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Obóz uchodźców palestyńskich
Tcl. el-Zaatar na przedmieściach
Bejrutu, został wczóraj zdobyty

potsKim Kosmonauiom
udział w lotach załogowych

Okresowa sprzedaż cukru

na bilety towarowe
w

ostatnich dwóch miesiącach, mimo kierowania na zaopa
trzenie rynku wystarczających dla tego okresu ilości

cukru, zaistniał nadmierny wykup tego artykułu, brak

ciągłości sprzedaży i wystąpiły ostre objawy spekulacji. W

związku z tym, w oparciu o zalecenie Biura Politycznego KC
PZPR z dnia 11 sierpnia 1976 r., Rada Ministrów po porozu
mieniu się z Prezydium CRZZ i po rozpatrzeniu w dniu 12

sierpnia 1976 r. całokształtu tego problemu, w trosce o zape
wnienie normalnego i sprawiedliwego zaopatrzenia w cukier

wszystkich ludzi pracy i ich rodzin postanowiła wprowadzić
na okres przejściowy sprzedaż cukru na podstawie biletów
towarowych w ilości 2 kg cukru miesięcznie na każdego pra
cującego w gospodarce uspołecznionej, emeryta, rencistę,
członka związków twórczych,

'

studenta, osobę duchowną
wszystkich wyznań, rzemieślnika, chałupnika, członków ich
rodzin, a także innych osób pozostających na ich utrzymaniu.

Rolnicy, indywidualni kontraktujący produkty rolne bądź
sprzedający mleko lub jaja w ilościach proporcjonalnych do

posiadanego areału oraz ich współmałżonkowie i dzieci do
lat 14 będą mieli prawo zakupu na podstawie biletów towaro
wych 2 kilogramów cukru miesięcznie, a pozostali członko
wie ich rodzin żyjący we wspólnym gospodarstwie — jednego
kilograma cukru miesięcznie.

Rolnicy indywidualni zbywający w uspołecznionych punk
tach skupu tylko niewielką część swej produkcji towarowej
oraz członkowie ich rodzin powyżej lat 14 utrzymujący się z

rolnictwa będą mieli prawo zakupu na podstawie biletów to
warowych jednego kilograma cukru miesięcznie, a dla dzieci
do lat 14 dwóch kilogramów cukru miesięcznie.

Rolnicy indywidualni nie kontraktujący produktów rolnych
i nie zbywający swej produkcji towarowej w uspołecznionych
punktach skupu będą mieli prawo zakupu na podstawie bile
tów towarowych 2 kilogramów cukru miesięcznie dla dzieci
do lat 14.

Rolnicy,
będą mieli

warowych
dżin po 1 kg a dzieci do lat 14 po 2 kg cukru miesięcznie.

Powyższe normy zapewniają racjonalne zaopatrzenie ludno
ści w cukier. Cena cukru sprzedawanego za zwrotem biletów

towarowych pozostanie bez zmian i wynosić będzie jak do
tychczas dziesięć złotych 50 groszy za 1 kg. Osoby nie upra
wnione do posiadania biletów towarowych na cukier będą
mogły nabywać cukier po cenie komercyjnej dwadzieścia
sześć zł za 1 kilogram w wydzielonych do tego celu sklepach.
Ogólnie dostępna sprzedaż po cenie komercyjnej prowadzonej
w tych sklepach ma również na celu przeciwdziałanie speku
lacji cukrem. (Dokończenie na str. 2)

którzy przekazali gospodarstwa państwu za rentę
prawo do zakupu cukru na podstawie biletów to-

półtora kilograma miesięcznie; członkowie ich ro-

Krakowie
Naszym Czytelnikom-melomanom pragniemy raz jeszcze

polecić imprezy rozpoczynającego się w najbliższą niedzielę
festiwalu „MUZYKA W STARYM KRAKOWIE”, w którym
wystąpią znane i cenione polskie zespoły kameralne.

Pierwszy koncert odbędzie się
15 SIERPNIA O GODZ. 20.30
w Sali Hołdu Pruskiego w Su
kiennicach, a jego wykonawcą
będą krakowscy muzycy —

członkowie Capęlli Cracoviensis
pod dyrekcją Stanisława Gałoń-

skiego.

u-Naukowcom . udało się usunąć
szkodzęnie w ramieniu mechanicz
nej łopaty „Vikinga-1”, które
przerwało pobieranie próbek gle
by marsjańskiej. Obecnie, pn u-

mieszczeniu w laboratorium .,Vi*
kinga” kolejnej partii materiału
badawczego, będzie można przy
stąpić do poszukiwania związków
organicznych w gruncie marslań-
skim. Chodzi tu przede wszystkim
o związki węgla, które mają za
sadnicze znaczeńie dla powstania
i utrzymania się. życia. -Na -zdję
ciu: „łapa” „Vikinga-1” pobiera

próbkę gruntu marsjańskiego.
,

' CAF—UPI — telefoto

Po skażeniu środowiska
Lekarze, którzy prowadzą obser

wację medyczną kobiet w ciąży
pochodzących ze skażonego rejonu
Soveso, odebrali 11 bm. poród 24-
letniej Antonietty Facelii. Dziec
ko przyszło na świat martwe.

