruchów
skorupy ziemskiej.

Znaleziony topór ma 14 cm

długości, 9 cm szerokości i jest
na krańcach wygładzony. Był on

Używany prawdopodobnie
' do

cięcia drzewa i w czasie polo
wań; nieco mniejszy nóż służył
do polowania na Zwierzynę i do

jej krojenia. Badania promienia
mi X pozwoliły stwierdzić, że

wpite na ten nóż mięso opalano
nad ogniem; jego ślady znalezio
no również na leżących w pobli
żu kamieniach.

marca 1891 •y;'rpku tłum
1 “« „Sprawiedliwych”! ; obywa-
148teli Nowego Orleanu rozbił

bramy stanowego więzienia w

tym' mlęśćię-," wywlókł z-cel 11

Syoylijeżyków i dosłownie rei”-
liióśł, ich ną illicy. ZapęWne,' ja
ko człęnkbwię mafjii. mogli nie
być bez winy, ale dochodzenie
przeciwko, . imigrantom dopiero
się rozpoczęło, i-nie było jeszcze
dowodów /przęciwkó. nim. Ten
fókt wielu ł^isiórykóW uważa za

poeżętek narodzin problemu ma-

(iiw USA, mafii, która po nie
wielu dziesiątkach lat stała się
potęgąwj posiadła ogromnie roz
gałęzione wpływy na życie, spo
łeczne kraju, decydując coraż

I
UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie'pod wpływem wy-,
żu. zachmurzenie małe I

tljpiarkowane,;’;'W godzi
nach popołudniowychmo
żliwość -opadów ■przelot
nych i burz. Rano mgły

i zamglenia. W-iatry- północno-,
wschodnie S—5 m/sek. Temp,
dniem 26—22, nocą 19—S st. C>

PARYŻ, LONDYN

W obecności wysłannika Ligi A-

rabśkiej, Hasana' Sabri el-Choli,
dziś spotkają się przywódcy for
macji zbrojnych antagonistycz-
nych ugrupowań libańskich, aby
omówić możliwość nowego za
wieszenia broni. Spotkanie to ma

odbyć się w zachodniej części
Bejrutu, kontrolowanej przez si
ły postępowe. Sabri el-Choli po
informował dziennikarzy, że
wkrótce przybędą do Libanu no
we kontyngenty żołnierzy, które
wzmocnią między arabskie siły
pokojowe.

Jednakże obecność w Libanie
wojsk libijskich spotyka się ze

sprzeciwem ze strony ugrupo
wań konserwatywnych. Jeden z

przywódców prawicowych, pre
zydent Sulejman Farandżija za
żądał wycofania kontyngentów
libijskich zarzucając-im, iż.wspo-
magają siły lewicy.

W niedzielę doszło do spotka
nia przedstawicieli prawicy
chrześcijańskiej z byłym premie
rem Sajebem Salamsm i obec
nymi szeferę rządu Ras.ąi^ęm Ka-
rąmim. którzy yeprezępjuj.4 u-

grupowania muzułmańskie. Jak
się przypuszcza, .spotkani.? doty
czyło sprawy dalszej ewakuacji
rannych z oblężonego obozu u-

chodżców palestyńskich w Tel
Zaatar pod Bejrutem.

Ewakuowane przez Czerwony
Krzyż ofiary oblężenia obozu,
przebywające w szpitalach w za
chodnim Bejrucie, podjęły w

niedzielę strajk głodowy, aby
zaprotestować przeciwko zawie
szeniu akcji ewakuacyjnej i od
cięciu dostaw wody pitnej , do o-

bozu przez oblegające siły pra
wicowe.

Katastrofa na przejeździć
NOWY JORK
7 bm. w pobliżu miasta Strattoo

w USA pociąg towarowy zderzył
się z autobusem wiozącym dzieci
do szkoły. 7 uczniów i 2 opieku
nów pónioslo śmierć, a S -dzieci
zostało ciężko rannych.

częściej o wyborze sędziego,, me-?
ra, gubernatora i kandydata na

inne stanowiska.
Rozpoczęło się to wszystko na

przełomie XIX i XX wieku, kie
dy amerykańscy przedsiębiorcy
poszukiwali jak najtańszej siły
robpcżej, Przybysze z południo
wych Włoch stanowili taką siłę
— zgadzali się na każdy zarobek,
nawet taki, jakiego nie przyjmo
wali biali i czarni biedacy ahie*
rykańsćy.- Przywozili jednak z

sobą również zasady nie pisanego
prawą Sycylijskiego. Takim pra
wem była mafią, czyli rządzenie
się we wspólnocie własnymi za-

sadami, całkowicie- niezależnymi
od prawodawstwa i sądownic
twa.
’

Imigranci byli ofiarami szefów

mafii, zanim jeszcze przybili do
brzegu amerykańskiego, kiedy
tylko podpisali fałszywe kon
trakty o pracę z nie istniejącymi
biurami zatrudnienia. Zgadzali
się ha pracę w czasie nieograni
czonym za najniższą zapłatę, a w

dodatku — płacić pośrednikowi
określony procent. Przybysze o-

siedląli sie w- domach onuszcza-

M( zagraża
wybrzeżom USA

NOWY JORK
Huragan „Belle”, uwalany przez

meteorologów za bardzo niebez
pieczny, nabiera prędkości, kieru
jąc się ż Atlantyku ku gęsto za
ludnionym wschodnim wybrzeżom
USA. Na terenach położonych
między Północną Karoliną i Mas
sachusetts został ogłoszony alert.
W niedzielę wieczorem czoło hu
raganu znajdowało się w odległo
ści 550 km na wschód od Daytona
Bęaeh, na Florydzie. Służba me
teorologiczna ostrzegła, że w po
niedziałek fale morskie osiągną w

rejonie wybrzeża wysokość dwa i
pół metra powyżej swego normal
nego poziomu. W strefie zagrożo
nej znalazł się również Ńowy
Jork.

Z ostatniej chwili

Dziś radio bejruckie doniosło, że
w niedzielę po krótkim okresie
względnego spokoju rozgorzały w

stolicy Libanu zaciekłe walki. Jest
wielu zabitych i rannych. Toczyły
się one również w 4 podstołecz-
nych prowincjach przy użyciu ar
tylerii i ciężkich karabinów ma
szynowych.

W niedzielę grecko-turecki spór o

prawą do eksploatacji złóż ropy
naftowej na Morzu Egejskim uległ
dalszemu zaostrzeniu. W związku z

kontynuacją poszukiwań ropy na

tym morzu przez turecki statek

oceanograficzny „Sisńiik”. między
greckimi wyspami Limnos i Les-
bos Grecja postawiła jednostki
marynarki wojennej i lotnictwa w

stan pogotowia. Wszystkim ofice
rom wstrzymano przepustki. W
niedzielę zebrał się rząd premiera
Karaptanlisa, aby omówić sytua
cję w związku z odrzuceniem przez
Ankarę protestu Aten przeciwko
„pogwałcaniu greckiego szelfu
kontynentalnego” przez turecki
statek oceanograficzny. Na zdjęciu:
greckie okręty i samoloty w płn.
części Morza Egejskiego. CAF

ara0

nych przez Amerykanów. W ten

sposób w nowojorskim East Si-
de powstała Little Italy, mała
wysepka włoska o zasiedleniu
największym w święcie.

To włoskie getto stanowiło

społeczność zamkniętą, rządzącą
się jedynie instynktem przeży
cia. Bandy przestępców znajdo
wały tu grunt dla rozwoju orga
nizacji początkowo bardzo pry-
mitywnej.. Tworzył się zalążek
amerykańskiej mafii; „Czarna
ręka”. Gangsterzy z imionami
zamerykanizowanymi zaczęli
szybko' wychodzić z Little Italy.

(Ciąg dalszy nastąpi)

Psia pomyłka
W Stockstadt (RFN) zmarł na

skutek pogryzienia 62-letni męż
czyzna, właściciel psa bernardy
na. Pies nie poznał swego pana,
który po długotrwałej nieobec
ności wrócił do domu i wszedł na

tęren psiego wybiegu; czworo
nóg rzucił się na niego i śmier
telnie pokąsał. Psa polecono za
strzelić.

I
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lodzi w pierwszych szeregach
Huty im. Lenino

Młodzieżowe brygady produk
cyjne postanowiły przejąć w ca
łości obsługą I wielkiego pieca
Huty im. Lenina. Najbardziej
doświadczeni młodzi fachowcy
czuwają też nad szkoleniem

przyszłych kadr dla Huty „Ka
towice”.

Ruch patronatów nad naj
ważniejszymi obiektami i in-

westycjami Huty im. Lenina na
leży do szczególnie cennych o-

siągnięć organizacji młodzieżo
wej kdmbinatu. Jednym z re
zultatów patronatu było terini-
nówe uruchomienie Ważnego Od
działu kombinatu, wytwarzają-?
cego specjalne ceramiczne masy
ognidttWśte dla Wielkich pie
ców i stalowni. Masy te były
dotyćhcżaś importowane.

Obecnie młodzież kombinatu
przygotowuje się do objęcia pa
tronatu nad pełnym cyklem pro
dukcyjnym i technologicznym
stali, który póza wielkim

piecem nr 1 —. obejmie aglo
merownie (spiekalnie rud), piec
konwertorowy w stalowni oraz

niektóre wydziały walcowni.

Nie wyjaśniono jeszcze
przyczyn tajemniczej
epidemii w Pensylwanii

NOWY fóftK

, Tajemnicza ćh&ffeba ń ame-

rysaiteitim śtahić PehśylŃańia
budzi nadal zaniepokojenie spo
łeczeństwa i służby zdrowia
USA. Dotychczas 27 osób po
niosło Śmierć, ale nadal nie zna
na jest biológićżha prżyćżyńd
tajemniczej choroby. 2 ostatnie

ofiary zmarły wczoraj. 127 cho
rych przebywa w szpitalach, a

lekarze obawiają się że choroba
będzie się nadal rozprzestrzeniać.

Przeprowadzone analizy po
zwoliły lekarzom wykluczyć
możliwość „hiszpanki”, ćiężk.tej
grypy, która sżalala na świecić
w czasie .I ^wojpy, .śwjatowej.
Obecnie lekarze przypuszczają,
że prżycżyhą choroby jest ża-
fżucie. W rzwiążkjiiż tym przed
mioty znajdujące się w poko
jach hotelowych w Filadelfii,
gdzie mieszkały ofiary tajemni
czej epidemii Zostały poddańó
dokładnej ekspertyzie. Specja
liści tiśiłują'ustalić, cży rip. u-

rźądżenia klimatyzacyjne dywa
ny, tapety ńa ścianach ćży hi-
Wet plaśtykóWe filiżanki nie

wydzielają jakiejś substancji
trująćój. Niektórzy z Byłych
kombatantów „Legionu Ame-

rykańskiegó", którży mieszkali
W hotelach w czasie kóńWahćji
w Filadelfii, oświadczyli, że Wi
dzieli mgłą, Wydobywającą się ż
otworów klimatyzacyjnych W
nailu hotelowym.

J. Stonehouse skazany
na 7 lat więzienia

LONDYN
Londyński sąd karny Old-Bailey,

po trwającym 68 dni procesie,
skazał ńa karę Ż lat więzienia
byłego posła do Izby Gmin i mi
nistra w rządzie labóurźyśtów-
skim, J. Stonehouse*a. Sprawa, o

której obszernie informowaliśmy,
sięga 1974 ti, kiedy to były mi
nister, przywłaszczywszy sobie
pieniądze firm, których był Udzia
łowcem i ulokowawszy je na koń-
tach W Australii pod fałszywymi na
zwiskami, opuścił potajemnie kraj.
Niedługo potem rozeszła śię wieść,
że utonął pódcżżś kąpieli morskiej
ńa Florydzie. Tyńicżaśem Stone
house, któży sfingował pogłoskę 0
Własnej śmierci, wylądował w Au
stralii z fałszywym paszportem ńa
nazwisko Josepha Markhama. A-
reśztówano go w Melbourne w

grudniu 1974 r. i odstawiono do
W. Brytanii.

Były premier Japonii
winnym korupcji

TOKIO
Prokurator prowadzący śledztwo

w, sprawie afery łapówkowej A-
merykańskiej firmy Loockhed rt-
ziaał byłego premiera Japonii —

Kakuei Tabaka winnym korupcji.
Stwierdził on, że Tanaka otrzy
mał od firmy Loockhed za po
średnictwem japońskiego towarzy
stwa Maurbeni Trading Corpora
tion 1.666 tys. dolarów, i że łapów
ka ta była związana z jego funk
cjami premiera. Kakuei Taitaka,
który został aresztowany 27 iip-
ca br., stanie prżed sądem pod
podwójnym zarzutem korupcji i
naruszenia ustawy o kontroli de
wiz.

Młodeleż odpowiadać będźie za

produkcją poczynając ód wsń-
du aż po wyroby finalne Hu
ty.

31 rocznica wybuchu
bomby atomowej
w Hiroszimie

TOKIO
W ub. piątek minęła 31 roczni

cą wybuchu amerykańskiej
bomby atomowej w Hiroszimie.
W wyniku eksplozji 78 tys. osób
zostało zabitych, 37,5 tys. zostało

iinńych a 14 tys. osób uznano ża

zaginione. W wyniku późnych
następstw promieniowania joni
zującego u mieszkańców Hiroszi
my wystąpiły liczne przypadki
białaczki, zaćmy, zaburzeń roz
woju dzieci.

6 sierpnia odbyły się w Hiro
szimie uroczyste obchody tej tra
gicznej rocznicy. W Parku Po
koju, gdzie wzniesiono pońitiik
ku czci ofiar bomby atomowej,
40 tyś. osób uczciło minutą ciszy
pamięć 200 tys. zabitych i żmar-

łych wskutek napromieniowania.
Przy dźwiękach dzwonów ule
ciały pod niebo tysiące białych
gołębi, symbolizujących pokój.
W ceremonii wziął udział pre
mier Japonii, Takeo Miki, który
zaapelował o całkowitą likwida
cję broni nuklearnej.

W niedzielę otwarta została w

Nagasaki światowa konferencja
przeciwko bombie atomowej, z

udziałem 2.200 delegatów z Japo
nii i żagrariićy.

W Opolu powstaną
wielkie zakłady

aparatury chemicznej
Centrala Handlu Zagraniczne

go > „Polirnex-Cek0Sfe^: zawarła
kontrakt Ż japońśką firmą Mitsui,
dotyczący współpracy technicz
nej przy *budowie> więlkiegó no
woczesnego żakłałitfaparatury
chemicznej „Metalchem” w Opo
lu. Japońska pomóc techniczna
przy budowie jćśt jednym ż e-

lementów rozszerzającej się
współpracy gospodarczej między
przemysłami naszych krajów.

W pierwszym etapie zakłady
w Opolu wytwarzać będą rocz
nie ok. 40 tys. ton różnego ro
dzaju urządzeń potrzebnych dla
szybkiego rozwoju naszego prze
mysłu chemicznego.

Kronika wypadków
* W sobotę w Trzebuni (gm.

Pcim) s niewiadomych ptzyczyn
ciągnik „urśuś” Wjechał ńa po
bocze, a następnie stoczył śię do
rowu ż wysokości 7 lńćtróW. Pro
wadzący ciągnik Stanisław Osta-
fin (ur. 1933 r.j, poniósł śułiórć ńa
miejscu. Jadąćy i nim pasażer —■
Wacław Lach, doznał obrażeń cia
ła. (Wój.)
iimiminuuiiiiimiiHiimuimiimmHiiniiinniiinninmiiinninimiHniiHiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimmiimmiuiiiMiiiinu

List zaczynał się tak: „Danu
siu! Przesyłam ci wycinek z

„Prżćltroju”, abyś się wresz
cie żństćndWiia chociaż róż ńad

tym co robisz i abyś Wreszcie za
częli postępować poważnie”.

Tekst „Kroniki SądóWej” trakto
wał o pewnej pani Wyłudzającej
od bliźnich pieniądze na fikcyjne
Wycieczki zagraniczne żaś autor

(autorka?) listu uświadamiała bwej
nleustatkowańej Danusi, że jeśli
dalej będzie śię parać tym samym
ćó niewiasta opisana przez p. Fal
kowską, tó wcześniej czy później
trafi dó ciupy. Niedwuznacznie zaś
dawała dó żróżuńiićitia; żś as aćż-
kólWidk ż Żalćm odegra ifOlę
oscby, która o posadzenie Danusi
się postara. List jćdnśk oczekiwa
nego skutku dydaktycznego nie
osiągnął.

Teraz o samej bohaterce Owej
opowieści, którą jest niespełna
50-letnia osoba ód trzech iat znaj
dująca się na rencie, co świadczy
nie • najlepiej ó żdtowiu jako
takim.