16 SIERPNIA O GODZ. 20.30
w Muzeum Historycznym przy
ul. Szerokiej wystąpi zespól
MW2. pod dyrekcją Adama Ka
czyńskiego

17 SIERPNIA O GODZ. 20.30
w kościele OO. Bernardynów
śpiewać będą Znakomici Canto-
res Minores Wratlslavienses pod
dyrękcja Edmunda Kajdasza

18 SIERPNIA O GODZ. 19.30
na dziedzińcu Muzeum Archeo
logicznego przy ul. Poselskiej 3
wystąpi kierowana przez S. Sut-

kowskiego Warszawska Opera
Kameralna

(Dokończenie na str. 2)
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Fascunujqce «rclieoloi|ic«mic

L, Pompei^,
oraz miasta sprzed 14 wieków
RZYM, BELGRAD
Grupa archeologów prowadzą

ca wykopaliska na terenie naj
większego z dotychczas odkry
tych cmentarzy pompejańskich
natrafiła na doskonale zachowa
ne zwłoki mężczyzny i dziewczy
ny.

W przypadku mężczyzny są to

najprawdopodobniej zwłoki
przedstawiciela bogatej rodziny
pompejańskiej, senatora Marco
AbelliO Firmo. Nazwisko jego

Napadwszechdziejów?
BUENOS AIRES
Jak jut podawaliśmy, w Buenos

Aires dokonano zuchwałego napa*»
du na „Banco di Gąlicia”. Policja
ujawniła, że wartość skradzionych
walorów, klejnotów i srebra mo
że osiągnąć poziom nie notowany
dotychczas w historii kryminali
styki światowej. Nie zidentyfiko
wani do tej pory osobnicy opróż
nili 94 sejfy, gdy tylko jeden z

nich zawierał aż 1.750 tys. dolarów.
Napad doprowadzi do ruiny wielu
'klientów .Banco di Galicia”.

KOMU N| KAT RADY MIN1STROW

W Moskwie odbyły się ostatnio rozmowy delegacji krajów so
cjalistycznych — uczestników programu „Interkosmos”. Omawia
no propozycję ZSRR w sprawie udziału obywateli krajów człon
kowskich .Jnterkosmosu” w lotach załogowych na pokładach ra
dzieckich statków i stacji kosmicznych.
Owocem tych rozmów było do-

ńiośłe porozumienie o podjęciu
w najbliższych latach międzyna-

łowice — Młodziejowice —

Boleń — Bosutów -- Węgrzce
— powrót autobusem a- 18 km

wędrówki czyli 18 punktów do
Odznaki Turystyki Pieszej

rodowych załogowych lotów kos
micznych ną pokładach stacji or
bitalnych typu „Salut”. Dzięki
współpracy w ramach „Interkos-
'm.osil” oraz pomocy Związku
Radzieckiego, który udostępni
bratnim krajom Wspólnoty so
cjalistycznej dorobek swojej te
chniki kosmicznej, nauka polska,
jak i nauka innych krajów na
szego obozu, zyska nowe narzę
dzie badań podstawowych i sto
sowanych — stacje orbitalne.

Przypotpnijmy, że z pokładu tych
kosmicznych laboratoriów moż
na wskazywać miejsca występo
wania bogactw naturalnych, o-

ceniąć . stan zasiewów i lasów,
śledzić skuteczność ochrony śro-
dowiska naturalnego, naprowa-
dzać na bogatełowiska flotylle
statków rybackich itd. Jak obli
czyli naukowcy, radzieccy, tylko
w dżiędźinię rybołówstwa wyko
rzystanie: kosmicznych środków
obserwacji może przynosić rocz-

nie ńiiliąrfly 'rubli-.'
Już/ dzisiejsze stacje orbitalne

daleko Skopje w Macedonii skła
niają ich do stwierdzeń, że od
kryte ni.dawno wykopaliska
stanowią pozostałość po tzw.

„Justyniaiją Primae”, pierwszym
mieście za.#onym przez bizan-

(Dokończenie na str. 2)

są zalążkami przyszłych, działa
jących w kosmosie, zakładów
produkcyjnych. Pionierskie do
świadczenia kosmonautów ra
dzieckich, jak i eksperymenty
przeprowadzone podczas wspól
nego, radzi ecko-amerykańskiego
lotu „Sojuz-Apollp” wykazały,
że w próżni i nieważkości można

(Dokończenie na str. 2)

Depesze polskich
przywódców

do Fidela Castro
I sekretarz KC PZPR ■>—

Edward Gierek, przewodni
czący Rady Państwa — Hen
ryk Jabłoński i prezes Rady
Ministrów — Piotr Jarosze
wicz wystosowali depeszę z

pozdrowieniami do I sekreta
rza KC Komunistycznej Par,
tii Kuby, premiera rewolu
cyjnego rządu Republiki Ku
by --,'Fidirtą' Castro Buz, z

okazji 50 rocznicy Sezb uro
dzin. przypadającej w dniu
dzisiejszymi.