Danuta N. W żl róku życia spa
dla z roweru, a w 48 potłukła śię
ó Szybę Samochodu podczas wy
padku , w Jugosławii. W między
czasie wypadła ź śanióchódu (tym
razem na terenie Cżćehosiowaeji,
ale bez poważniejszych obrażeń)
otóż kilkakrotnie zmieniała pracę

przerzucając śię z Bibliotekarstwa
do działów kadrowych w kilku za
kładach pracy. Wypadki drogowe
nie mają udokumentowania, po
zostałe więć wierzyć Danucie N.
ńa śiówó, zaś Bsyćhiatróm, że ńić

odcisnęły śię piętnem ńa urńysló-
Wośel óskarżońćj. Dańuta N. twier
dzi jeszcze, że w 1974 r. miewała

KON CERT symfoniczny w

wykonaniu orkiestry Filhar
monii Wrocławskiej 1 solistów
zainaugurował i bm. w Dusz-

nikach-Zdroju doroczny Festi
wal Chopinowski.

W WARSZAWIE zakończyły
się obrady międzynarodowej
grupy ekspertów w sprawie
przygotowania realizacji pro
gramu transeuropejskiej auto
strady „Północ—Południe”.

bo gdyni przybył 6 bm. o-

kręt szkolny marynarki wojen
nej ZSRR „Gangut”. Na jego
pokładzie przypłynęło ponad
400 podchorążych — słuchaczy
Wyższej Szkoły Marynarki Wo
jennej w Leningradzie.

(1 KRAJUJ
DOBRZE spisuje się załoga

zakładów „Dolmel” we Wro
cławiu” w ekspresowym tem
pie produkując specjalne ma*
szyny elektryczne, zamówione
dla Huty „Katowice”. Z zamó
wionych na br. 83 maszyn, do
końca lipca br. przekazano już
dla Huty 80.

5 BM. zmarł w Warszawie,
w wieku 86 lat Jan Dębski, za
służony działacz ruchu ludo
wego.

W WIEKU lat 90, zmarł 6 bm.
w Warszawie wybitny polski
lekarz i uczony^ nestor pedia
trii, członek rzeczywisty PAN
— prof. dr Henryk Brokman.
- -" "■n ............ -. ..

' 11

„Swięie
przeciw Indirze Gandhi
DELHI

Indyjskie śiłjr prówicoWe, że-

pchnięte przed rokiem do defen
sywy wskutek wprowadzenia w

kraju stanu wyjątkowego; przy
gotowują nowy atak na Indirę
Gandhi; katalizatorem wystą
pień antyrządbwych zamierzają
uczynić tym razem sprawę ubo
ju krów.

Jak Wiadomo, krowy są dla
Hindusów świętymi stworzenia
mi; ale całkowity zakaz ich u-

boju obowiązuje tylko w 8 z 22
prowincji kraju, w 6 innych jest
Oń częściowy, zaś w Maharasz-
trze i w Tamilnadzie rżeżnicy
muzułmańscy mogą legalnie za
bijać bydło ;S sprzedawać woło
winę. Przed Kilkoma tygodniami
81-letńi społecznik indyjski, Vi-
noba Bhave, zagrozię że Tozpo-
czpie strajk głodowy; jeśli rźąd
nie róźśżerży zakazu uboju krów

uPersonek wyróżniony
^Wielkim Jantarem 76“

Zakońcżyły się IV Koszalińskie
Spotkania Filmowe ,;MłodZi i
Film — Koszalin 1976’’ poświęco
ne przeglądowi polskich filmów
fabularnych o tematyce młodzie
żowej przfezhaczonych dla kin i
tfeleWizji.

Pó publicznej dyskusji główną
nagrodę „Grand-Prix — Wielki
Jantar 76” przyznano filmowi
„Personel” w reżyserii Ktżyśztó-
fń Kieślowskiego. 'Dwie dślsże

nagrody „Jantar — 76” Otrzyma
ły filmy: „Coft amorć” Stefana

Batorego i telewizyjny „Dom
moich synów” Gerarda Zalew
skiego.

OBYCZAJE NIE ÓD ŚWIĘTA

kfyżyśy, podczas których bała się
Wychodzić na ulicę, a nawet biła
głową o ścianę, ale w końcu nić
wpływa korzystnie na samopoczu
cie świadomość, że w każdej chwi
li do mieszkania frióźó Zapukać
milicja.

Powody, dla których funkcjona
riusze Służby śledczej mogli Zło
żyć Wlżytę Danucie N., przedsta
wił teraz prokurator w akcie ó-
skarżenia. Wynika stąd mianowi
cie, że w okresie 19S5—75 r. po
zbierała od różnych osób łącznie
Ok. 800 tys. Zł, ża co t8 Bśóby
miały uczestniczyć w Wydiócżkacli
zagranicznych w strefy rUbiówę i
dolarowe. Ż tych Wycićcżelt póź
niej ńlć nie Wychodziło, więc lu
dzie żądali zwrotu wylożbnćj go
tówki, którą niefortunna organiza
torka muśiaia im oddawać, aćżkót-
wiek nie zawsze 1 stąd śię wzięła
sala sprawa. Wycieczki kosztowały
bd 6 do 30 tys. zł, W zależności
bzy zaińteteśdwanl mieli jechać ńa
Węgry, do Bułgarii czy też przez
Jugosławię do Włoch. Nie nidżna
jednak Zarzucić Dariućie N. aby
była osobą zupełnie dziewiczy je-
ś’.i chodzi o zagraniczne wojażCi

TCraz twierdzi, żć powihna SleJ
dzióć na* ławie oskarżonych - prżya
najmniej w jednoosobowym towa
rzystwie. Zaczęło się bowiem od

i prac Prczndlum Rządu
6 bm. Prezydium Rządu przy

jęło uchwałę, która określa Za
dania transportu samochodowe
go w przewozie produktów rol
nych w II półroczu br. Udział

tego pionii transportu w prze
wozić wszystkich produktów
rolnych, jakie znajdują się *’

obroeie krajowym, wynosi już
obecnie około 80 proc. Ustalono,
że koordynatorami całej tej
działalności będą przedsiębior
stwa PKS. Współdziałając z

urzędami wojewódzkimi przed
siębiorstwa te będą ustalać po
trzeby przewozowa oraz sposoby
ich zaspokojenia.

■ Przy okazji podniesienia
cen skupu podstawowych pro
duktów- rolnych oraz żhiiańy
ceń materiałów budowlanych,
rżąd zapowiedział Wprowadze
nie iśtótńyeh kórżystńych żmićh
w systemie spłaty kredytów za
ciąganych przez rolników po
dejmujących ińWSstycje gospo
darcze i rozwijających pro
dukcję rólną; Na posiedzeniu
podjęto decyzje, którć ńi. 18;
zakładają dalsze, kbrżyśtniej-
śz“ umorzenia kredytów in-

krowy"
na Cały kraj. Prawica podchwy
ciła jego Wyśtąpieńić i — korzy
stając ż wielkiej pópularńośći
Vinoby Bhave W Indiach — chce
zorganizować akcję antrządową
„w obronie świętośei krów”.

Konserwatyści indyjscy , już
raz Wysunęli to hasło, aby dać

się we znaki rżądowi kongreso
wemu. Jeślćiiią 1966 f. kilkaset

tysięcy fanatyków, domagają
cych się zakazu uboju krów; wy
wołało w Delhi rozruchy; w któ
rych Zginęło Wiśle óśób.

RóWndćżeŚnió Z przygotowa
niami dó -AOWej fali histerii Hli-

gijnej przywódcy szowinistycznej
partii Wielkóhinduśkiej Jana

Sarigh,'konserwatywnego Syndy
katu i kilku inriyćh stronnictw
starają się utworzyć z nich
jednąt * partią,- '* kby11 -'zwiększyć
szanse* prawicy w najbliższych
Wyborach powszechnych, które

powinny odbyć sią W lutym —

mafcu 1977 roku. W* poprzednich
wyborach, w r. 1971, partie reak-

cyjhe Zdóbyly Wskutek rozbicia
tylko ok. iś proc, mańdat&w,
choć użyśkiły Ok; 30 proc, gło
sów.

Komentując posunięcia prhWi-
ćy Sekretarz gehćfaiiiy KP Ifi-
dii, Rajćshwara Pad OśWiadcżył;
żć pragnie ona WyW?ołać ehabś i
obalić rząd Indiry Gańdłii;

Co słychać...
Z w Ai^i^n-Prdv^ti‘

ce tóe francji skradiiorio w

ub. tygodniu. autoportret
Renib^andta, pożbstbwiając
nietknięte znajdujące śię tam
iiine óbmp. W&rtŚSS śkri^
dzibh^bd dordźłi jiśi trudrta
do oszacowania.

podróże
tego, że niejaki p„ organizujący
wyciecz!^ dó Jugosławii z ramie
nia pet-riegó prżÓdśiąbidrśtWą, ża-

própónował jij ućżeśtnićtWo, a po
tem powiedział, że jest kilka
Hiićjsć wdlńyeft, zatem riićch Znaj
dzie ćhćtnyćh i póżbiera ad nich
pieniądze. 1 Mrjifeiącźfta do skutku
me doszła, ci teśrzy myśieu, ze

zobaczą Adriatyk zażądali tćraz ód
Danuty N. zwrotu pieniędzy, ona

ich me miała bo oddala Owemu P.,
a ów z kolei najpierw zwodził, na
stępnie Wziął i umarł pózóśtaWia-
jąe Danutę z cai?. furą wierzycieli.

Następnym pośrednikiem W or
ganizowaniu Wycieczek miał Być
pan B., któremu Danuta n. wma
wia, że Wżiąl Od nićj kiipę forsy
na tć cale ekskursje, a teraz się
do tego nie chce przyznać. W ob
fitym wywodzić dó brptbkćiidW
śledczych opisuje nawet jak to
kierując wycieczką dó Bułgarii zo
stali wykorzystana przez małżon
kę owego B.( tudzież dyrektórOWą
W do sprzedaży pluszu i kap,
które owe panie Wiozły że sobą,
lecz osobiście handlować nie śmia
li w trosce* o prestiż: Powierzyły
Wige Ową misję znajomej kićrow-
niezće ekipy i bańućie n. eyio
głupló z tegÓ póWódu, 60 8Ó-OŚO-
bówi grupa Wycieczkowa zaczęła
właśnie Ja podejrzewać e kiero-

Weśtycyjnycłi dla zćsppłów rol
ników indywidualnych orćz
specjalistycznych gospodarstw
indywidualnych.

Wprowadzono możliwość u-

marzania części kredytu za
ciąganego również przez in
nych rolników, jeśli dotyczy on

inwestycji związanych ż pró-
dukcją zwierzęcą- I tak: prze
widuje się stosowanie umorzćn
W Wysokości od 10 do 25 proc,
kosztów budowy obiektu, za
leżnie od rodzaju produkcji
zwierzęcej. Warunkiem sko
rzystania z tych udogodnień bę
dzie realizowana przez rolnika
W okńeślonych wielkościach
śprżeddż ńa rzecz gospodarki
uspołecznionej produktów Uzy-
skiwanych z obiektu inwentar
skiego, tiS którego budowę zo
stał Zaciągnięty kredyt. Zasto
sowano również szereg ińńyćh
UdógódriieA i ulg W systemie
kredytowym dla rolftikow.

Wszystkie te ustalenia są ko
lejnym wyrazem troski i po
mocy państwa dla indywidual
nych rolników, którży chcą in
westować w swoje gospodarstwa
i tą drogą powiększać produk
cję.

■ Ńa wniosek ministra fi
nansów przyjęto uchWałp W

sprawie oprocentowania wkła
dów dszcżędńóśćloWych ludności.
Ćhódżi sżcżególnie 0 Wkłćdy
giiómądżóne ńa dłużśżć Okres}’.
F*MWyżsżone zostałó m. ih. ó-
proććntowąftie WkładćW: śyśte^
riiatycżnęgó osżcżędzanią gró-
madżonych przez okresy S-let-
ńie, terminowych imiennych,
Oraz terminowych ż dyskontem.
Nowe stawki oprocentowania

‘wprowadzi śię od 1 września Bf„
z tyńi jednak, że Obejmować
one będą również obecne wkła
dy, jeżeli koniec Zadeklarowa
nego ckre-.u oszczędzania przy
pada'pó 31 sierpnia br. Również
Od 1 Września br. łagodzi śię
i ujednolica śkUtki w oprocen
towaniu w przypadku Wycofa
nia Wkładu w terminie weże-

śniejśżym niż tó zadekiaroWa-
ńó. iJfzćWidżiańó też Wpżówa-
dżenić hóWej, śżćżególńić itr^ik-
cyym^ if&Mśy: 1 'ószcżędzańia w

dłużśźym przedziale ćżaśit — W

postaci lokacyjnjmh bonów o-

IMaremniono wywóz
zabytkowych skrzypiec

Pracownicy służby celnej na

prżćjściu- granicznym W Kołbas
kowie W woj. szczecińskim uda-
rgmniii wywóz

‘

Zabytkowych
NIN-wiecznych skrzypiec; które
zrtależioiió U wyjeżdżającego flO

jednego Z państw zachodnich Ta
deusza P. Na tym samym przej
ściu granicznym ti innego z „tu
rystów” zatrzymano ostatnio za
bytkowy, xfX-wieczny obraz, a

u kilku innych — stare leksyko
ny. Pracownicy szczecińskiego u-

rzędu celnego udaremnili już W
br. W Kołbaskowie oraz ńa in
nych przejściach granicznych
kilkadziesiąt Wypadków przemy
tu dzieł sztuki -- rzeźb, Obra
zów, ikori i starodruków.

wańić kńajÓżńawOżyćfl celów Wy
prawy na bardziej merkantylne;

Pćń b. zapytany o to czego miał
; dokonać wspólnić z oskarżoną, za
przecza w świętym oburzeniu,
twierdząc że są to wszystko podłe
insynuacje i. Wymysły Oskarżonej,
próbującej W fatalnym świetle

przedstawić jćgo osobę; Piastuje w

końcu odpowiedzialne stanowisko,
zaś Danuta N. spadla w młodości
ż roweru, ponadto miała do czy
nienia kilka razy i Wyrtiiarem
sprawiedliwości, Więc komu nale
ży Wierzyć - jfmu Czy jej? Pan

prokurator uważa żć swej strony,
że jak śię z kimś robi intereśy
ptenięźhć; tó przyńajffihtej trz8Ba
postarać śię o świadków jeśli śię
nie zdołćło wydęblć pisemnego
OśWiadeżćńia.

Danuta N. różeszla Się z mężem
sześć lat tćmu, ś właściwie tó mĄż
różśzedl się ż nią, uważając; że

przy swoim kierowniczym stano
wisku 1 działalności spdiecżnćj file,
może sobie pozwolić na luksus po-*
siadania żony, która wstyd przy-
riośi 1 Sprawia, że musi brać na

siebie jej długi, od tej pory mie
szkali wszak razem, bó były wia
dome trudności z zamianą trzy
pokojowego mieszkania na dwa
mniejsze. I chociaż niektórzy usi
łowali śugerdwać, ZĆ ten cały roz
wód był formalnością dla picu, tó
jednak mąż Danuty odciął sie zde
cydowanie ód odpowiedzialności za

jej kómbinacjć, wyjaśniając, że
śatńóehod; częśtó prywatne Wyjćż-
dy zagraniczne oraz 215 tyś. żł na

książeczkach PKO zawdzięcza wła
snym óśzćzędrieścióm i wńióśkóm
racjonalizatorskim, a ńbi żóńie,
która zresztą jest żoną byłą. (j>

śtcżędnóściowych, » Wysokim
oprocentowaniem;

■ Na posiedzeniu akceptowa
no propozycje ministra finan
sów, które mają na Celu dalszą
aktywizację lokat dewizowych
ludności w bankach, zarówno
W walutach krajów socjalisty
cznych jak i kapitalistycznych.
PośtĆnówiOno Zlikwidować pó-
dział ńa fżw. dewiżówć fi-
chuńki A i B, co oznacza u-

jednolicenie zasad ich funkcjo
nowania i dysponowania nimi.
Jednocześnie wprowadzono ko
rzystniejsze Oprocentowanie ra
chunków walutowych, uzależnio
ne od wielkości wkładów 1 ter
minów lokat. Postanowiono też
Uruchomić korzystny system
kredytów dla ludności pod ża-
staw środków dewiźowych i bo
nów pko wpłScariyćh dó ban
ku.

■ Prezydium Rządu ustaliło

Zasady tworzenia i Wykorzysta
nia funduszu gospódafki Wo
dnej. Dzielić się On Sędzię ńa
ftińdusź cćntralny pozostający w

dyspozycji ministra rolnictwa i

terenowy, którego dysponentem
będą wojewodowie i prezydenci
miast. Ze środków funduszu po
krywać się będzie koszty liib
dofinar.sóWywSć tóżrte przedsię
wzięcia W dziedzinie gospodarki
Wodnej. ■

■ Na posiedzeniu akcepto
wano projekt Uchwały ustana
wiającej medal „Ża zasługi
dla Óbfony Cywilnej”. Jćśt to

Odznaka trzystopniowa: złóta,
srebrna i brązoWa. Nadawać ją
będzie prezes Rady Ministrów
ósoBom, które przyczyniły się
dó rozwoju i umacniania óbró-
ńy cywilnej państwa, a także
zakładom pracy i organizacjom
społecznym — za Wymierny
Wkład w przygotowanie j reali
zację przedsięwzięć w tej dzie
dzinie.