W. ramach akcji „Echa”,
PTTK i Wydziału KEiT Urzędu
Miejskiego . pn. NIE SIEDŹ W

DOMU, IDŹ NA WYCIECZKĘ,
na ńiędgięlę 15 bm. przygotowa
liśmy następujące, dodajmy: na
der atrakcyjne, trasy:

£ wycieczka piesza pn. „W
DOLINIE DŁUBNI” — prze
jazd autobusem MPK do Zielo
nek — Garlica Murowana —

Wola Zachariaszewską —

Wierzchowie — Górna Wieś —

Podgaje Dolne — Micha-
iiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiP

Panna Summer piosenkarka a-

merylta&Cto, która debiutowała
w musicalu lrfłuir”, zdobyła już
od tej pory dwie złote płyty.
Największy sukces przyniosła jej
piosenka „l>oue to love you ba
by”. Obecnie pracuje nad no
wym longplayem i liczy na to,
że przyniesiejej on nowy sukces.

CAF — Keystone

przez siły zbrojne libańskich u-

gupowań prawicowych, po 52
dniach oblężenia i walk, których
okrucieństwo przewyższało wszy
stko, czego dotychczas byliśmy
świadkami w Libanie. Gdy lud
ność cywilna zaczęła opuszczać
teren obozu, doszło do odrażają
cych scen rzezi. Obóz stał, się
jednym ogromnym grobem dla

tysięcy jego mieszkańców. Licz
ba osób, które poniosły śmierć
nie będzie zapewne nigdy znana.

Rzecznik Organizacji Wyzwolenia
Palestyny oznajmił, że garstka
Palestyńczyków broniła się jesz
cze dzisiaj w nocy w dopalają
cych się zgliszczach (na zdjęciu).

,CAF — telefoto — AP

ZE ŚWIATA
KOMITET Rozbrojeniowy

ONZ zakończył wczoraj oma
wianie problemu zakazu oprar
cowywania i produkcji nowych
rodzajów broni masowej żagla-'
dy i nowych systemów takiej
broni.

ministrowie spraw zagra
nicznych krajów niezaaugażo-
wanych wznowili w czwartek
obrady w Kolombo. Opracowu
ją projekty dokumentów na

rozpoczynającą się 16 bm. kon
ferencję przywódców . państw
niezaangażo wa nych.

WŁOSKA Partia Komunisty
czna liczy 1.802 tys. członków.
Dane te podał dziennik „Uni
ta”.

KOMITET ONZ d/s likwida
cji dyskryminacji rasowej wy
raził głęboką troskę w związ
ku z utrzymywaniem się na

Cyprze napiętej sytuacji, za
grażającej istnieniu zjednoczo
nego i suwerennego państwa
cypryjskiego.

DZIENNIK
mes” napisał*
największym
dlarzem bronią i sprzedają za

granicę więćęj sprzętu wojsko
wego; aniżeli wszystkie
kraje łącznie.

„New York Ti-
że USA stały się
na świecie han-

PTTK. Zbiórką na dworcu au
tobusowym (linia 207) MPK na

Nowym Kleparzu o godz. 8. Ce
ny biletów: normalne — 4,5 zł,
ulgowe —•. 2 zł.

d wycieczka piesza pn. „DO
KUSOCISK I SLEDZIEJOWIC”
— przejazd autobusem MPK do
Piasków Wielkich — Kosociće
— Krzyszkowice — Kaim —

Czarnochowiće — Śledżiejowice
— Strumiany — Węgrzce Wiel
kie — powrót pociągiem — 13
km spaceru czyli 13 punktów dó
Odznaki Turystyki Pieszej
PTTK. Zbiórka o. godz. 8.30 na

dworcu autobusowym MPK (li
nia 104) przy ul. Kamińskiegó
(Mateczny). Cena biletów: nor
malne — 1,5 zł, ulgowe — 0,5 zł.

d wycieczka kolarska pn.
„ROWEREM W NIEZNANE” —

tym razem organizatorzy nie

podają trasy przejazdu, która
ma być dla uczestników niespo
dzianką. Zbiórka o godz. 7.00 na

roku ulic: ^Asnyka i Basztowej.
Wszystkich krakowian serde

cznie zapraszamy do udziału w

akcji NIE SIEDŹ W DOMU,
IDŹ NA WYCIECZKĘ! (kas)

UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
Ibędzie w południowej czę
ści wyżu. Zachmurzenie'
małe, przejściowo duże z.