♦ W pobliżu portu lotnictw-
go w AtApulcó w Meksyku,
prywatńy samolot pasażerski z i
Ośobarrti na pokładzie rozbił si^
w śobótę o wzgórźA «ńAjdUj4“
ce się W pobliżu łotńhkft i'
SpłOn^ł^ Załoga i pasażerowie

■ponieśli śmierć. .

♦ W wyniku wywrócenia się
promu na południk od Tńjlńn-
dil, utonęło w sobótę kilka
dziesiąt osób spośród 300 pasa
żerów. ŚtWierdzórid śńiietć 26
óśób. Trwają poszukiwania
zwłok dalszych 50.

♦ w południowej Kofei, 300
j km ńń południe Od Sćultt, Wy

wrócił sie nadmiernie óbcłążo-
1 ńy prom. 12 osób poniosło
! śmiótć.

♦ Nieznany osobnik póstrżi?
lii W śóbótą 32-idtni££ó mióśz-

. kdńća ttelfdstu w dzielnicy ka
tolickiej w momencie, kiedy
Wraź z 4-giefh dzióti żhajdówśł
śH w Ogrodzie śwego dómu.

1 W pobliżu granicy ż Re
publiką Irlandzką póńióśł
śmierć natknąwszy się ną
bomb0, żołnierz brytyjśki, pa
trolujący drogę polńą.

♦ W biurze paszportowym
i Egipskiego ministerstwa spraw

-wśwhątrzńycłi dostąpiły w hić-
dzielę dwie eksplozje. Nie .pó-<
dano dotychczas szczegółów w,
tej śprawió.

♦ Pakistan nawiedziła kata
strofalna powódź. W ub. ty- 1
gódńiu liczba śmiertelnych ó- |

1 fiar tej powodzi wzrosła dó 4Ó. ,

♦ W wyftiku óbsuiiięćia żiś-
mi na śkufek ulewiiycłi, cółó-1

ńoćnyćh deśzczów, któró zni
szczyło małą buddyjską świą
tynię, położoną na zboczu gó-

( ry 200 km ńa południe od Seu^
iu, zginęło w piątek 6o ńaj-
mniej .37 osób.

♦ Indyjskie Starty Aśśam,
Gudżarat, Maharasztra i Kaśź-
mir nawiedżiły katastrofalne
powodzie^ śpowodowarie opa
dami ńionsuńówymti Pociąg
nęły One za sobą śmierć có
najmniej 125 osób i poważne
śttaty ńiatóriaine.

♦ Bombowiec typti z

okresu ti wójńy Świdtówej (ó-
bęcnie Właśność lótriićzegó to
warzystwa przewoźówego rtr
Chicago), runął na zamieszka
ły obszar tógo miasta, niszcząc
2 domy. Dwaj członkowie za
łóg! zmarli, 2 kobiety, 'ifiilśz-
kanki Chicagó, ddniósły cie
bie obtażenią.

Najwyższe lokaty
dla piwa i Żywca

Na olimpiadzie piwowarskiej
w Londynie, w której uczestni
czyli producenci z 40 krajów, ży
wieckie piwo „Piast” otrzymało
złoty medal ■— pozostawiając w

pobitym polu wyroby „Pilzne-
ra” i „Radebergera” Oraz piwa
duńskie i holenderskie —. zaś ży
wiecki „Krakus” nagrodzony żo-
stał medalem srćbrńym.
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o sprawy rolne
Duża troska

na pl. Matejki
Na pl. Matejki trwają prace

porządkowe. Rozpoczęto roboty
przy przebudowie zieleńca, oka
lającego odbudowywany Pomnik
Grunwaldzki. Przewiduje się
przesunięcie Grobu Nieznanego
Żołnierza nieco w głąb placu,
bliżej Pomnika Grunwaldzkiego.
Równocześnie rozpoczęto reno
wację fasad budynków wokół

placu. Na zdjęciach odnawianie
elewacji i cokół przygotowany
pod Pomnik Grunwaldzki.

Fot. Zbigniew OGIŃSKI

Choć zbladł komisów blask
atmosfera obsługi pozostała nie najlepsza
Sklepy komisowe były- zawsze ,

placówkami budzącymi szereg
kontrowersyjnych opinii. Posia
dały one bowiem co najmniej
tyle samo zwolenników, stwier
dzających, żę ich istnienie jest
potrzebne, gdyż zapewnia z jed
nej strony możliwość sprzedaży
towaru niepotrzebnego: sprzeda
jącemu czy to ze względu na

nieodpowiednią numerację, kolor,
cgy, fasOT,. z. drugiej.. uatąu)jąst i

■umożliwia jtupno poszukującym'
'właśnie takiej produkcji,’nie za?
■Wsze_ dostępnej ’śklepie.’>’Ptżej j
■ciwnicy potępiali* 'te placó'wki” w

'czambuł,'stwierdzając, że propa
gują głównie zachodnią tandetę,
za wysokie ceny, nie odpowiada
ją za jakość towarów a czasem

są terenem nieuczciwych machi
nacji.

Jak to zwykle bywa racja by
ła chyba pośrodku. Na pewno
bowiem sklepy, w których mo-

W
w

Symultana
w Barbakanie

Estrada Krakowska urządza
dniu 15 sierpnia o godz. 13
Barbakanie seans gry jednocze
snej na 30 szachownicach. Grać
będzie czołowy szachista Krako
wa Kazimierz Steczkowski.

Wpisowe w kwocie 50 zł przyj
muje się w lokalu Estrady Kra
kowskiej, ul. Bracka 1 od 10 bm.
w godz. 10—11. Dla zwycięzców
przewidziano nagrody oraz seans

gry „na ślepo” (K. Steczkowski
prowadzi grę z pamięci, tyłem do
szachownicy).

jest
we

organizatorem
Dom Kultury

I Ogólnopolskie
Spotkania

Muzykujących Rodzin
W dniach 12—14 listopada br.

odbędą się we Wrocławiu I O-
gólnopolskie Spotkania Muzy
kujących Rodzin. Patronat nad
tą ciekawą imprezą objęły: Mi
nisterstwo Kultury i Sztuki,
CRZZ i Naczelna Redakcja Pu
blicystyki Krajowej Telewizji
Polskiej, a

Wojewódzki
Wrocławiu.

Ponieważ
charakter konkursu, Kraków
zamierza również wysłać swoją
ekipę. Znane są już nie tylko
na terenie naszego województwa
miejskiego siostry Knapikówny
i. zespół „Falstart” z Myślenic,
który z powodzeniem startował
w tegorocznym Festiwalu Pio
senki Radzieckiej

'

w Zielonej
Górże. / Nie są to z pewnością
wyjątki.

KDK Rynek Gł. 27 przyjmuje
więc dalsze zgłoszenia na tę o-

gólnopolską imprezę; należy je
składać do 20 bm. w KDK pok.
123. (aż)

mato spotkanie
konkursu,

żna sprzedać niepotrzebne przed
mioty, są bardzo potrzebne,
funkcjonują one żresztą na ca
łym święcie, równocześnie jednak
nasze „komisy” przez wiele lat
» 'o były ustawione właściwie, na

ich półkach aż nazbyt często go
ściła tandeta, mamiąc naiwnych
klientów zagranięzną metką,
oferowaną po bardzo wysokich
cenach.

Jwmią^w^j prospe
rity

'

minęły, już . chyba bezpo-
wrojpię,.,); obecnie sklepów, tego
typu mamy w Krakowie bardzo
niewiele? Straciły 'bowiem w du
żym stopniu na atrakcyjności
znajdujące się w tych sklepach
towary, pozostała jednak czasa
mi atmosfera (na szczęście coraz

rzadziej) i ów stosunek sprzeda
jących w komisach p'ań do. kli
entów, niestety nie najlepszy. W
zasadzie klient pragnący coś tu

sprzedać szacowany jest bardzo
uważnie i traktowany raczej z

góry, szczególnie niesympatyczne
są momenty gdy proponuje on

towar używany. Wybrzydzaniom
nie ma wówczas końca; a często
w ogóle' odmawia się przyjęcia
danego przedmiotu w komis. (bog)

Atrakcja turystyczno- kulturalna

Renesansowa uczta
na Zamku w Pieskowej Skale
Krakowski Dom Kultury

„Pałac pod Bąranami” i
KPT Oddział Turystyki
Wawel-Tourist za łaska
wym przyzwoleniem Pań
stwowych Zbiorów Sztuki
na Wawelu organizuje w

piątek dnia 27 sierpnia 1976
r. specjalnie dla koneserów
smakoszy oraz wszystkich
ciekawskich i chętnych
atrakcyjną imprezę „Lata
Artystycznego”.

Rzecz całą skrupulatnie
pomyślano i precyzyjnie o-

wą zorganizować w nastę
pujący sposób zamiaruje
się: — o godzinie 16.30 z

placu Szczepańskiego wy
jazd autokarami z przewo
dnikiem (także w językach
obcych) do Pieskowej Ska
ły nastąpi. Każdy swe wy
godne miejsce posiędzie. Po

przyjeździe • do Zamku
zwiedzenie tegoż oraz mu
zealnych ekspozycji przy
fachowych objaśnieniach
zapewnionym jest. Poczem
nastąpi mała niespodzian
ka — wszyscy obecni na

krużgankach posadzeni zo-

Z niezwykłą troską i społeczną i

odpowiedzialnością dokonano w

tym roku powszechnego przeglą
du gminy Myślenice.

Wykazał.on pewne nieprawi
dłowości w rolniczym zagospo
darowaniu niektórych gruntów
ornych, lasów i stawów rybnych
a wiele wniosków, jakie wysnuto
z tego faktu znajduje się już w

stadium realizacji.

W takiej właśnie sytuacji zna
lazła si’ę niedawno nasza Czytel
niczka, której odmówiono przy
jęcia w komis, używanych bu
tów, twierdząc, że tu przyjmuje
się tylko buty nowe. Tymczasem
z wyjaśnień dyrekcji komisów
wynika, że takich komisów w

ogóle nie ma. Wszystkie zobo
wiązane są do przyjmowania tak

rzeczy nowych jak i używanyęh.
Zajścig iruaił: ęu^jsęaa-w>no^vj-rnt
zaledwie kilka miesięcy temu

otwartym, sklepie komisowym
przy uVDługiej, z^mującyął się
właśnie sprzedażą obuwia1. Po
nieważ ów przypadek nie jest
odosobniony przypominamy
sprzedawcom, iż sklepy komiso
we tworzone były i są nadal po
to, by można w nich było sprze
dać i kupić towar rozmaity, a

więc tak nowy jak i używany,
a różnica w przyjmowaniu go od
klienta winna polegać wyłącznie
na edliczanym od niego procen
cie wynoszącym za np. odzież
używaną 10 procent, a za nową
15 procent. Nestety, drogie pa
nie, czasy komisowych salonów
to już przeszłość.

Ćapella Cracouien-

dyrekeją Stanisła-

na

spreparowaną

staną i
sts pod
wa Gałońskięgo specjalnie
dla nich ułożony koncert
wykona. Po koncercie rzę
siście iluminowany Zamek
i jego ogrody podziwiać bę
dzie można udając się do
zamkowego Bastionu
specjalnie
ucztę. Co na tej uczcie po
dane będzie? Ano:

Pstrąg palący się rzęsi
ście ogniem specjalnie u-

roczystym, który miksturą
kasztelańską zapić będzie
można, a deserem w posta
ci poziomek z bitą śmieta
ną zasmakować. Oczekują
ce specjalnie autokary o

godzinie 21.30 z gośćmi od
jada. aby przed, sznerą
Krakowa na godzinę
zdążyć. Każdy chętny
sumę choć znaczną
zł tych atrakcji wiele zaży
wać może jeśli do dnia 20
sierpnia we wszystkich
ekspozyturach Wawel-Tou-
ristu (Rynek Gł. — Sukien
nice, ul. Czarnowiejska 50b,
Rynek Podgórski 14, Nowa

do
22
za

350

Niektóre gospodarstwa chłop?
skie wymagają także tutaj bar
dziej intensywnego nawożenia
mineralnego oraz uregulowania
stosunków wodnych. Nowością
na tym odcinku jest zorganizo
wanie w Myślenicach miejsko-
gminnej spółki wodriej.

Osobny problem to likwidacją
na tym terenie niepotrzebnych
-irói k i ścieżek oraz dalsze po
większanie gospodarstw zespoło
wych, i specjalistycznych. Kła
dzie się również duży nacisk na

rozwój warzywnictwa w oparciu
o szklarnie i namioty foliowe.

Nowej Hucie

przybywa terenów

rekreacyjnych
Tereny rekreacyjne w Nowej

Hucie obejmują aktualnie obszar
310 ha. W trakcie budowy znaj-
duje się jeszcze czwarty odcinek

plant bieńczyckich; prowadzone
są roboty porządkowe w Lasku
Mo-ilskim, Lasku Krzesławiękim
i za jajniku w Łęgu. Do warun
ków rekreacji przystosowany bę
dzie także zabytkowy park W
Branicach, zagospodarowane zo
staną tereny zielone przylegają
ce do os. Kolorowego i Spółdziei?
czego.

Do roku 1980 przewiduje się
ponadto adaptację do celów wy
poczynkowych okolic rzeczki
Dłubni i Młynówki oraz oarku
w Kościelnikach, który przekaza
ny został kierownictwu Odno
wienia Zamku Królewskiego na

Wawelu, (aż)

Na

sierpnia grafiki, jaką jest ekspo-Jeszcze tylko do potowy
można obejrzeć j* dną z najwięk
szych na kwiecie wystaw współ-

rzesnej
zycja VI Międzynarodowego Bien
nale Grafiki w Krakowie. Na na
szym zdjęciu ekspozycja w Pawi,
łonie Biura Wystaw Artystycznych.

Fot. JADWIGA RUBIŚ

I

S

s

Huta Centrum A, bl. 1)
lub Krakowskiego Domu
Kultury „Pałac

'

pod Bara
nami”, , Rynek Główny 27,
pokój 37, tel. 220-69, zgłosi
swój udział samodzielny
lub z miłą jego sercu oso
bą.

Wieść gminna niesie, że
jama o tej .niecodziennej
imprezie już się po naszym
mieście rozniosła i ilość
miejsc znikoma jeszcze do
Użycia zostaję. Spieśżaj
więc że zgłoszeniem swych
chęci.

Ną specjalnie w zabytko
wej Papierni z Dusznik —

czerpanym papierze pa
miątkowy dokument pro
gramowy —■dowód rzeczo
wy udziału w tej niebywa
łej uczcie, tylko faktyczny
jej uczestnik do domu za
brany ze sobą mógł będzie.

Nie siedź w domu —

milo, atrakcyjnie i smacz
nie spędzić możesz 5 1/2
godziny. Będziesz zacnym
gościem przeznakomltej
uczty w Pieskowej Skale, a

(iiiiiiuuniiiiiiiiimniiiiiiiuinniiiiłininiiiHniiiiiniiHiunHnuunjiiimiuuiiiHinHnHnuT

m

Co dzień niesie

Zyjemy w epoce kompu
terów, dalekopisów, ra

diotelefonów i magnetowi
dów, lecz niekiedy zrealizo
wanie prostej — jak by. się
wydawało — usługi natrafia
na poważne przeszkody, lub
nie do przebycia bariery.

bieżmy dla przykładu u-

sługi biur turystycznych. Na
zamówienie noclegów w" 'ho
telu czy kwaterach prywa
tnych za granicą obowiązują
kilkutygodniowe terminy przy
czym potwierdzenie przyję
cia tego zamówienia nadcho
dzi często tuż przed plano
wanym wyjazdem klienta.
Rezultat: zdenerwowanie i

pośpiech w załatwianiu po
zostałych formalności (wy
kup dewiz, biletu itp.), a jak
wiadomo, w szczycie sezonu

turystycznego > trwa to wiele

godzin. Na domiar złego pa
sażer nie mą żadnej gwaran
cji, że na kilka dni przed
wyjazdem (zazwyczaj' na

dalszą trasę) otrzyma bilet wI
Dziękujemy
za pozdrowienia...

...stałej Czytelniczce Jadwidze
Juszczyk, przebywającej
wczasach w Rabce,'

...zespołowi „Krakowiacy”, któ
rzy pamiętali o nas w czasie
tournee po Holandii,

...uczestnikom i kadrze Harcer
skiego Zespołu Pieśni i Tańca
„Małe Słowianki” przyj Pałacu
Młodzieży, biorącym udżiał w 1JI
Harcerskim Festiwalu Kultury
Młodzieży Szkolnej w Kielcach,

...kadrze i uczestnikom obozu
ZD ZSMP KrakóW-Sródmieścię
bawiącym na wypoęzynku w Go-

lubiu-Dbbrzyniu.

na

SWW

a

Rsmont tylko z nazwy
Sklep piekarniczy „Społem"

przy Rynku Kleparskim 12 jest
już, od miesiąca nieczyny z po
wodu remontu. '• Tak przynaj
mniej informuje wszystkich
naklejony na szybie napis oraz

oficjalne zawiadomienie, na

którym brak jest m. in. termi
nu zakończenia tęgo remontu.