Możliwością przelotnych
■■opadów i burz, wiatry z
^—kierunków południowo-

wschodnich 2—5 m/sek. Temp,
dniem '21—23, nocą 12—9 st. C.

Sytuacja w Afryce Południowej
staje się z każdym dniem coraz

bardziej napięta. W środę i czwar
tek doszło do burzliwych wystą
pień przeciwko polityce aparthei
du w gettach murzyńskich w po
bliżu Kapsztadu. Liczbę uczestni
ków demonstracji w Langa, Nyan-
ga i Gugulęto ocenia się na ok.
100 tys. Władze rasistowskie wy
słały przeciwko demonstrantom
oddziały wojska i policji. Krwawe
zajścia trwały wczoraj do późnych
godzin wieczornych. Minister spra
wiedliwości RFA — J. Kruger za* * *4*

powiedział tłumienie z całą bez
względnością demonstracji prote
stacyjnych rdzennej ludności. Po
dał ón, że w czwartek co najmniej
4 czarnoskórych poniosło śmierć,
a 23 zginęło w starciach z policją
poprzedniego dnia. DUne ie' śją‘ za
niżone.- Nieoficjalnie .mówi . się., o

znacznie większej liczbie zabitych.,
Aresztowano również setki osób; ;
Na zdjęciu: aresztowani prowadze

ni do policyjnego wozu.

telefoto

wyryte zostało na tablicy na
grobnej. Firmo zmarł w 79 jfi ne,
krótko przed zagładą miasta. Z
kronik historycznych wiadomo,
że kandydował on w wyborach
lokalnych, które się zresztą ni
gdy nie odbyły, gdyż nastąpił
wybuch Wezuwiusza. Dziewczy
na była bądź córką, bądź źpną
senatora. W momencie odkrycia
grobu trzymana w dłoniach sre
brny naszyjnik i statuetkę z brą
zu przedstawiającą boginię For
tunę.

Pompea założona została w VI w.

p.n.e., a w chwili zagłady łiezyła
20 tys. mieszkańców.' 2 tys. osób'
zginęło pod rozpaloną lawą wul
kaniczną Wezuwiusza. Wykopali
ska na terenie skamieniałego mia
sta rozpoczęto w 1823 r., jednakże
skromne fundusze na konserwację
i liczne zaniedbania spowodowały,
te odsłonięte zabytki zaczęły ni
szczeć. W grudniu ub. r. rząd wło
ski wyasygnował 3 mld lirów na

rekonstrukcję wiekowych budo
wli i kontynuację wykopalisk.

Badania prowadzone prze ar
cheologów jugosłowiańskich nie-
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Komunikat Rady Ministrów Z prac Rady Ministrów
(Dokończenie ze str. 1)

Sprzedaż cukru według nowych zasad wprowadza się z

dniem 16 sierpnia 1976 r.

Bilety uprawniające do zakupu cukru po dotychczasowej
cenie będą wydawane wszystkim uprawnionym przez zakłady
pracy, instytucje, organizacje, naczelników gmin, naczelników
i prezydentów miast* Emeryci i renciści zamieszkali w mia
stach otrzymają bilety towarowe w administracji domu* na

terenie której zamieszkują.
Wydawanie biletów towarowych na cukier na okres od 16

sierpnia do 15 września włącznie nastąpi poczynając od 14

sierpnia 1976 roku.

Cukru starczy dla wszystkich
d pewnego czasu obserwowaliśmy na rynku spożywczym

fB nienormalną sytuacje. Przed sklepami codziennie usta-

wiały się długie kolejki tych, którzy chcieli kupić cu
kier. Większość z nich — to ludzie, którym rzeczywiście cukru
zabrakło i którzy potrzebowali dla zaspokojenia bieżących
potrzeb 1—2 kg. Ale obok nich permanentnie wystawali w

kolejkach i tacy, którzy byli w nich wczoraj, przedwczoraj,
którzy przyszliby jeszcze kilka razy tego samego dnia po na
stępne kilogramy. Nie wszystkich w tej grupie można nazwać
spekulantami. Znaczną część spośród nich opanowała bowiem
psychoza robienia zapasów, ale zapasów kosztem tych, którzy
— nie mając czasu czekać w kolejkach — często musieli zu
pełnie rezygnować z koniecznych zakupów.

Mimo wielu apeli o rozsądek —o niewykupywanie cukru,
wciąż widywano przed sklepami tych Samych klientów. Dla
tego też podnosiło się coraz więcej głosów za tym, aby prze
ciwdziałać „chomikowaniu” cukru, a równocześnie ułatwić
nabycie tym, którzy porzebują go w ilościach niezbędnych do
prowadzenia gospodarstwa domowego. W tej sytuacji przej
ściowe wprowadzenie biletów towarowych uprawniających do
nabycia określonej ilości cukru, jest posunięciem ze wszech
miar słusznym i potrzebnym. Zwalnia nas ód wyczekiwania
w kolejkach, umożliwia spokojny, normalny tryb zaopatrzenia
się w ten podstawowy artykuł spożywczy. Ucina próby prze
chwytywania dużych jego ilości przez „zapobiegliwych” i spe
kulantów. Każdy kto zechce kupować cukier ponad ilości
przewidziane w biletach towarowych, będzie musiał płacić za

niego w specjalnie wydzielonych sklepach eenę znacznie wyż
szą — tzw. komercyjną. Powinno to m, in. zapobiec pokątne-
mu handlowi tym artykułem.

Trzeba podkreślić, że ustalone normy miesięcznych przydzia
łów cukru po dotychczasowych cenach, w pełni uwzględniają
ukształtowane od lat zapotrzebowanie rodzin na ten produkt.
Bilety towarowe zapewniają normalne, sprawiedliwe i racjo
nalne zaopatrzenie w cukier wszystkich ludzi pracy i członków
ich rodzin. W odniesieniu do ludności rolniczej wysokość przy
działów wiąże się z kontraktacją płodów rolnych, normy są
zatem zróżnicowane. Niemniej na każde dziecko, bez względu
na to, czy i jak jego rodzice wywiązują się z obowiązków Wo
bec państwa, przyznano maksymalną wysokość cukru.

Bilety towarowe na cukier będą wydawane w najbliższych
dniach. Wszyscy ci jednak, którzy przebywają na urlopach,
czasowo za granicą czy w podróży służbowej, będą mogli na
turalnie ędebrać ję pp przyjeździ#, Ao miejscce-zamieszkanią...
Chodzi też o tó, aot/śmy zaczęli traktować zakupy cukru jako
rzecz zwykłą-. ,Ę<>ny gwarantują,, przecież .każdemu nabycie
niezbędnej ilości tego artykułu w <jakimkolwiek-, dniu w okre
sie, na który zostają wydane.

Nikt nie ukrywa, że zastosowanie czasowych ograniczeń w

sprzedaży W postaci bonów — to konieczność, że podjęcie tej
decyzji poprzedziła baczna obserwacja sytuacji rynkowej. O-
czekiwanie jej unormowania nie spełniło się. Trzeba było sięg
nąć po inne skuteczne metody.

Czy perturbacje w zaopatrzeniu w cukier stały się wyni
kiem zmniejszonych jego dostaw z magazynów? Bynajmniej.
Wystarczy podać niektóre liczby: o ile w ciągu 7 pierwszych
miesięcy ub. roku dostarczono do sklepów 603 tys. ton cukru,
to w tym samym czasie br. — 639 tys. ton. W czerwcu i lipcu
ub. r. sklepy otrzymały z magazynów 225 tys. ton tego arty
kułu, a w tych samych 2 miesiącach br. — 240 tys. ton.

I jeszcze następujące porównanie: w 1970 r. dostawy cukru
na rynek wyniosły 962 tys. ton, w 3 lata później — ponad, 1
milion ton, a w ub. r. — 1.163 tys. ton. Na bieżący rok zapla
nowano znów odpowiedni wzrost. Nie ma i nie może zatem
być jakichkolwiek obaw co do tego, czy Cukru będzie dość.

Starczy go dla wszystkich — pod warunkiem Wszakże, że za
kupy tego artykułu ustabilizują się na zwykłym poziomie.

Cukru mamy tyle, ile zdołano wyprodukować z ubiegłoro
cznych Zbiorów buraków. Jest to Zresztą ilość, zaspokajająca
nawet z nadwyżką normalne a nawet zwiększone (w związku
z przetworami) zapotrzebowanie naszego społeczeństwa.

I

12 bm. odbyło się posiedzenie
Rady Ministrów. Oceniono wy
konanie tegorocznych zadań w

ciągu 7 miesięcy, a w szczegól
ności w lipcu br. Kierując się u-

staleniami Biura Politycznego
KC PZPR podjęto decyzje, któ
re mają na celu zapewnienie
prawidłowej realizacji planów
społeczno-gospodarczych w nad
chodzących miesiącach. Rząd
podkreślił, że sprawą pierwszo
planową jest podnoszenie jako
ści produkcji, poprawa uzyski
wanych efektów oraz wzmocnie
nie dyscypliny gospodarowania
we wszystkich dziedzinach dzia
łalności społeczno-ekonomicznej.

0 Dużo uwagi poświęcono
problematyce rynku i eksportu.

Polscy kosmonauci
(Dokończenie ze str. 1)

wytwarzać nowe materiały kon
strukcyjne, jednorodne stopy
metali o różnych ciężarach
właściwych, superczyste mate
riały półprzewodnikowe, pozba
wione ubocznego działania szcze
pionki.