Cóż zresztą mówić ó zakończe
niu, skoro ów remont jeszcze
się me rozpoczął i nikt nie wie

kiędy się zacznie, Tąkie zagadki
dla wykonawcy są wygodne, ale
z pewnośćtą nie dla klientów, (aż)

Nowy areał

upraw szklarniowych
w Krzeszowicach

4 bm. Krzeszowice pod Krako
wem, stały się największym w

Polsce południowej ośrodkiem
realizacji inwestycji

' ogrodni
czych. 50-osobowa grupa specja
listów bułgarskich rozpoczęła
przed paru dniami rozbudowę
istniejącego w Krzeszowicach za
kładu upraw pomidorów i ogór
ków. Montuje się dostarczone

przez Bułgarię szklarnie, pod
którymi znajdzie się 6 ha powie
rzchni. Dwa razy do' roku zbie
rać tu będzie można 600 ton o-

górków oraz 400 ton pomidorów.

wagonie sypialnym, kuszetce
czy chociażby miejscówkę.
Sprzedawane są one bowiem
na 60 dni naprzód.

Żadne biuro turystyczne
nie jest w stanie zapewnić’
swemu klientowi rezerwacji i

miejsca w drodze powrotnej.
Musi to uczynić on sam do
piero po przyjeździe do sta
cji docelowej, ąo' przy wyja
zdach na krótki pobyt nie
gwarantuje mu zdobycia
miejscówki. Czy doprawdy
turystyczne wojaże zagra
niczne, które

przecież dla
muszą być aż
kowane, pełne
pewności?

planuje się
przyjemności
tak skompli-
udręki i nie-

(ai) -

Notatnik krakowski
JUTRO O GODZINIE:

* 19.30 — Klub MPiK. pl. Cen-

tralny — Występ zespołu instru-

mentalno-wokalnego HIS BROTH
ERS CHILDREN z San Antonio
USA. Zespół prezentuje ludową
muzykę Meksyau i Texasu.

A POZA TYM!

* Od 5 bm. czynna jest w gma
chu Muzeum, ul. Poselska 3, wy
stawa pt, „Starożytne Peru w
zbiorach Muźeum Archeologiczne
go w Krakowie”, Godziny otwar
cia : poniedziałki, piątki, niedzie
le od 10 do 14, wtorki, czwartki,
soboty od 14 do 18, w środy — wy
stawa nieczynna.

* KDK, ogłasza zapisy na kurs

języka niemieckiego I stopnia dla
dzieci w wieku 5—7 lat (metoda
konwersacyjna). Zapisy przyjmuje
i szczegółowych informacji udzie
la Sekretariat KDK, Rynek Gl.
27/11 p. od 16 bm. w godz. 15—20,
codziennie prócz niedziel i świat.
Telefony ńr 2S4-Ż0, 551-45, 232-65.

Co-Gdzie-Kiedy?
Radio

(Dbkóńęzenie że ttr. S)
PROGRAM I

; isa* ■
Wiadomości: 16, 19, 20, 21, 22, 23.
17 Raęliokurier. 17.^0 Parada poi.

piosenki. 18 Muzyka i aktualności.
13.25 Nie tylko dla kierowców. 18.30

Przeboje. 19.15 Oik. PR i TV. 20105

Naukowcy — rolnikom. 20.20 Pla
kat reklam. 20.35 Koncert życzeń.
21.05 Kronika sport. .21.15 Aktorzy
i piosenki. 21.40 Z archiwum jazzu..
22.20 W stylu „sweet”. 22.30 Pro
ponujemy i zapraszamy. 22.45
Minirecital A. Majewskiej. 23.10

Korespondencja z zagranicy. 23.15
estradach świata.

16.40, 21.30, 23.30.

Slngers” z Manili.

„Wysoki Sądzie",
nagrań radiowych.Nowości

PROGRAM II

NA FALI 249 M

Wiadomości:
17 „MadrigaJ

17.20 Reportaż
17.40
18.30 Echa dnia. 18.40 Zapraszamy
do. myślenia. 19 Paganini’— i kon
cert D-dur. 19.30 O. tym warto po
słuchać. 19.45 Arcydzieła kamerali
styki. 20.40 Z operowych dzieł Ver-

diego. 21.45 Wiadomości sport. 21t55
Teatr PR — „Karambol” — słuch.
Z. Kórusa. 22.35 Dzieła K. Sero
ckiego. 23.35 Co słychać w świecili
23.40 Nowa płyta „McOoy”.

PROGRAM III

UKF 86,89
Wiadomości: 17, 19.30, 22.
)7.05 Muzyczna poczta UKF. 17.40

Kaszubskie drogi A. Majkowskie
go — rep. 18 Muzykobrańle. 18.3#

Polityka dla wszystkich. 18.45 Bal
lady. ze średniowiecznymi rodowo
dem. 19 E. Orzeszkowa — „Nad
Niemnem" — ode. 1. 19.35 Opera
tygodnia: Massenet — „Thals”.
19.90 „Katar” — pow. s. Lema.
20 ,,Walsę ,ex cathedra”. 20.15 Na

poboczu wielkiej polityki — fel.
20.25 Bielszy odcień bluesa. 20.50
60 tninUt na godzinę. 22.08 Zesęół
Modny Efekt. 22.15 Jazz — aktual
ności. 23 Wiersze Cwietajewej, 23.05
Czas relaksu. .

PROGRAM IV

I AUDYCJE LOKALNE
ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ

UKF 88,75
Wiadomości: 16.40.
17 start (Kr). 18 Skrzynka inter

wencji JKr). 18.10 Pól. piosefikl
(Kr). 18.24 Pogoda (Kr). 18.25 „Co
to jest neuraiingwiśtyka?”. 18 40

Przegląd audycji oświat. 19 Wspo
mnienia z siodła. 19.75 33 lekcją
jęz. rosyjsk. 19.30 płyty o których
się mówi (stereo) (Kr). 20.02 Kon
cert symfon. — w pierwszą rocz
nicę śmierci Dymitra Szostakowi?
cza (stereo) (Kr). 22.15 Krajobrazy
historyczne — Sandomi.—. 22.35
W kreeti romansów.
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Wssystkim, którzy w ciężkich chwilach chó-
rohy 1 śmierci niegS Męża

śp. JÓZEFA KWINTY
ókażali mi wiele serca i spieszyli z pomocą oraz

Wszystkim, którzy wżięi.i udział & uroczyśto-
śćiąćłi pógrzebowych, a śzęzególriić Przyja
ciołom, Sąsiadom i Znajomym, składam tą drd-

gą najgorętsze podziękowania.
ELŻBIETA KW1NT0WA

Praca

POTRZEBNA Zaraz opie
kunka do cztero- i sied
mioletniego dziecka, na

dziesięć dni w miesiącu. —

Wynagrodzenie dobre. No
wa kuta — Mistrzćjowice,
oś. Złotego WiCku 18/19.

g-9155

PÓSŻUKUJĘ samotnej ko
biet^ do opieki nad dziec
kiem, chętnie z wioski. —

Zakopane, Biljnówka la.
g-8810

Nauka

DÓ egzaminu eksterni
stycznego — zakres ii?
cśtfhi' ogólnokształcącego
1 niatury przygotowuje
mgr Bazgierowa^ Kraków,
18 , śtycżnia 49/37, tel.
318-76. • g-6923

MATEMATYKA — kore
petycji udziela magister
zapała, tek 438-17 .

g-7337

MATeMAtyka — magi
ster matematyki udzieli
korepetycji. Kórfćl. tel.
561-40. ‘£-8368

JĘZYK polski — do popra
wek t przygotowuj e stu
dentka UJ. Wróbel, tel.
Ś76-Ó4, po 16-tej.

g-9034
MATEMATYKA — do po
prawek przygotowuje stu
dent, UJ. — Wróbel, tel.
576-81, po 16-tej.

g-9032
nAUcŹIĆIEL udzieli ko
repetycji z matematyki
i ..fizyki zakres szkoły
ś^dpf^j i wyższej. Jedna
ki, Kraków, ul. Agnieszki
3/3- „ g-9138
MATEMATYKA. fizyka,
mććhdnika — korepetycji
udźiftt Dybaś, Nawa 4$u-
ta, centrum* 05 Wk O

i. '

ig-8805

Kupno
.......<—

BŁOTNIKI dó Śyrćriy 105
(lBWa ■śtroiia) — kupię. —

orerty • 9093 „Prasa” Kra
ków Wiślna 2.

KUPIĘ stare meble: tho-
nótowskie — gięte, eta
żerki, regały., mosiężne
łóżeczko Wąskie, karriiśże
itp* ÓfĆrty 3466 „Prasa**
Kraków, Wiślria 2.

MASZYNĘ rycóWkę — ku
pię.. Tel. 216-75.

g-8426
ORGANY ćlćktrórióWe —

kUpĄ. Tel. 581-99, godz.
13.30—18.

g-9086

Fedefacja Socjalistycznych Związków Młodzieży
Folskiej — Komenda Krakowska Ochotniczych Hufćów

Pfacy, Wspólrtie z Krukowskimi Zakładami Sodowymi
w Krakowie, ul Zakopiańsko 62

organizują

OCHfHNICZY HUFIEC PRACY
dochodzący, dla tnłodociOńych — bez żOkUOtórOWania.

Młodzież; w wieku 16 do 18 lat, ćhętnó do pracy
w Zawodzie:

• ślusarza remontowego
• TOKARZA

proszona jest ó zgłaszanie się w Dziale Kadr i Szko
lenia Krakowskich Zakładów Sodowych — w Kra
kowie, ul. Zakopiańska 62, parter, pokój hr 6.

•\1. • 1
Zapewnia się:

— ukończenie szkoły podstawowej
— naukę — przyuczenie w zawodzie
■— posiłki regeneracyjne
— obiady odpłatne W cOniO 7 Zł
— inne świadczenia przysługując® pracownikom

KZS.

Zgłaszając się do Hufca, zabierzcie ze sóbq:
• wyciąg aktu urodzenia
• ostatnie świadectwo szkolne lub zaświadczenie

o uczęszczaniu dó szkoły.
• dwie fotografię. -

NIE ZWLEKAJCIE! 4 ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

K-5978

POltax-2, najchętniej
elektryczny — kupię. Ofer
ty 9078 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

PILNIE kupię 3 lub 4-bić-
gową skrzynię do Mos
kwicza 407. — Oferty 8819
.,Prasa** Kraków, Wiślna 2.

MILITARIA, móhety, ob
razy do kolekcji — kupię.
Oferty 9175 „Prasa” Kra
ków, Wiślria 2.

„ŻUK** skrzyniowy, w do
brym stanie — kupię. —

Oferty 8790 „Prasa** Kra
ków. Wiślria 2.

PŁYTY Sinatry kupię, —

Oferty 9159 „Prasa** Kra
ków, Wiślna 2.

Matrymonialne

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

70-952 Szczecin, skrytka
pocztowa 672.

DLA samotnych oferty w

Biurze Matrymonialnym
„SWATKA**, 90-434 LÓdź,
Piotrkowska 133.

15843-g
KAWALER, lat 26, wysoki,
wykształcenie wyższe, po
zna w celu matryriidriiai-
ńym Panią dó lat 23. łdd-
rią — posiadającą wy
kształcenie średnie. Ofer
ty A-116 „Prasa** Kraków,
Wiślna 2.

KAWALER — średniego
Wzrostu, lat 24, z braku
znajomości późna w celu
matrymonialnym pannę,
bez nałogów, do lat 23, z

co najmniej zawodowym
wykształceniem, — Oferty
A-117 Prasa** Kraków,
Wiślna 2.

WDOWA — wiek emćry*
talny, wyższe wykształce
nie, przyjemnej aparycji,
pozna starszego, samotne
go wdowca'd «duźej kdifii-
rze, z wyższym«wykształ
ceniem, chętnie. lekarza z

prowincji, ęgi piatrymo-
nialny. Ófefty" 8469 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

ŚAMÓTNY, lat 28, pozna
panią dó lat 27, milą, We
sołą, lubiącą dom i cie
pło rodzinne oraz podró
że. cel — małżeństwo. —

Oferty 9046 „Brasa** Kra
ków, Wiślria 2.

BRUNETKA, rozwiedzio
na, lat 33. mieszkanie, po
zna Pana do lat 50. Woj
skowi mile widżiani. Ofer
ty 7467 „Prasa** Kraków,
Wiślna 2.

ROZWIEDZIONY, lat 45,
bez nałogów, robotnik, po
zna pdnią posiadającą
mieszkanie. Cel mąiryihó-
niainy. Oferty. 9193 „Prd-
sa*’ Kraków, WiŚlild Ś.

KAWALER, lat 27, Wżrd-
stu 175, Wykształcenie śre
dnie, zainteresowania hu
manistyczne i sportowe,
późna w celu matrymo
nialnym pannę, bez nało
gów. najchętniej posiada
jącą miesźkariie. Oferty
A-119 „Praśa’* Kraków,
Wiślna 2.

WDOWIEC, emeryt, bez
nałogów, pozna panią sa
motną, do lat 55, niezależ
ną, posiadającą mieszka
nie. Cel matrymonialny. —

Oferty 9iia „prasa" Kra
ków, Wiślna 1

PANNA, lat 25, wykształ
cenie ekonomiczne — księ
gowa, wzrost 170 Cm,
kulturalna, spokojna, po
zna kawalera w Wieku
23—29 lat. przystojnego,
wykształconego^ Wierzące
go, o spokojnym usposo
bieniu, bez nałogów* Cel
niatrymohidlny. Fotoofćr-
ty: 9108 „Prasa” KrakóW,
Wiślna 2.

Sprzedał

SILNIK Volkswagena 30
RM kómplćttiy — sprze
dam. Oferty 8496 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

TAPCZAN użyWany —

sprzedam. Teł. 538-94, godz.
17—19. g-9143

syrena 103,, do retnóri-*
tu — Sprzedam. Zgłosze
nia: Nowa Huta, oś. Stru
sia 18/162, w piątki, godz.
16—17 . g-9131

10 ULI z pszczołami —

sprzedam. Kraków^ tćl.
546-85, po godz. 19.

g-Ś792
Aparat słuchowy,, naj
nowszy, amerykański —

sprzedam. Telefon £50-73*
g-8807

WARSZAWA pick-Up —

sprzedam. Władysław Szy
mczyk, Modlniczka 102a,
kolo Krakowa, pó godz.
16. g-8757
PRAKTICA LTL X trąb
kę B-dur oraz obiektyw
Eiektogęn 2,6/35 dó Prak-
tica lub zenit E — sprze
dam. Osiedle Widok, ul.
Na Słonió lia/55.

SYRENA 1M; rók pród.
1967, stan idealny — sprze
dam. Kraków, ul. Retory
ka 17/1, po gódz. 17 .

g-8477

Sprzedam gruby sygnet
i dwązf»ięrśćioriki źtdtć.
Oferty T 911,2, ,„Prasa” kra-s
ków, Wiślna 2.

sprzedam garaż blasze-
ny w Bićńczycach. Ofer
ty Sili Prasa** Kraków,
Wiślna 2.

PIERŚCIONEK ź brylan
tem 0,62 karata — sprze
dam. oferty 8487 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

DO vw 1200 sprzedam
skrzynię, drążki skrętni,
karoserię bez drzwi i błot
ników. Tel* 585-00, wdWri.
105, Wieczorem.

g-8486
LUSTRO antyćznó stojące
oraż katośetię syreny 104
pó Wypadku — śprzdddm.
Tći* 272-884 wióćżofdm*

g-Śiói

DWA fotele, stolik-ławę
i szafę trójdzielną —* sprze
dam. Telefon 637-20, wewn.

564. g-9085
CHETROŁET de Luxć —

rok prod. 1952, stan bar
dzo dobry, zarejestrowany
i części zamierine oraz

błotnik i drzwi dó Wołgi
M-21, sprzedam. Zgłosze
nia: Kraków, tel. 622-17 .

g-8465

piękny błam karakułowy
sprzedam. — Oferty 9041
. .Prasa” Kraków, Wiślria 2.

pentagon six ż pryz
matem — sprzedam. Ofer
ty 9053 „Prasa” Kraków,
wiślna 2.