Możliwości te nie Są fantazją.
Dla wspomnianych tu procesów
opracowano już założenia techni
czno-ekonomiczne. Wskazują o-

ne, że najbardziej racjonalna
droga zagospodarowania kosmo
su musi mieć charakter między
narodowy.

Kraje członkowskie „Interkos-
mosu”, a więc i Polska, stoją
wobec zadania wybrania swych
reprezentantów, kandydatów
najlepszych pod względem zdro
wia, przygotowania fachowego,
odporności psychicznej. Proces
Szkolenia członków międzynaro
dowych załóg kosmicznych bę
dzie długotrwały, ale krótszy od
tego, jaki przechodzili pierwsi
kosmonauci.

Dorobek naukowców polskich
pozytywnie Weryfikowany na li
cznych kongresach międzynaro
dowych i wykorzystywany w

praktyce, daje naszemu krajowi
dobrą pozycję wyjściową do rea
lizacji porozumienia uczestników
„Interkoąmosu”.

Wraz z przystąpieniem Polski
do. nakreślonago wf nim- progra
mu, udziałem naszego kraju
staje się. również uboczny doro
bek lotów kosmicznych — nowa

treść pojęć takich, jak precyzja,
jakość i odpowiedzialność. Będą
one musiały W wybranych dzie
dzinach osiągnąć poziom „kosmi
czny”. Jak wskazuje doświad
czenie państw, które w erę opa
nowania kosmosu weszły przed
niemal 20 laty — ZSRR i USA,
wpływ ten promieniuje na wie
le innych dziedzin, przyczyniając
się do powstawania nowej kul
tury technicznej, Wyższej jako
ści pracy i jej organizacji. Te
nowe jakości są potrzebne całej
naszej gospodarce narodowej.

Wskazano raz jeszcze na konie
czność jak najszybszego zlikwi
dowania niedoborów, które po
wstały w dostawach artykułów
rynkowych z niektórych zakła
dów i branż, a jednocześnie na

potrzebę wydatnej poprawy w

wykonywaniu zadań jakościo
wych i asortymentowych. Kieru
jąc się troską o żywotne interesy
ludzi pracy należy wszystkie te

zagadnienia traktować jako prio
rytetowe.

9 Hada Ministrów, zgodnie Z
zaleceniami Biura Politycznego
KC PZPR, omówiła aktualne
problemy związane z zaopatrze
niem ludności w towary żywno
ściowe, podejmując m. in. decy
zje, których celem jest złago
dzenie występujących na niektó
rych odcinkach trudności rynko
wych, a także przeciwdziałanie
zjawisku nadmiernych zakupów
i spekulacji cukrem. (Komunikat
na ten temat drukujemy oso
bno).

9 Szeroko omówiono sytuację
w rolnictwie i w całym kom
pleksie gospodarki żywnościo
wej. Na plan pierwszy wysunię
to* zadania związane ze spraw
nym przebiegiem kampanii żni
wnej, przygotowaniami do je
siennych prac polowych, a także
że skupem produktów rolnych
oraz z gromadzeniem i oszczędną
gospodarką
mi.

Jeszcze
całą mocą

przestrzegania dyscypliny inwe
stycyjnej. Rząd w ostatnich ty
godniach podjął dodatkowe de
cyzje W tej dziedzinie. Mają one

na celu eliminowanie z praktyki
gospodarczej przypadków prze
kraczania ustalonego ,poziomu
nakładów inwestycyjnych.

0 Rząd polecił Wszystkim o-

gniWom zarządzania nasilenia

skutecznych kroków na rzecz

powszechnej i Odczuwalnej po
prawy efektów gospodarowania
oraz wzmocnienia dyscypliny
realizacyjnej. W szczególności
Wskazano na potrzebę oszczędne
go gospodarowania materiałami i
surowcami, a zwłaszcza paliwa
mi i energią elektryczną. Przewi
dziano dalsze przedsięwzięcia,
które powinny w rezultacie spo
wodować dalszą racjonalizację
zatrudnienia, wzmocnienie dys
cypliny finansowej, a także uzy
skanie niezbędnych oszczędności
w wydatkach budżetowych.

(ŁMuzyka
w w starym

zasobami paszowy-

raz podkreślono z

potrzebę pełnego

Krakowie
(Dokończenie ze str. 1)
SIERPNIA-O GODZ. 20.30

Katastrofa pod Berlinem
W pobliżu Berlina wykoleiły się

4 wagony pociągu osobowego re
lacji Putbus — Berlin — Lipsk.
Zginęła jedna osoba, a 7 odniosło
rany. Po udzieleniu niezbędnej
pomocy lekarskiej 6 osób zostało
zwolnionych ze szpitala.

Tajemnice cmentarza
oraz miasta sprzed 14 wieków

(Dokończenie ze str. 1)
tyjskiego cesarza Justyniana I

Wielkiego, który żył w latach
483—565 ne, a rządził Bizancjum
od r. 527.

Miasto, położone na planie pro
stokąta i otoczone murem, które
go grubość sięga miejscami trzech

metrów, ma kilkaset metrów dłu
gości. Swoim wyglądem odpowiada
opisowi pozostawionemu przez
Prokopa z Cezarei, znakomitego,
współczesnego i nieprzyjaznego
zresztą Justynianowi historyka bi
zantyjskiego. Napisał on m. in.
„Traktat o /budowlach Justynia
na”. Przy okazji jugosłowiańscy
archeolodzy, którzy pracują na
terenie' wykopalisk pod kierun
kiem profesora uniwersytetu w

Skopje, Ivana Mikulcica spodzie
wają się zakończenia długotrwałe
go sporu wokół przypuszczalnej
lokalizacji ,,Justyniana primae”.
Przeciwnicy teorii prof. Mikulcica
twierdzili dotychczas, że opisywa
ne przez Prokopa z Cezarei miasto
Justyniana znajduje się w Lebane,
ok. 50 km na północny zachód od
Skopję

W skład odkrytego miasta
wchodzi około 60 trójkątnych,
kwadratowych i pięciokątnych
wież, jak również dziesiątki
bram i ciągów wodnych. Jego
strategiczne położenie, charakte
rystyczna dla VI wieku archi
tektura świadczą, zdaniem pro
fesora, że cesarz Justynian po
stawił je w hołdzie swemu ro
dzinnemu miastu Tauressium,
dzisiejszemu Taór, niedaleko od
Skópje. Te elementy dowodowe
umacniają wcześniej już wysu
waną teorię na ten temat.

muzykę,
instru-

zbiorów
Instru-

19
w kapitularzu OO. Dominika
nów muzycy poznańscy pod dy
rekcją Włodzimierza Kamiń-
Skiego — czyli Collegium MuSi-
corum Posnaniehsium zaprezen
tują nie tylko dawną
ale i stare, zabytkowe
menty pochodzące ze

poznańskiego Muzeum
mentów Muzycznych

20 SIERPNIA O GODZ. 20.30
W sali Arsenału przy ul. Pijar-
skiej wystąpi Capella Bydgos-
tiensis pod dyrekcją Wł.

mańskiego
21 SIERPNIA O GODZ.

w Galerii „Krzysztofory”
będzie 'Trio Smyczkowe

22 SIERPNIA O GODZ.
na dziedzińcu wawelskim odbę
dzie się ostatni koncert festi
walu, którego wykonawcami bę
dą chór i orkiestra' Filharmonii

Krakowskiej pod‘dyrekcją Ada
ma Pałki T Józefa Radwana.

Bilety na koncerty sprzedaje
kasa .Filharmonii w godz. 9—12
i 17—19, można, je również na
być w miejscu koncertu na go
dzinę przed jego rozpoczęciem.

Szy-

20.30

grać

19.30

Włoszech schwytano
odpowiedzialną za szereg po
larów wielokrotną podpalacz-
kę lasów w Alpach w-okoli
cy Belluno: była to stara lo
komotywa parowa, o winy
której posądzano niewinnych
obywateli. Miejscowy proku
rator wydał wiec „nakaz a-

resztowania”. Straż kolejowa
w Belluno usunęła niebezpie
czną weterankę z ruchu ko
lejowego.

prawa, o której będzie poni
żej zaczyna się przed sześcio
ma laty, kiedy to do prywat

nego gabinetu doktora X przy
chodzi młoda mężatka w ciąży
z nieodpartą chęcią pozbycia się
tejże, Lekarz jest zaawansowany
wiekiem (podobnie zresztą jak
ciąża pacjentki), ma pod siedem
dziesiątkę, zdrowie też nie naj
lepszej jakości a sam fakt, że
mimo to pracuje w fachu bądź
co bądź precyzyjnym świadczy
.0 daleko lepszym samopoczuciu
niż o zdolnościach manualnych.
Pieniądze za zabieg bierze, ale

jak nie trudno przewidzieć robo
tę partoli, na skutek czego pac
jentka musi się poddać w szpi
talu operacji, po której nie mo
że już liczyć na dalsze powięk
szenie rodziny. Dla ścisłości po-
daję, że ma już dwoje dzieci.

W sprawę wkracza prokurator
ale wskórać może •iiewiele, bo
lekarza Opanowuje niemoc, na
stępnie umiera nie dając szans

ani wymiarowi sprawiedliwości
ani byłej pacjentce, która nieco

wcześniej wystąpiła z pozwem
cywilnym domagając się 80 tys.
zł odszkodowania za niewłaści
wie przeprowadzony zabieg i je
go konsekwencje.