VOŁKSWAGEN 1600 —

sprzedam. Stan dobry.
Kraków, Ul. 18 Śtycżnia
60/1. g-84-28

CZĘŚCI do „Stara** —

skrzynię biegów/ ehłodni-
ćę, most tylny 1 inhć,
stemple budowlane, deski,
stół wibracyjny, pustakiżuźiówe — sprzedam tahid.
Wieliczka, ul. Krakowska
17. tel. 675.

g-§063
OkAZJAl ŻK-146 stereo,
gwarancja, piuś 2 kolum
ny 5 W ża darmo. Oferty
9062 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

AKORDEON Weltmeister —

120 basów* friałó używany
— sprzedam. Kraków. Kie
lecka 36/2. g-9056

krowę na dcieieriiti —

śtirzedam. KrakóxV, ul.
Królowej Jadwigi 95.

g-9079
Pierścionek ż bryian-

1 tern, rozmiar 16 — sprze
dam. Oferty 8812 „Prasa”
Kraków, Wiślria 2.

WZMACNIACZ dó Melu-
zyny -- sprzedam. Azory,
Różyckiego 4/112.

g-9171

STRUGARKĘ do drewna,
griibośció<Vkę z wyróttf-
ńiarką — sprzedam. Śóle-
śław PtwoWdrczyk, Cza-
jowice 59, k. Ojcowa.

g-9170
WYŻEŁkl riiemieckie gład-
kówłose — śprzedamł Ja
łowcowa 5/51. po 18-tęj.

g-Ó182
ZAŚTAVA 75Ó —. Sprzed
dam. Tericzynek 274 (ko
palnia „kryśtyria”).

g-9181

rSTytowe- — ‘“Spfżedam^ —

Oferty §762 „Ptasa” Kra
ków, Wiślna 2.

BIURKO amerykańskie ż

zasuwaną t żaluzją, ź wie
loma szufladami i skryt
kami oraz smoking na tę
giego wysokiego pana —

sorżedam. Żgłoszóiiia: tel.
614-88 . g-875Ś

Lokale

zamienię dwie garsonie
ry po 16 rii2, w jednym
bloku, trzecie piętro, No
wa Huta, ria dwa pokoje
z kuchnią w Nowej Hucie.
Zgłoszenia: tel. 458-44 .

g-8523
mieszkanie komfortowe
W śfódmifeśćiu — stare
budownictwo, okolica
parku Krakowskiego, i
piętro — 3 pokoje, służ
bówka, 2 łazienki. 2 ku
chnie, 2 balkony,’ zamie
nię pilnie na 5—6 pokoi
(najchętniej budownictwo
międzywojenne) w tej
samej dzielnicy. Oferty
9286 „Prasa” Kraków, Wi
ślna 2.

zdecydowanie kupię
mieszkanie wiasrióściowe,
wielopokojowe. Oferty
8382 „Pra^śi* Kraków,
Wiślna 2.

ŁODŻ! M-3 nowe, spół
dzielcze, blisko centrum,
zamienię na rótonorźędiie
w Krakowie. Łódź* 1 Ma
ja 35/5, óberbók.

g-7931
Asystentka wynajmie
od Wrźaśhia Superkórrifor-
tówy pokój iUb garśóniś-
rę. WarUrtki dó Uzgódriie-
ńia. Ofórty Ś773 „£rasa”
Kraków, Wiślna 2.

BEZDZIETNE małżeństwo
Studenckie poszukuje śa-
rnódzieiriegó pókoju na

ókreś roku* Oferty 8490
„Prasa** Kraków, Wiślna 2.

Przyjmę pilnie dozórcó-
śtwd. Warunek — miesz
kanie. Oferty 9116 „Pra
sa” Kraków/ Wiślna 2.

SUPERKOMFÓRTOWE —

pokój z kuchnią, 38 m?,
I p., słoneczne, z balko
nem, okolica 18 Stycznia,
zamienię na 2 pokoje z

kuchnią, superkomforto-
we, W dzielnicy Krowo
drza. Oferty 9114 ,,Praśa**
Kraków, Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO ż 3,5-iet-
nim dzieckiem poszukuje
pókóju, nie umeblowane
go* Oferty 9090 t,Prasa”
KrakóWj Wiślna 2.

WROCŁAW centrtiiti I M-3
śUperkomfortóWe, śpóP-
dzieićze, zamienię na po-
ddbńe lub większe Kra
kowie (może być kwate
runkowe). — Oferty- 9089
.. Prasa’1 Kraków. Wiślna 2.

PILNIE zamienię 4 poko
je z kuchnią, przy par
ku Krakowskim, na dwa
mieszkania po 2 pokoje
z kuchnią. — Oferty 9083
„Prasa” Kraków, Wiślria 2.

zamienię mieszkanie —

pokój z kucnnią lub gar
sonierę superkomfortową
— na trzy lub dwa poko
je z kuchnią. Najchętniej
w dzielnicy Podgórze. —

oferty 9082 „Prasa*' Kra
ków, Wiślni 2.

zAmIenię dwa mieszka
nia — pokój z kuchnią
i garsonierę, superkom-
fortowe, na jedno miesz
kanie trzy lub dwupoko-
jowe, najchętniej w dziel
nicy Podgórze. Offerty 9081
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

SZCZECINEK — woj. ko
szalińskie! — Mieszkanie
kwaterunkowe, nowe bu
downictwo — dWa poko
je z kuchriią, superkom-
fortowe, z dużym balko
nem, pilnie zamienię na
miesźkariie w Krakowie
lub województwie. Oferty
8458 „Prasa** Kraków,
wiślna i.

DUŻY Pokój z kuchnią,
ria oś* KólóróWym, zamie
nię ńa trzy pokoje — naj
chętniej na ós. Piastów
lub lśoh. Września. Ofer
ty 8462 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

DWUOSOBOWY, komfor
towy pokój: wynśjmę. —

Zgłoszenia: Borek Faięckl,
Niemcewicza iś, w godz.
16—19. g-8460
suPeRkomfortowe —

pokój ź kUchnią, 31 m2,
kwaterunkowe, II piętro^
winda, zamienię na 2 po
koje z kuchnią. Warunki
dó Omówienia. Zgłoszenia:
Nowa HUta, ós. Śłonecz-
ne 1/66.

g-84Ś9
RENCISTKA, Inteligentna,
poszukuje pókoju przy sa-

mothej pani na 10 miesię
cy. Może pómóc w do
mu. Oferty 8470 „Prasa**
Kraków, Wiślna 2.

SANDOMIERZ! M-3 za
mienić na mićsźkańie w
KrakdWie. Zgłoszenia:
Nowa Huta^ J. strusia
15/48. g-8471
BIELSKO-BIAŁA! Miesz
kanie komfdrtowe, kwa
terunkowe, dwupokojówe,
ogrzewanie ólektrycznó,
52 ihŁ I piętro, teiefóri,
źamieriię na podobne w

Krakowie. — ofetty 9030
„Prasa*’’ Kraków, Wiślna 2.

MŁODE bezdzietne , fnał-
źfeiiśtWp tioszi&uje Doko-
Ju^Wrażr brerty Ś423
„Prasa*’ KralióW, Wiślna 2*

POZNAN! Dwa duże po
koje, starć budownictwo,
zamienię nd podobne lub
garsonierę — Kraków,
ewentualnie ŃoWa Huta.
Warunki do uzgodnienia.
Oferty 8823 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PRACUJĄCY Szuka samo
dzielnego pókóju, mie
szkania. ićdrźystne tfra-
runki. Oferty 9048 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

kupię mieszkanie włas
nościowe M-4 w Nowej
Hucie. Oferty 8454 „Pra
sa” Kraków, Wiślna Ś.

SKAWINA! Superkomfor-
towe, kwaterunkowe 2 pcL*
koję z kuchnią, zamienię
na pódobnó lub 0 riiżśzyńi
standardzie w Krakowie.
Może byó spółdzielcze. —

Podać warunki. Oferty
9043 „Prasa’* Kraków,
Wiślna 2.

MŁODY solidny przyjmie
dozorcostwo. Warunek —

mifeszkahió. -- Oferty 8450
,,Pfasa” Kraków, Wiślna ź.

BEZDZIETNE małżeństwo
pilnie poszukuje pókoju* i.
kuchnią , lub garsoniery.
Oferty 9069 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

2 POKOJE z ciemną kuch
nią, superkorrifórtów.e, Ce_
latdwska 20/27, dzielnica
Sródmićśćie, zamićhię. nd
3 pokoje z jasną kucnnią,
śuperkom4órtowó. najchęt
niej w Nówej Hucie, ó-
^erty 9064 „Prasa** Krd-
ków, Wiślria 2.

RENCISTA, kulturalny,
iat 50, poszukuje pokoju,
warunki do Omówieni^.
Tel. 338-75, wićczdrerri.
______

£-8475

SPÓŁDŻIfeLcZE pięknć 2

pdkoje, kuchnia, loggia,
oraz garsonierę, super-
komfortówe zamienię na

spółdzielcze 3, 4 duże po
koje z kuchnią, balkonem.*
Oferty 9075 „Prasa’* Kra
ków, Wiślna 2.

MATKA ż małym dziec
kiem poszukuje samo
dzielnego, niedrogiego po
koju,. w mieścić lub mia
steczku, najchętniej u O-
sdby mogącej zaOpiĆko-
wąć się dzieckiem. Ofer
ty A-118 „Prasa*’ Kraków.
Wiślna 2.

2 POKOJE z ktichńia, wła
snościowe, zamienię na

nokój z kuchnią i Garso
nierę. Oferty 8824 .,Prasa*’
Kbaków, Wiślna ii

POSZUKUJ^ garśóńićfy.
Bardzó dóbrze zapłacę.
Oferty 8817 „Prasa” Kra
ków, Wiślria 2.

WIELKA KAZIA!

Duża sezonowa OBNIŻKA CEN
towarów WIOSENNO-LEINICH

W sklepach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa
HANDLU WEWNĘTRZNEGO w KRAKOWIE.

W naszych branżowych sklepach oferujemy w dużym

wyborze:
4 UR1ORY

< WYROBY DZIEWIARSKIE

> WYROBY

POŃCZOSZNICZE
♦ TKANINY

< OBUWIE

ZAPRASZAMY

K-5981 WPHW w Krakowie

Garsonierę superkóm-
fortoWą. parter, 26 iris,
Nowa Huta, zdriiienię na

większe. Dzielnica obojęt
na. Oferty 9049 „Prasa”
Kraków, Wiślria 2.

kupię mieszkanie super-
komfortowe 3-pokojowe,
własnościowe. Oferty 8815
„Prasa** Krakóiy Wiślna 2.

GARSONIERY lub miesz
kania poszukuję zaraz lub
od września. Oferty 8811
„Prasa” krakóW, Wiślna 2.

DAM czynsz i Opiekę star
szej pani lub małżeństwu
za wynajęcie mieszkania
W domku pryWatriym (po
kój z kućhiiią lub dużą
pojedynkę). Oferty 9168
„Prasa** Kraków, Wiślna 2.

STALOWA Woiąt Pokój z

dtiźą jasną .kąehniąi «la-
zićrika, ć.o ., bćz gazu —

zamićnię na podobne w

Krakowie. Oferty 9177
„Prasa’’ Kraków, Wiślna 2.

Mieszkanie spółdzielcze
3-pokojowe, zamienię nć
2 osobne.. Oferty 9194 „Prd-
śa’* Kralców» Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO ż Krako
wa, młodzi technicy, po-
SzukUjć ód Zaraź miesz
kanie samodzielnego lub
garsoniery, bądź pókoju
z kuchnią w Willi. Czynsz
z góry źa rók. Oferty 9191
,.Prasa” Kraków, Wiślna 2*

MAŁŹtWrŚTWO Bezdżiethe

pdszakujfe rttteszkfinia luS
niekręt>ująe®^O 0Sk8jtt rta
okres 3 lat. Oferty S189

fcraRów, wUtfli i.

tatniŹkAłrtE trzypokojo
wej Miśtrzłjowice( zamie
nię na dwa oddzielne mie-
śzkarila. Oferty 9185 ..fra®
Sa" Kraków, Wiślna 2.

ODNAJMĘ pokój na Ol
szy. Zgłoszenia: Sonórow-
śka S/3. g-8770

Nieruchomości
--- w ę...

krakow! Prżyjiiię na

mieszkanie w domku je
dnorodzinnym z ogrodem
i osobę lub starsze bez
dzietne małżeństwo, które
dopomoże irii w Ureguló-
waniu długu hipoteczne
go. Oferty 9538 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

Kupię domćk jedndro-
dziriny. siiperkOmfortoWy
lub komfortowy, z ogród
kiem i garażerii, albo
miejscem pod garaż, ofćr-
t^r 9652 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

Kupię lub wydzierżawię
W Krakowie Wzgiędnić
najbliższej okolicy pomie
szczenie na warsztat sa
mochodowy. Zygmunt Pa
wlak, 30-528 Kraków, ul.
Tarnowskiego 8/2. g-8696

kupię w Krakowie par
celę Budowlaną lub dom
do remontu. Ófórty 8700
Prasa” Kraków, Wiśl

na 2.

RZESZÓW! Pawilon sa
modzielny, nadający się'
na handel, rzemiosło —

sprzedam. Możliwość wy
najęcia mieszkania. Oferty
8310 „Prasa’* Kraków,
Wiślna 2.

KUPIĘ stary dom drew
niany, może być dó re
montu, z małym ogród-
kierri, albó własnościową
gśrśóftićrę, tćż ’ fftóżć Być
dó remontu. Oferty 8632

Prasa” Kraków, Wiśl
na 3.

SPRZEDAM doirićk ż

Ogródkiem w Myślenicach.
Óferty 8628 „Prasa** Kra
ków, Wiślna 2.

SPRZEDAM pilnie na

Azorach działkę budowla
ną z barakićm mieszkal
nym. Zgłoszenia: tel.
742-41, od godz. 18.

g-83Ś0
KUPIĘ działkę budowlaną
lub rozpoczętą budowę —

w Krakowie albó okolicy,
oferty 9019 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

SPRZEDAM dom jedno-'
rodzinny. Oferty 8411
„Prasa** KrakóW, Wiśl
na 2.

Parcelę z ^^wg^
<Joxyy, s.. zadrzewioną.;. v. 38
ąrów, w łądńćj dzielniey
Krakowa ■~ gprzedarń.
TćłZ 506-^3, <§ódZ.P 16^17. ^8

g-8401

sprzedam dom. z ogro
dem. Staniątki 83, woj.
krakowskie. Oglądać: so
boty po południu i . nie
dziele cały dzień.

g-8826
DOMEK . dręwniajiy wraz
ż ogróderii ^w Zabawie k.
Wieliczki — śprzódani.
Zgłoszenia? Janus, Wie
liczka, ul. Zielna 16.

g-9166

kupię domek w stanie
surowym. Podać cenę i
iBlfAliźićię. Ófćrty 8769
.jPtaSa” Kraków, Wi
dma 2*

W Krakowie do-
mek komfortowy tz ogród
kiem, względnie mieszka
nie WiaSnOściOwe. ÓfćrtyŚ7Ś4 Pr^śa” Kraków, Wi
ślna 2*

LETNI dómćk i działkę
— Sprzedam. Zofia Dzie
dzic, Śzarów 106.

g-9163

Zguby

W DNIU 4 sierpnia dzie
ci, Wzgl. starsi, 2abraii z

sieni realności przy ul.
Szpitalnej 4 rudego kotka.
Kotek jest chory — iććźo-
riy. ZWrot nagrodzę. Pro-
chowska, Szpitalna 4/4.

g-9324

MAŁĄ, beżówą Suczkę,
która zaginęła w ókólićy
Stadionu KS ,,Wisła*’ —

próśzę doprowadzić za

wysoką ridgrodą: Maria
Wójcik, Kraków, ul. Ka
zimierza Wielkiego 144/31.

g-93Ć8
28 LIPCA zgubiono na te
renie Krakowa aktówkę
wraz z dokumentami.
Znalazcę proszę o Zwrot
za nagrodą, pod adresem:
Franciszek Kochanowski,
Owczary 105, p-ta 32-0 .^8
Przybyśławice. g-9644
BARTKOWSKIEMU Stani
sławowi, zam. Kraków, ul.
Kępna 15/7, skradziono lć-
gftyńiaęję studencką nr

18217/W — wydaną przćz
Pblitećhriikę Krakowską.

■ g-8338
kurzawa Stanisław,
zam. Brzesko, ul. Ogrodo
wa 7/21, zgubił legityma
cję szkolną wydaną
przez Zespół Szkół Md-
ćhriicżrió-Elektrycżnych w

Brzesku. g-8711
SWAfHTA Jan, zam.

Pcim 65, woj. krskoWŚkiĆ
zgubił legitymację SzkcR-
ną nr 503/75 — wydaną
prz^z Zaśadriićżą Szkołą
Budowlaną dla Pracują
cych w Krakowie — No
wej Hucie. g-8377

KOWAL Rómań, Kraków.
Słoihiana 25/39, zguBił ió-
gitymację służbową rir 548
— wydaną przez PWSM
W Krakowie. g-8346

CZOBOTOWSKI Michał,
Kraków, Reymonta 79,
zgubił legitymację stu
dencką nr 4017 — wydaną
przez Akademię Rolniczą
w Krakowie. g-9Ó22
UNIEWAŻNIA się zagi
nioną pieczątkę ó brzmie
niu: ,,Wytób Galanterii ż
Różnych Surowców Odpa
dowych Maciej TyśzoW-
nicki Kraków — Czarno
wiejska 63/3”. g-Ś4Ó9
ZAWIŚLAK Jan. Kraków,
Reymonta 4 79, Zgubił le-
'^ńynia^ śtddericką . nr

1952 ’
— ^tyy^ną przez A-

kademię Rdlniczą w Kra
kowie. g-9105

CHACHLOWSKI Kazi
mierz, żarn. Kraków ■—

Bieżanów 494, zgubił 4e-
gitymacj ę studen ćką \1 nr

21878/W -— wydaną przez
Politechnikę Krakowską.

g-9071

UNIEWAŻNIAM zagubio
ną pieczątkę o brżmićriiu:
„Zakład instaiatórSt-wa
śanii. i ogrzewania oraz

instaiatórstWa gdzówefio
Leszek Kowalski Kraków,
Ul. Zamoyskiego 67/9 kod
,30-519.” g-9179
PIEKARSKA Iwona, żarn.
Kraków, ul. Wąska 4 m.

20, zgubiła legitymację
służbową —- Wydaną prizez
Okręgowy tfrząd Teleko
munikacji MiędźyrriiaŚtó-
wej w Krakówig.

Ś-Ś752

PBZYSTAŁ Marianna,
zdm. Wielkie Drógi 192/17,
Zgubiła legitymację służ
bową uprawniającą do
50% zniżki kolejowej, tyy-
ddńą przez Kuratóriurii Ó-
światy i Wyćlió\frdńia • w

Krakowie. g-8490

BORZĘCKA Lucyną, fra
ków, ul. Makowskiego
8/23, .zgubiła legitydiąćfę
szkolną — wydaną przez
Zespół Szkól Mechanicz
nych W Krakowie.

g-8800
BIEDA Ndlina, Krdków,
ul. Jaremy/ 23/6, zgubiła
iegityrńdćję śżkólńą nr

75/75 /PÓ 7- wydańą, przęż
zespół śzkól - Budówld-
riych. g-9164

Różne

NOWO Otwarta wypóży-
czalnia sukien, welonów

.najńówśżć fasóńy, po
leca Półiorakówa, Ul. Ar
mii Ludowej 6/8 (bóczria
Daszyńskiego), tel. 573-03 .

__________________ g-8000
POSIADAM samochód oso
bowy i gotówkę. Oczeku
ję propozycji. Oferty Ś653
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

GABAŻtJ poszukuję.
Czynsz roczny. Ósićdle
Rydla lub bliska ókolicd.
Telefon 726-Ź5, wieczorem.
__________________ g-9001
zamienię teleobiektyw
Jupiter IIA 4/135, na śże-
rókókątriy Mir-i ź,ś/37.
Tćl. 316-32.

_________ g-9132

OPAKOWANIA z kartóriu
oraz tektttry wykonuje
zakład usługowy — Jćż2y
Wiciński, tel. 216-7S.

g-1425
ZESPÓŁ muzyczny zagra
na weselach. Tel. 581*99,
godz. 13.30—15, g-^065
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Szałasy, karczmy i zajazdy
wokół Krakowa

e. edLl
Lx

Kraków otacza się siecią sza
łasów,kircżónt i zajazdów na
wiązujących dó najdawniejszych
tradycji hotelowych i gastrono-
rrtićźńych regióriu. Lokalizowa
ne są one głównie W Ośrodkach
zńańych z walorów turystycz
nych i Rekreacyjnych. Tylko
gminna spółdzielczość „Samopo
moc Chłopska” Ufuchortiiła w

bh. 12 takifch placówek; które 0-

gółetn dysponują 1.000 miejsc
konsumpcyjnych.

w trakcie budowy znajdują się
4 zajazdy z 30 miejscami nócle-

gowymi i 150 konsumpcyjnymi
każdy. Powóstają orie w Wiśnio
wej, Białym Kościele przy tra

sie Kraków — Ojców, Węgrz-
bach, przeż które biegnie magi
strala ż Watsżawy, oraz W Mo
gilanach przy drodze do Zako
panego. PóWśtają też zajazdy: w

Nowym BrzóSku ha 200 miejsc
konsumpcyjnych i 16 hotelo
wych; oraz Pcimiu ńń 450 miejsc
restauracyjnych i 40 hotelowych,
a także restauracja na 150 miejsc
w Mikluszowieaeh. Każda z tych
placówek uwzględnia tradycje
podkrakowskiego budownictwa
regionalnego.

KI

wt

«Poronińskie Lato»

i

Dyżurujący wraz z pracownikami w sobotę dyrfektór proszowickiej
Spółdzielni Kółek Rolniczych — Franciszek Jelonklewicż czuwał
nad wykonaniem koniecznych napraw i uzupełnieniem' Sprzętu
żniwnego. Fot, z. OGIŃSKI

9SIERPNIA
pdnuazuięk

Romana

Romualda

Teatry
Nieczynne.

Dar dla Muzeum

Ziemi Sądeckiej
Goszczący ■w Nowym Sączu;

przedstawiciel Koła Sądeczan —

Stanisław Rosiński z Londynu,
ofiarował Muzeum Ziemi Sądec
kiej cenną kolekcję odznaczeń i
crderów polskich i brytyjskich z

okresu II Wojny światowej,, któ
re otrzymywali Polacy służący
w Polskich Siłach Zbrojnych na

Zachodzie. Oprócz odznaczeń i
ordferów ofiarodawca przywiózł
kolekcję odznak, baretek, zna
ków pułkowych i dywizyjnych
eraż kilkanaście mundurów róż-

hych formacji; W Zbiorze są ró
wnież dokumenty żołnierzy pol
skich i elementy ich wyposaże
nia. (a. rak)

W Poroninie Zakończyła się
dwudniowa impreza kulturalna
„Poronińskie Lato”; Wprawdzie
pogoda w niczym nie przypomi
nała tej pory roku — raczej je
sień — i trzeba było przenosić ją
z pleneru do sali, ale jednak nie
zespuło to nastroju przepięknego
Widowiska folklorystycznego. W
Poroninie wystąpiły najlepsze
góralskie Zespoły pieśni i tańca
ze słynnymi ,(Klimkami Bachle
dami” a ich występy wzbudziły
sżczóry entuzjazm wśród tysięcy
wczasowiczów, bawiących w Po
roninie i okolicy. Bardzo podo
bały się również turystom dwa
barwne Widowiska obrzędy
pasowania na: chomolnika — ju
hasa, który pasie owce i zagania
je do dojenia oraz prymistę
(pierwszego skrzypka kapeli gó
ralskiej).

Deszcze przerwały
żniwneprace

Ż głębokim żalem Zawiadamiamy, że nasz śerdśczny kolega
i towarzysz pracy

1

Dwudniowe opady spowodo
wały przetwęw pracach żniw-

ńyCh. Jeszcze W sobotę faho W

całym województwie liczohó na

poprawę pogody. Odwiedziliśmy
Słomniki, gdzie zgodnie z usta
leniami, punktualnie o godz. 7
rano Zjawiła się czterema śamo-
Ohódami grupa żołnierzy 6 PO-

mórskiej Dywiżji Pdwietfżno-
DesSntówej, mająćd pomóc słóm-
ftićkim roliilkom W żbiohSęh.
Trwała W pogotowiu hóWhież
Spółdzielnia Kółek Rolniczych W
Proszowicach. Zaplanowała ona

na sobotę kompleksowe prace
(tżn. koszenie pszenicy, podoryw-
ki; wapnowanie gleby i siew
poplonów) U Stanisława Olendra
w Klimontowie. Niestety plany

spełzły ńa niczym. Czas przerwy
poświęcony został na drobne na
prawy i uzupełnienie sprzętu
rbiniczego, możliwe do wykona
nia pod dachem. Na skoszenie

maszynami SKR czekało w Pro-
szowićkiem 156 hektarów Zbóż,
na zatrudnienie — 26 snopowią-
źałek. (Wój)'

«Wodowanie»
z Bochni do Gdyni

RYSZARD KRUPA
ódszedt ód ńaś nagle ha żawsże, 5 sierpnia 1976 roku - w 4«

roku pracowitego życia:
Byt wśpółżatdżyćleióm naszego przedsiębiorstwa, I Sekreta

rzem Komitetu żakiaddwżgo PZPR, działaczem spOiączHym,
poświęcającym bez reszty ezaś dla dobra innych.

za pracę zawodową i społeczną odznaczony został Srebrnym
i Żlotym Kt^yżem Zasługi, Medalerh XXX-lićf* PftL, Żłótą
Odznaką „Za pracę społeczną dla m. Krakowa” Oraz szeregiem
odznaczeń.żA działalność spórtbwą. i .sjnipw/wmią
. Odszedł ód nas Prry.iacte!. Człowiek prawy, $ZóróWy ÓBywa-
tel. i takim pozostanie w naszej pamięci..

rodzinie zmarłego składamy;iwyrazy najgłębszego współ
czucia. ""

~ ’....* 1 . t~ usas .-.Mi ,

Pogrzeb odbędzie kię 19 sierpnia 1976 roku, • godzinie 12.30,
na cmentarzu Rakówlckim.

dyrekcja, rada zakładowa, komitet
ZAKŁADOWY FzTR i ZAŁOGA Przedsiębior

stwa Budowy Elektrowni i Przemyślu
„Energoprzem” w Krakowie

Ź głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 sierpnia 1976 i,
zmarl

RYSZARD KRUPA
wieloletni działacz Okręgowego Związku Koszykówki

Wojewódzkiej Federacji Sportu w Krakowie.
ddsźćdł ód ńaś ńióbdźaiówany wśjtólpriCciWiiik i żyeżliWy

Kolega.
Ża iwą zaangażowaną społeczną działalność odznaczony był

Żlóiym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem XXX-lćfcl4 PRL,
złotą Odznaką ,,Źa Pracę Społeczną dla m. krakówi**, Złotą
Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury ł’lżycżfttj”; źtotą Od
znaką Polskiego związku Koszykówki i iziregiem ińnycli Wy-
różńień.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
ZONie i SYNOWI Zmarłego śkledirńy wyrazy riśj głębszego

wśpóibżucia.
ZARZĄD OKRĘGOWEGO ŻWtĄŻKU KOSZYKÓWKI

WOJEWÓDZKIEJ FEDERACJI SPORTU w KRAKOWIE

Taktyka Zastosowana tu przeż Nortbna była nie
słychanie przCrtiyślna, toteż nić Zwróciliśmy na nią
uwagi. Jednakże jestem pewny, że i w tej sprawie
niśćżał palce...

Cży Zastanawiałeś śię kiedykolwiek nad tym, dla
czego właściwie pani Franklin zgodziła się przyjechać
do Stylós? Przecież jest to pensjonat zupełnie nie w jej
StyiU. Kobieta ta cćńi sobie ponad wszystko komfort,
wygody, dobre jedzenie, a szczególnie już kontakty
towarzyskie. Styles nie jest ani modne, ani światowe,
nie obfituje w rozrywki. Prowadzone jest nie ńajiepićj.
A. jednak właśnie pani Franklin nastawała ńa męża,
żóby Zgodził się spędzić tani całe lató.

No bo widzisż, mój drogi, to nie był trójkąt, ale
czworobok. Pani Franklin była kobietą rozczarowaną
życieni. I to rozczarowanie stało się podłożeni jej nie
wątpliwej nerwicy. Była bardzo ambitna pod wzglę
dem towarzyskim i chciaia być bogata. Wyszła za

Frank lina, ponieważ spodziewała się; że zrobi on wiel
ką kahierę ńaukówą.

Jćśt to cżłówiek niewątpliwie Wybitny, ile Zupełnie
nie W jej typie. Jego Osiągnięcia nigdy nie dostaną się
dó gazet, a óń sarń nigdy nić będżie wźiętyńi i ftiod-

ńym lekarzem. Na pewno zdobędzie doskonałą reputa
cję u kolegów po fachu, a artykuły, jógó ukazyWAć śię
będą W uczonych pismach fachowych. Nie Zyska świa
towego rozgłosu — i na peWno nigdy nie dojdzie do

pieniędzy.
I oto zjawia się Boyd Carringtoń. Człowiek ten

świeżo powrócił z Dalekiego Wschodu, miał tytuł ba-
roheta, ódżiedzićźył majątek; Źnat Barbarę Franklin
jesżćze z okresu, kiedy była śliczną siedemnastoletnią
panienką. Nawet ftlyślał Wówczas 0 tyńi, żeby Oświad
czyć się jój, a później żawsże wśpófńińał ją ż sćńty-
yneńteńi. Śoyd Cayrińgtoń WybiĆra Się dó Śtyleś, Zale
ży mu na towarzystwie Franklinów i marzy o tym,

Woda dla Tuchowa
Jedną z najważniejszych in-

westycji Wodociągowych w Woj.
tarrioWskim jest BudOWa ujęcia
wodnego i rurociągu doprowa
dzającego Wódę dla miasta TUt
chowa. Prace przy budowie uję
cia wodnego !,Wykopćmy ppd. ru-

róciąg przebiegają -W dobrym
tempie. Całość zadania mS być
zakończona W: '1978 f. Z wody 'z

nowego ujęcia będzie mogło
WóWcżaś korżystać bliśko 10 tys.
mieszkańców miasta i kilku wsi
gmihy TuchóW.

Przez dwa lata budował ,Cyga
nerię” — pełnomorski jacht — na

podwórzu swego domu żeglarz Ry
szard Ciecklświcz. Ostatnio po za
kończeniu prac jacht z Bochni

(wój. tarnowskie) przetransporto
wano do portu w. Gdyni na spe
cjalnej platformie. Jednostka o

16 m długości i ciężarze 15 ton,
doskonale- sprawuję się na wodzie
i jest jedną’ ż niewielu, które
iniały tak długą drogę wodowa
nia.

JAMNIKI

AKT-76"

studenckie zespoły
baletowe i folklory-

wciąż modne
W Zakopanem odbyła śię' 8 bm.

10 ogólnppolsks" fpsów
rasowych. Wzięło w niej udział
ponad 400 psów 43 ras, W tym
także rzadkie psie Okazy jak no-

wofunlandy, charty perskie i

charty afgańskie, czy greyhoun-
dy. Mimo deszczu wystawę o-

glądała rekordowa ilość 20 tyś
widzów. Na zakopiańskiej Wy-
śtawie potwierdziła się panująca
unas1‘ ‘

ki. Te

dzały
nie.

Kina
Kijów 15.30, 18, i0.3Ó Sżbz^ki

(t’SA 1. 13). tlci^clia i5.45j 18* 20*13

Nić ilia sprany (fr* L 15). War
szawa 16} 18* 20 Powrót tajemni
czego blondyna (fr. L 12). Wólność
15.45, 18, 20.13 Z podniesionym
czołem (USA 1. 15). Sztuka 15.45,
19 Ojciec chrzestny (UŚA i. 18).
Apollo 15.45, 1Ś, 20.15 Rbtnańś ja
kich wiele (wl. 1. 18). Wanda 15.45,
i§, 20.15 ±ragfedia ,,Pośójd6ńśł*
(UŚA 1. 15). Ml. dtfardiA (LubiĆz
18) 14.45, 17

(UŚA L

żołnierz (usa
rnojskiegd so)
ci«j przyjacielu (ang. la 15)e Świt
(N. Huta os. Teatralne 10) 15.45,
18, 20.1Ś Z podniesionym czołem

(USA 1. i5). M. Sala 15, 1$, 14

Lot rtiartwego ptakń (jug. 1. 15).
Światowid (Ń. fiuta OS. ŃA Śkar-
i^ie 7) 16, 18j 20 Tak zaczyna się
ifiiióść (cźes. b.ó.). M. Sala iś,
17;15, lOiŚO SlOrtóćzhiki (wL 1. 15).
Mikro (Dzierżyńskiego 5) 16, 18,
2Ó MiłóŚĆ rozkwita tfr piątek (runi.
1. 15)i
18} 20
Wisła

gendy
Cezar i fiózalia (fr. 1. 15). Mdśkót-
ka (Dżiórżyńśkićgó 55) 15.30, 17.30,
19.30 Mazfepa (pól. 1. 15). Łłl

(Pasaż Bielaka) :iS, 16, 17

gody Bolka i Lolka, 18, 20, !

wyraźnych fhÓtyWÓW (if. :

Sfinks (Majakowskiego 2)
Melodie przćdmieściÓ (radź.
20 Mniejszy szuka dużego
b.o.).

Telewizja
PONIEDZIAŁEK — l: iŚ.ŻŚ

grani' dnia. 16.3o Dżięńńlk;
ÓblektyW. 17 Eclió śtśdtónu.
Kino ŻwierzyńcA. 17.58 Rodzina —

program publ. 18.15 Teśtśmśnt śta-
re|ó hiiśtrza — film śćr. radź.
19.20 -Dobranoc -i Pleguśak; lp.ąo
Dziennik.' 20.20 Teitr Tślówlźjl:
petćr Hąckś “ ;Hiśtóiią , ó': itąfySi
wdowcu z 1637 rokii. 21.20 Poli
hymnia na wakacjach — progr.
muz. 22.05 Dziennik.

Samotńy detektyw
15), 10.15 Niebieski

1, 18). Wrżoś (Za-
16, 18, 20 AresztUję

kulturą (Rynek gi. 27) is,
Alfredo, Alfredo (Wi. 1. 18);
(Gazowa t 21) 16 Kiedy le-
umieraja (UŚA B.ó.), 18, 20

PAsśź

J*rzy-
22 Bez
1/ 15).
16, 18

. b.ó.),
’ (poi.

Pfó-

PONIEDZIAŁEK — n: 17. i» Pro
gram dnia; 17.15 Kińo lćtńie.; Ćząr- :

ne chmury — sćr. filiń poi. 18.05

Na 40 stopniu szerokości geografi
cznej film dók. 18.40 Mam p6-
ińyśl. — program pubi. 14 Prę-;
gram lokalny. 19.20 Dobranoc. 19.30
Dziennik. 2Ó.2O Bróniarók — ŻliBW.
21.30 „24 godziny”. żi.4o Spotkanie
ni Mśiirititlśife Ż2.15 ÓśóbiiWe iń-

strumenty — gąsiątkó.
WTOREK — łi Na dżićft dó-

bry. 12.30 Eleonora — ode. 4 filmu
ser. wl. 16.25 Program dnia. 16.30
Dziennik. 16.40 , Obiektyw. 17

Lektury Pegaza. 17.15 Fakty, ópi-t
nie, hipotezy — fantazja 1 nauka.
i7.Ś0' Studiś TęiÓWizji . Kilódigćń.
1Ó.40 Śpdtkańia przjt fórtepiańię —

WbjćiĆch Trźciftślći; 19.20 Dóbrś-
tióć — PfZygodj* Bolka i LOlki.
19.80 Dźlenttik. 20.20 U śchyłku-
lata — film fsb: CSRS 21.45 Świat
i Polska. 22.30 Śpiewa Nadia Ur-

bankówa, 23.05 Dziennik.

usł*ti

za źfftiahy dz ostatniej cńiirtll
wprowadzone w prógraińig tea
trów, klń, rśdia i telewizji — re
dakcją nie bierze odpowiedzial
ności.

Wystawy-m u zea

Wawel — „Wawel - zaginiony'*,
(pon. 10—15.3il, wt. nieCz.), Muzeum

Lenina, Oddział w Białym Duńajeii
(eodz. 8—16), Muzeum Narodówe —.

Oddziały: Sukiennice: óaićria pól,
rtialarśtwą 1 rzóżby 1764—19ÓÓ (pófi.
10—16, wt. rilćcz.), Szolayskich, pl.
Szczepański 9: Pól. malarstwó i

rzhźba do 1764 (pon. lO-^lŚ, Wt;
IŻ—18 Wśf. Wói.),. Czartoryskich,
Pijarska 8: wy«t. śrcydzieł żć
zbiorów Czartoryskich (cddti io-y-
16), Archeologiczne, Poselską 3:

starożytność i średniowiecze Mśłó-
polskh Kolekcje zabytków greheo-
lógil śródziemnomorskiej (póń.
tO—14, wt._ 14—18), Podziemie ko
ścioła św. Wojciecha w Rynku <Ś1,:
Dzieje Rynku krak. (pon. wt. ł—

16), Etnograficzne, pl. Wolnića 1:
Twórczość nieprofesjonalni W pla
kacie i grafice (pon. 10—18 wśt.
wól., Wt. ńiśeż.l, Galeria Sztuki

Nowoczesnej, N. Huta ós. Kóśćitl-
szkóWSkić 5: (pon. 18—21, wt, 11—

18), Galerii Sztuki Współczesnej,
ńAcki 2 i Wyśt, Wóifi , Vóśtęili
(póń. iś—?i, wt. ii—iś), KTP*, ui.
Bóh. śtilińgradu 1S: „yińuś tŚ”
(Ćddz.
liczka

W LAJKONIKU:
I losówariići

W kraju moda ha jathni-
sympatyczne pieski Wżbu-
hajwięksże zainteresowa-

10, 15, 22, 46, 47
Dodatkowa 5

II losowańiŻ:

D
W Szczawnicy-Krościenku od

bywają się „Akademickie Kon
frontacje Twórcze” — w skrócie

„AKT-76”. W konfrontacjach u-

Czestniczą
teatralne,
styczne z Krakowa. Kuracjusze
i wczasowicze przebywający w

Pieninach mieli możność zapo
znania się z dorobkiem artysty
cznym teatrów studenckich:
„PleOnazmus”, „Fantastron”. W
niedzielę, 8 sierpnia krakowscy
studenci gościli w Sźczawnicy-
Krościenku studencki teatr z Bu
dapesztu. „AKT-76” zakończy się
24 bm. W UźdfOWiśkU wystąpią
jesżcżę tćathy studenckie: „TAM”;
„Infe/ho”, balet „Kontrast” oraz

zespoły folklorystyczne .Sło
wianki” i „Skalni”.

Żerował
16, 17, 18, 88,
Dodatkowa 7
Końc.

i 475.
binder. 90 375.

47

śś«4

na naiwnych
. 508-zlotowe ;,Zaliczki” na różne

go rodzaju atrakcyjne tówąry po
bierał od naiwhyćli osżuśt grasu
jący na terenie woj. tarnowskie
go. Jego działalność przerwał do-

pićró ihićśzkanićc * LuhśSża — Ką-
zimierz p.; który nie tylko żibral

„agentowi” dowód osobisty, ale
także znaczną część pobranych za
liczek. Oszust zbiegł. Poszukiwa
nia proWadzi tatrtowska milicja.

ian:k
dUBi

W KAROLINCE:

I losowanie:

15, 18, 22t 25,
Dodatkowa 5
Końc. bander, 79683

40

n lósówanle:

7j9,11,23,33
Dodatkowa 15
Nbflć; bander. 49693

3i

żeby zamieszkali tam na lato Barbara zgadza się.
Có ża frustracja! Barbara Orientuje się nićbaWem,

żó zamożny, ■sympatyczny 'baronet jest wciąż jeszcze
pod jej urokiem, nie wie, że jest to człowiek o sta
roświeckich zasadach postępowania i nawet nie po
myśli o możliwości rożwiedzenia jej z mężeni John
Franklin także jest przeciwnikiem rozwodów. Bar
bara mogłaby więc zostać żoną Boyda Carringtona je
dynie w Wypadku śmierci Johna Franklińa. Cóż by
tó mogło być za wspaniałe życie!

Norton doskonale widzi, co dzieje się w duszy pani
Franklin i na serio zabiera się do dzieła. Nie napoty
ka na żadne trudności. Pani franklin staje się wo
skiem w jego rękdch.

Zastanów się przeż chwilę, Hastings, a zobaczysz,
jakie tó W gruncie rzeczy było grubymi nićmi szyte.
A więc najpierw demonstracja ućżuć do męża, potem
rzucone mimochodem Zdania w rodzaju:- „Mam ocho
tę skończyć z tym wszystkim”. „Jestem mu kulą u

nogi” i tak dalej.
Pdtóm — zmianś taktyki. Pani Franklin zwierza

nam się ż obaw, że Franklin postanowi eksperymen
tować na samym sobie.

PoWiftńiśfńy śię byli domyśleć, do czego zmierzała
ta kóbićta, Haśtińgs! Bo przecież najwyraźniej w łwig-
ciiś prZygólóWywała ,ńaś dó. tćgó, źć. Franklin ufńrz®

otruty .fizostygminą.-Miał-więc na pozór paść ofiarą'

doświadczenia naukoWego. Wyglądałoby nŚ tó, ig ła-
żył eksperymentalnie zupełni® Uą jak ińu się żdawało
— nieszkodliwy alkaloid, po czym okaźało śię, że był
to trujący preparat.

Jedynym błędem Barbary Franklin Okazał się po
śpiech. opowiedziałeś mi pewnego dnia, że byłeś przy
tym, jak pani Franklin zdenerWoWąli śię, kiedy sio
stra Craven czytała BoydOWi CarringtOnoWi i ręki.
Ta młoda pielęgniarka jest, jak Wieśż, bardżo pocią
gająca i skłonna do flirtów. Usiłowała najpierw do
brać się do doktóra Frankliiia, ale spotkał ją zawód.
Stąd jej niewątpliwa niechęć do Judith. Romansuje
wpraWdzie Z Allertońem, ale zdaje sobie świetnie

sprawę, że jest tó przelotna miłostka. Nic Więc dziw
nego, że uwaga jej skupia się na bogatym i przystoj
nym Sir Williamie — i to nie bez powodzenia. Spo
dobała mu się ta zdrowa i ładna kobieta.

W Barbarże Franklin budzi to niepokój. Musi się
pośpieszyć. Ijnti szybciej zostanie nieszczęśliwą, ale uro
czą i bezbronną wdoWą, tym lepiej; Tó jasne.

I tak, peWnego dnia, najpierw przóż kilka godzin
udaje, że czuje się fatalnie, a potem zastawia pułapkę.

Wyznam ci, mon amit że nabrałem wielkiego re
spektu dla fasoli kalabarskiej. Bo Widzisz, sprawdzi-,
ła się. Przynajmniej tym razem. Oszczędziła osobę nie
winną, a ukarała przestępcę.

A Więc pńni: Franklin zaprasza waś dó siebie. Oso
biście przyrządza kawę. Według twojej własnej rela
cji, sWdją fiiiżańkę postawiła przód sobą ńń Obrótó-

wym stolikU-bibiiotecżce i podała mężowi — który
siedział dokładnie naprzeciwko niej — drugą filiżań-
kę. Pośtawił ją ftft tym samym stoliku, tśkźę tuż przed
Sobą.

9—2i), Kopalnia ŚÓH, XVi&-

(póń. wt. Ś—1Ź).

Dyżury
Chir. Kopernika"'2f’,‘'Chir. dzi6e.

Prądnićka 35, Neurolog. Śótatti^-
ńsl 3, okulist. Witkó^icł, trróióf.
PiAdnicka 35, Liryrig. ós. Na Śk$i>
pte 65 (inne oddziały szpitali Wg
rejonizacji), frógót, ltifuhk.: Śi£-
miradzkiógo i: wypadki t£l. 09, zi-
chorówinii i pirzeWÓży: 38Ó-5Ś,
nek Pódg. 2: 825-50, 657-37, al. Po
koju 7: ioŚ-aOli 1ÓŚ-73, LÓtniikd ? -

licó 745-68. Pógót. iftO . til* Ó7, T^-

lófóii zaufArtia 871-37 (16—22),
Straż Poż. 08, Informacja ó Usłu
gach, Mały Ryńek 5, tót 565-83,
228—56, Nowa Huta: Pogot. MÓ tćł.

411-1), ^ógót. Ratunk.i łli-22. 41J-7Ó,
Straż t*óź. 433-Ś3, Dyżur $£matr.
dla Nowej Huty. SŻpital w Ńó-
Wej Hucie, IhMr. kolej, zagr.

222-48, centn 237*60 do 70j weĄv.
3514,’ kraj. 595-15,. 238-80 do 82,
Ifiform. kodoWa -tel. 413-54 (dlii Ń.
Huty), 203122, 20^-42, 584-23, 230-19;
Milicyjny TeiMóh

całą dobę, 262-83
Tow. Świadomego
Młodz.
fśotf.

______

........ .

(ćódz. 0—lś), Wizyty domowe iie-

kńrży chorób dzieci — LÓK. ŚjSótdz.
Pracy* tel. 583-43, 5Ś8-Ó6 (ćodż. 16—

23.30)} Informacja Turyst. „Wawel-
Touriśt*’, Pawia 8, tel. 260-91 (godz.
g—20), Infóriń. fcdittiHlnó, KÓK,
pók. 144/1710. (tól. 244-02, iódz.
11—18), Poradnia Przedmałżeńska

i Rodzinna, pl. Wiosny Ludów 6
(0óft. Sh*' piśit. 16—16), Dlyżiifrne
przychodni^ — ógólń.4, pódiitryćź*1
n4, stońiatolóśjióźrte, g^ńihety zó-
biśgbwi (świadczenia ambulttó-

{•yjńe i Wizyty domóweh Ptżychd^
dnid, Al. Pokoju 4. w godz. 1&—Ż2,
tól. 18i-8Ó< a dla pórMdni pedia
trycznej 183-96 — dla Śródmieścia,
Przychodnia, óś. Jagiellońskie hi

1, gódz. IŚ—22, tól. 469-15 — dla

Nowej tłuty, ^rzyćhodnia, ul.

ńikarzi Galia 24, to gódź. it-42,
tai. 725-55 dla Krótoed^ży*
ćliodnia, ul. Krasickiego Boczna 5,
W godz. 12—22, tel. 618-55 dla

PódgórzA, Informacja Służby Zdro
wia: ód gódz. 8 dó 22, tel. 37Ś-Ś0,
od godz. 22 do 8. tel. 240-93.

Poradnia
Stalingradu

ifty-

BŚ-

Zaufania 218-41

(8—1Ś), Kfak.

Macierzyństwa,
Lekarska,\ ul.

43, tśl. sii-óś

I

Waryńskiego 24, Długa 88, Rynćk
Podgórski 9, N. iłiltA — al. Rewo
lucji Październikowej 8.

Różne

(Ciąg d«ls2v nastąpi) (731

zoo (Lasók Wóliki) ód iódi. J.
Salon rozryWkóWy Ul. Psttów-

skiego 12 (11—21).
Ogród Botaniczny (Kopernika

27) godz. tó—17.
Barbakan — ftlscbtókś (18—22).
Strzelnica Sport, obok „Korimy"

godz. 14—21.
Polska Rewia KOnńa — StaÓibń

KŚ „Wanda” N. Ffytą. godż. 17 .Ś8.

(Dokończenie Rą str. 3)



W 1/32 piłkarskiego Pucharu Polski

Porażki Garbarni i Hutnika I b
Garbarnia — ROW Ib 0:1 (0:0). Jedyną bramkę strzelił w 77

min. gry Gęgotek.
GARBARNIA — Pietrzyk, Florek, Dziuba, Kotlarczyk, Madaj,

Zięć, Putaj (od 74 min. Zdunek). Trzciński, Pilarski, Deptuch,
Wrona.

Spory zawód spotkał nielicz
ną grupę kibiców „brązowych”,
którzy przybyli na stadion Ko
rony, by — po wakacyjnej
przerwie — zobaczyć swych
pupilów w akcji. Piłkarze
Garbarni rozczarowali. Wpraw
dzie początek gry był obiecują
cy, Garbarnia rozpoczęła mecz

skoncentrowana; jej piłkarze
szanowali piłkę i grali bardzo
uważnie. W miarę upływu cza
su okazało się że nie było to

wynikiem respektu wobec prze
ciwnika, nawiasem — bardzo
przeciętnego, lecz brakiem kon
cepcji gry i niedyspozycji pił
karzy ludwinowskich. Z upo
rem forsowali oni grę środkiem
boiska, gubili się w dziesiąt
kach podań i razili brakiem

szybkości, a w nielicznych sytu
acjach strzeleckich, które wy
pracowywał kolegom Pilarski,
wykazywali brak zdecydowania.
Przegrali spotkanie, w którym
posiadali optyczną przewagę, a

decydująca o porażce bramka
padła po ewidentnym kiksie
pary stoperów. (wd)

PIŁKARZE rezerwy kra
kowskiego Hutnika przegrali
na swym boisku z Ii-ligową
Stalą Stalowa Wola 0:5 (0:2).
Bramki zdobyli: Baran w 3
min., Ziarek w 43 min., Sza
rek w 65 min., Górka w 68
min. oraz Szopa w 85 min. Sę
dziował p. Moszkowicz z Ka
towic.

HUTNIK IB Wystąpił w

składzie: Dziewoński, Gilski,
Kobierski, Bugiel (Wiącek),

Na tematy dnia

Tematem
dnia są, i chyba jeszcze będą długo,

XXI IGRZYSKA OLIMPIJSKIE, POZOSTAWIŁY ONE BO
WIEM WIELE NIEZAPOMNIANYCH PRZEŻYĆ. JEDNYM

Z NAJBARDZIEJ GŁOŚNYCH WYDARZEŃ OLIMPIADY —

I TO NIE TYLKO W OCENIE POLSKICH SPRAWOZDAW
CÓW, LECZ TAKŻE GRONA SPECJALISTÓW I MONTREAL
SKIEJ PUBLICZNOŚCI — BYŁ FINAŁOWY MECZ SIATKÓW
KI MIĘDZY REPREZENTACJAMI POLSKI i ZSRR...

w

na

pol-

Każdy wielki sukces wymaga
olbrzymiego wysiłku, żmudnej

1 pracy, odnosi się go za cenę
wielu wyrzeczeń. Tak też jest i
w sporcie, tym bardziej jeśli
chodzi o mianą pierwszego
rywalizacji z najlepszymi
święcie:

Historia złotego medalu
skićh Siatkarzy jest wielce pou
czająca, warto ją przypomnieć.
Zanim to jednak zrobimy cof
nijmy się o kilka lat. Nasi re
prezentanci w tej dyscyplinie
sportu już od dłuższego czasu

należeli do światowej czołówki,
wygrywali z najlepszymi, poka
zywali często piękną grę, lecz

, zawsze w najważniejszych pró
bach: mistrzostwach świata i
Europy czy turniejach olimpij
skich, zawodzili, nie zdobywali
medali, brakowało im psychicz
nej odporności, wiary w siebie.
Członkiem tej drużyny był Hu
bert Wagner, który rozegrał z

górą 200 spotkań w reprezenta
cji, należał do najbardziej am
bitnych i bojowych zawodni
ków...

W. czerwcu 1973 roku Polski
Związek Piłki Siatkowej powie
rzył Wagnerowi pierwszą re
prezentację. Młody absolwent
.Warszawskiej AWF, jeszcze

Filosek, Wojtaszek (Kotarski),
Krupa, Mazanek, Orzeł, Ur
bański, Konieczny.

Piłkarze Stali Stalowa Wola,
siódmego zespołu ubiegłych roz
grywek II ligi, byli zbyt trud
nym przeciwnikiem dla rezer
wowej drużyny krakowskiego
Hutnika. Nic bowiem nie po
mógł hutnikom jeden z asów
pierwszej - drużyny —Koniecz
ny, który wróciwszy Wcześniej
ze zgrupowania z Gdyni wstą
pił w sobotę w związek mał
żeński, a wczoraj starał się
wzmocnić kolegów. Jedna ja
skółka nie czyni jednak wio
sny, w podobny sposób jeden
piłkarz dobrze wyszkolony te
chnicznie nie przechyli szali
zwycięstwa. Hutnik Ib przegrał
zasłużenie będąc zespołem zna
cznie słabszym. Również indy
widualnie hutnicy ustępowali
piłkarzom Stali wyszkoleniem
technicznym oraz szybkością.
Niepotrzebne wstrzymywanie
akcji ofensywnych oraz niepo
radność w dogodnych sytua
cjach podbramkowych to tylko
niektóre przyczyny porażki
krakowian. Piłkarze Stali bar
dziej konsekwentnie realizowali
plan taktyczny, a stosując bar
dzo szczelne krycie paraliżowali
akcje hutników już na ich po
łowie. W drugiej części gry roz
wiązał się więc na całego wo
rek z bramkami, szczególhie zaś
czwarta i piąta bramka, zdoby
te z dalszej odległości mogły się
podobać nielicznej grupie pu
bliczności. (Wi-Gr)

Na zdjęciu.-
fragment meczu
o zloty medal
pomiędzy Polską
a ZSRR. Atak
zawodnika ra
dzieckiego sta
rają się pow
strzymać wy-
sfaąkujący do
bloku Wojtowicz

i Bosek.
Na pozosta

łych zdjęciach
Widać jak cie
szyli się polscy
siatkarze po
wygraniu tego

pamiętnego me
czu.

Fot. CAF

O

wczoraj zawodnik, został trene
rem swoich byłych kolegów,
znał ich zalety i wady, znał ich
możliwości.

Rozpoczął od opracowania pla
nu przygotowań do mistrzostw
świata, które miały się odbyć ża
rok w , Meksyku, ustawił dla
siebie i dla drużyny najwyższą
poprzeczkę, powiedział, iż inte
resuje go tylko złoty medal. Po
dwunastu miesiącach żmudnej
pracy przyszedł pierwszy wiel
ki sukces: jedenaście meczów,
jedenaście zwycięstw.

Później była głośna sprawa z

najlepszym zawodnikiem
sykańskich mistrzostw,
sławem Gościniakiem,
złamał niepisaną umowę kolek
tywu siatkarzy, występując W
amerykańskim „cyrku siatków
ki”. Wagner działał jednak z że
lazną konsekwencją, zrezygno
wał z Gościńiaka, a potem z

Wiesława Czai — najbardziej u-

talentowanego zawodnika mło
dego pokolenia — za to, iż ten

nie podporządkował się jego za
leceniom. Takie postępowanie
nie przyniosło mu poklasku, na

trenera posypały się słowa kry
tyki, zarzucano mu, iż jest za
rozumiały, iż nie umie współ
działać z ludźmi. Lecz on je-

mek-
Stani-
który

W pozostałych spotkaniach
1/32 piłkarskiego Pucharu Pol
ski padły wyniki: Olimpia El
bląg — Polonia Poznań 4:0 (3:0),
Avia Świdnik — Jagiellonia
Białystok 2:0 (0:0), Kania Go
styń — PTC Pabianice 3:1 (1:0),
Wisła Płock — Orzeł Łódź 1:2
(0:1), Chemik Bydgoszcz — Łe-
chia Ib Gdańsk 0:1 (0:0), Odra
Wrocław — Rafamet Kuźnia
Raciborska 4:2 (4:0), Czuwaj
Przemyśl — Motor Lublin 2:0
(1:0), Radomiak — Stoczniowiec
Gdańsk 2:0 (1:0), Stomil Olsztyn
— Gwardia W-wa 1:2 (1:1), RKS
Grodziec — Unia Oświęcim 0-3
(0:2), Arkonia Szczecin — Gwar
dia Koszalin 3:0 (1:0), Bolesła
wiec — Zastał Zielona Góra 0:1
(0:1), Olimpia Kamienna Góra
— Górnik Knurów 3:1 (2:1),
Metal Kluczbork — Sparta Za
brze 2:3 (0:1, 1:1).

Zwycięzcy w/w spotkań w

1/16 finału PP spotkają się (18
bm.) z zespołami I-ligowymi.
Krakowska WISŁA wyjedzie na

mecz do Zabrza, gdzie jej prze
ciwnikiem na drodze do 1/8 fi
nału będzie jedenastka Sparty.

Z KRAJU
WARSZAWA. Prezydium

Głównego Komitetu Kultury
Fizycznej i Turystyki doko-
konało 6 bm. oceny udziału
Polski w XXI Igrzyskach O-
limpljskich, stwierdzając, że
występ naszej reprezentacji w

Montrealu jest największym
osiągnięciem polskiego sportu
o olbrzymim znaczeniu nie tyl
ko sportowym, ale także idgo-
wo-wychowawczym i propa
gandowym. Sukces ten został
osiągnięty dzięki warunkom
stworzonym przez Polskę Lu
dową oraz stałej trosce partii
o rozwój polskiej kultury fi
zycznej.

ZIELONA GÓRA. Podczas
międzynarodowych, młodzieżo
wych „zawodów ’ przyjaźni" w

lekkiej atletyce' w skoku
wzwyż kobiet Anna Dąbrow
ska ustanowiła rekord Polski
seniorek przechodząc wyso
kość 183 cm. W ogólnej pun
ktacji zawodów zwyciężyła e-

kipa NRD przed ZSRR i Pol
ską.

WARSZAWA. Minister spraw
spraw '- wewnętrznych Stani
sław Kowalczyk spotkał się 6
bm. .? g^npą .ppissich. Olimpij
czyków, reprezentujących
gwardyjskie kluby sportowe
(m. in. krakowską Wisłę — A.
Szymanowskim i K. Kmieci
kiem) dziękując im za dosko
nałe wyniki i ambitną posta
wę w Montrealu.

BIELSKO-BIAŁA. W towa
rzyskim meczu piłkarze Gór
nika Zabrze pokonali miejsco
wy BKS 2:1 (1:0).

WROCŁAW. W XII ' kolar
skim Bałtyckim Wyścigu
Przyjaźni zwyciężył Gusiej-
ńow (młodzieżowa reprezenta
cja ZSRR) przed Pozakiem
(PZKoI). Drużynowo zwycię
żyła młodzieżowa reprezenta
cja ZSRR przed Białoruską
SRR i reprezentacja PZKol.

szcze raz udowodnił, te najwa
żniejsza jest drużyna i, mimo
mocno zmięnionego składu, do
prowadził do zdobycia przez na
szą reprezentację w ubiegłym
roku srebrnego medalu na mis
trzostwach Europy.

Ostatni okres, przygotowania
do Olimpiady. Wagner i tym ra
zem zapowiedział, że interesuje
go tylko złoto. I tym razem

spotkał się z krytyką... Nie li
czył się jednak z opinią, działał
nadal konsekwentnie, był nieu
błagany wobec zawodników i
wobec siebie. Morderczy — fi
zyczny i psychiczny — wysiłek
doprowadzony do granic ludzkiej
wytrzymałości, najpierw w Za
kopanem, następnie w Font Ro-
meu i Rudziskach Pasymskich
koło Olsztyna— Aż nastąpił
wspaniały triumf polskiego
sportu w Montrealu.

Zanim jednak doszło do me
czu ze Związkiem
było, 3:2 z Koreą
3:0 z Kanadą, 3:2
piątym Secie 20:18),
3:2 ż Japonią. I wreszcie
miętny, dramatyczny
pietwszy set 15:11 dla
drugi 15:13 dla Polski,

Radzieckim^
Południową,
z Kubą fw
3:1 z CSRS,

pa-
finał:

ZSRR,
trzeci

15:12 dla ZSRR, Czwartego, w

którym radzieccy siatkarze mie
li dwa meczbole, nasi wygrali
19:17!! W ostatniej części tego
meczu Polacy panowali już nie
podzielnie na boisku, nie wyglą
dali na zmęczonych, wygrali
15:7, zdobyli złoty medal...
M ubert Wagner i dwunastu
W Siatkarzy ~ oni to odnieśli

wielki sukces w Montrealu. Za-

EDYNBURG. Podczas zawo
dów lekkoatletycznych Irena
Szewióska ustanowiła w biegu
na 440 yardów rekord świata
czasem 51.Tl sek,

NORTH CONWAY. W t/4 fi
nału tenisowego turnieju Woj
ciech Fibak przegrał z Jugo
słowianinem Zeljko Franulo-
vicem 3:6, 4:6. W półfinale de
bla para Ftbak — Meller (mis
trzowie świata) przegrała z

parą paragwajsko-argentyńską
Pecci — Cano 6:3. 4:6, 4:6.

BERLIN. Podczas zawodów
automobilowych kierowca ra
dziecki Jukk Reintam poniósł
śmierć wpadając samochodem
na drzewo.

Pod-
lekkoatletycz-

sztafeta NRD
biegu 4X800 m

czasem 7.54,2

w konkurencji kobiet
Mima Jausorec

a wśród męż-
Kakulia

igrzysk
medale

KARL-MARX-STADT.
czas zawodów
nych kobieca
ustanowiła w

rekord świata
min.

LUND. W mistrzostwach Eu
ropy juniorów w brydżu spor
towym zwyciężył zespół Au
strii, a Polska zajęła czwarte

miejsce.
PRZEROV. W tenisowych

mistrzostwach Europy amato
rów
zwyciężyła
(Jugosławia),
czyzn Tejmuraz
(ZSRR).

TORONTO. Podczas
Inwalidów dwa złote
w pływaniu (100 m dow. i 100
m motylk.) zdobył Polak
Grzegorz Biela.

BONN. Podczas hokejowego
turnieju o puchar ,»Thurn und
Taxis Pokal” Polska przegrała
z EV Lundshut 3:5 oraz z mis
trzem CSRS Sonp Kladno 2:8.

BERNO. Duński arcymistrz
Bent Larsen wygrał szachowy
turniej międzystrefówy.

Ryszard Krupa nie żyje
Trudno nam pogodzić

się z myślą, iż odszedł od
nas tak wspaniały czło
wiek, wybitny krakowski
dząłacz sportowy. 5 sier
pnia 1976 roku zmarł na
gle w Krakowie, w wie
ku 46 lat, RYSZARD
KRUPA. Na przełomie lat
40-tych i 50-tyeh uprawiał
on czynnie sport w Cra-
covii, grał w siatkówkę,
piłkę ręćzną/i koszyków
kę, Później przez wiele
|J(Lęysżąrd.Krupąxdzia-
łał w Krakowskim Okrę
gowym Związku Koszy
kówki, był przewodniczą
cym Wydziału Gier i Dy
scypliny KOZKosz., a na
stępnie wiceprezesem
Związku. W bieżącym ro
ku objął odpowiedzialną
funkcję prezesa Klubu
Sportowego Korona.

Ryszard Krupa był od
znaczony złotym i sre
brnym Krzyżem Zasługi,
Medalem 36-Iecia PRL,
złotą odznaką „Za pracę
społeczną dla miasta Kra
kowa”, odznaką Zasłużo-

wodnicy, bo uwierzyli w ziębię
i trenera, gdy ten mówił, iż in+

teresuje go tylko złoto, bo na

długo całkowicie wyrzekali się
wszystkiego,

'

podporządkowali
się reżimowi treningowemu,
Wagner, bo właśnie jego kon
sekwencja w myśleniu i działa
niu stworzyła tak doskonały ko
lektyw, doprowadziła reprezen
tację Polski do złotego medalu.

(KAS)

W lekkoatlewn pojedynku

OSfl-
W LEKKOATLETYCZNYM

pojedynku na stadionie Uniwer
sytetu Maryland pod Waszyn
gtonem spotkały się ekipy JSA
i ZSRR. W łącznej klasyfikacji
mecz zakończył się zwycię
stwem ZSRR 211:157 pkt. Nigdy
jeszcze, w historii czternastu

lekkoatletycznych pojedynków
ZSRR — USA, Amerykanie nię
zaznali goryczy tak wysokiej
porażki.

TRENER

Kazimierz Górski

rezygnuje
TRENER piłkarskiej reprezen

tacji Polski, twórca Wielkich
sukcesów polskiej piłki nożnej;
Kazimierz GÓRSKI oświadczył
przed kamerami TW, że rezy
gnuje z funkcji selekcjonera i
trenera narodowej reprezentacji.

Kazimierz Górski w okresie
pięcioletniej pracy z piłkarską
reprezentacją Polski, prowadził
ją w ok, 70 spotkaniach między
państwowych. W tym okresie
reprezentacją Polski sięgnęła po
największe sukcesy w historii

naszego futbolu. Zdobyła złoty
medal olimpijski w Monachium,
trzecie miejsce
świata w 1974
wicemistrza
Montrealu,

na mistrzostwach
roku oraz tytuł
olimpijskiego w

nego Działacza Kultury
Fizycznej, złotą odznaką
Polskiego Związku Koszy
kówki.

CZESC JEGO PAMIĘCI!
Pogrzeb Ryszarda Kru

py odbędzie się we wto
rek 10 sierpnia br. o godz.
12.30 na cmentarzu

kowickim.

W konkurencjach kobiecych
lekkoatletki radzieckie zwycię
żyły aż 104:42 pkt., natomiast w

klasyfikacji mężczyzn nieznacz
nie lepszymi okazali się Ame
rykanie wygrywając 115:107
pkt. Łącznie w dotychczaso
wych meczach ZSRR odniósł
już 10 zwycięstw, USA 3 zwy
cięstwa, zaś jeden pojedynek
zakończył się remisem.

Podczas drugiego dnia zawo
dów ustanowiono dwa rekordy
świata Ludmiła BRAGINA wy
grała bieg na 3000 m w czasie
8.27,12 min. (poprzedni rekord
był gorszy o ponad 18 sek.!). W
sztafecie 4X 440 yardów czwór
ka radzieckich sprinterek pobiła
rekord świata czasem 3.29,06
min. (poprzedni rekord należał
do RFN i wynosił 3.30,30 min).

zakończyły się
mistrzostwa Polski

Zdzisław Bramek

mistrzem Polski
W POZNANIU

wioślarskie
seniorów, w których startowało
600 zawodniczek i zawodników
z 30 klubów. Wioślarz krakow
skiego AZS-u — Zdzisław BRO
MEK wywalczył kolejny tytuł
mistrza Polski w wyścigu jedy
nek. W punktacji drużynowej
wśród kobiet pierwsze miejsce
zajął AZS W-wa przed Skrą
W-wa, AZS-em Wrocław, AZS-
em Poznań, Stoczniowcem
Gdańsk i AZS-em Kraków, zaś
wśród mężczyzn najlepszym ze
społem okazali się Czarni Szcze
cin przed Zawiszą Bydgoszcz,
Budowlanymi Płock, AZS-em
Gdańsk i AZS-em Kraków.

W TOTO-LOTKU wylosowa
no następujące nurhery: I loso
wanie — 1, 10, 18, 41, 44, 46, do-
datk. 14; n losowanie — 10, 21,
26, 33, 35, 41. Wylosowano koń
cówkę banderoli: 065480.

MAŁY LOTEK płaci: w I lo
sowaniu — za piątki po 205.814
żł, za czwórki po 989 Zł, za trój
kipo59zł;wIIlosowaniu—za
piątki po 152.724 zł, za czwórki
po 1.725- ,21, za trójki po 54 zł.