Po paru latach, sytuacja przed
stawia Się Więc następująco.
Pozwanego, jak już zaznaczyłem,
nie ma wśród żywych, ale jest
jego najbliższa rodzina czyli żo
na, siostra, brat nr 1 — lekarz

OBYCZAJE NIE OD ŚWIĘTA

Kłopoty spadkobierM
o podobnej co zmarły specjali
zacji oraz brat nr 2, o którym
właściwie nie wiemy nic szcze
gółowego poza faktem, że mie
szka gdzieś w Ameryce Połu
dniowej. Roszczenia powódki
przenoszą się zatem na wymie
nioną czwórkę z czego najmniej
sze powody do radości mają
krakowscy spadkobiercy, bo
wiem brat przebywający na ob
czyźnie ma do całej sprawy sto
sunek najzupełniej obojętny.

Jeśli chodzi o stronę prawną
rzecz się ma tak. Spadkobierca
może przyjąć spadek bez ograni
czenia odpowiedzialności za dłu
gi bądź przyjąć go z ogranicze
niem tej odpowiedzialności, ale w

tymt celu komornik musi spisać
pozostawiony przez zmarłego
majątek. Wtedy Wierzyciele gdy
się okaźe, że takich ów zmarły
pozostawił — dostaną tylko tyle
ile komornik odnotował, i ani
grosza więcej. Można również

złożyć pisemne , oświadczenie

zrzekając się Wszelkich praw
spadkowych, lecz dokonać tych
wszystkich operacji należy do
sześciu miesięcy od chwili po
wiadomienia, że się Zostało szczę-

śliwym posiadaczem fortuny lub
mniej szczęśliwym dziedzicem

cudzych długów. Inaczej spadko
bierca będzie bulił długi z włas
nej kieszeni niezależnie od tego,
czy krewniak odszedł z tego
świata bogaty jak szejk arabski

czy biedny jak mysz kościelna.
Powyższa dygresja była nie

zbędna, aby unaocznić stres w

jaki musiała popaść rodzina do
ktora X uświadomiwszy sobie, że
krewniak ciążący na nim za ży
cia kłopot rozłożył sprawiedli
wie na ich barki. Przed sądem
zaświadczają więc zgodnie, że

zmarły poza żalem niczego po
sobie nie zostawił, co sąd ma prze
konać o trudnościach wiązania
końca z końcem byłego gineko
loga prywatnie praktykującego.
Za żoną zmarłego popiera owe

stwierdzenia również brat nr 1

udowadniając odcinkami renty,
że żyje tylko z 1050 zł miesięcz
nie więc gdzież mu w tej sytua
cji być udziałowcem w zapłace
niu 80 tys. zł gdyby zostały za
sądzone. Doktorowa X dowodzi

jeszcze, że pacjentka jej męża
gra nie fair, bo kiedyś potwier
dziła pisemnie odbiór 1100 zł,

które otrzymała na własną proś
bę w związku z trudną sytuacją
życiową z zastrzeżeniem, że gest
ów nie jest tożsamy z przyzna
niem się do winy dr X ani tym
bardziej do zasadności odszkodo
wania. Pani doktorowa uważa
więc, że to nieładnie ciągać te
raz ich rodzinę po sądach, kiedy
się parę lat wcześniej napisało:
„zrzekam się wszelkich roszczeń
i nie będę przychodziła więcej
do mieszkania dr X”.

Asekuracja ta nie miała jed
nak obowiązującej mocy praw
nej bo wystarczyło że powódka
napisała, że oświadczenie sfabry
kowano bez jej wiedzy i fakt

sugerowanej darowizny stał się
problematyczny. Przynajmniej
jeśli chodzi o literę prawa.

Pani X jest zdania, że preten
sje osoby zakłócającej spokój ro
dzinny, są wygórowane, bo gdy
by inwalidztwa nabawiła się w

zakładzie pracy a nie przy po
mocy jej męża doktora X, mo
głaby dostać zaledwie 16 tys. zł,
a w ogóle to ma już dwoje dzie
ci, Więc konsekwencje tej całej
historii nie są aż tak bolesne.

Argumenty tego typu niezupeł
nie przekonały sąd, skoro orzekł,
że za błędy manualne doktora X

płacić będzie jednak rodzina: 60
tys. zł, plus
ćząc od 1972
mopoczucie,
mieści sie w

8 proc, odsetek li-
r., plus popsute sa-

które jednak uie
kosztach sądowych.

(J)

Kronika wypadków
• W miejscowości Borzenta (gm.

Myślenice), samochód „jelcz” —

własność Spółdzielni Transportu
Wiejskiego w Myślenicach — po
trącił rowerzystę Stanisława Że
laznego (lat 17, zam. Borzenta 204),
który niespodziewanie wtargnął
na jezdnię; rowerzysta poniósł
śmierć na miejscu.

• Jadący ul. Wrocławską auto
bus linii „130 bis” najechał na ha
mujący przed nim gwałtownie sa
mochód „fiat 125p”. Na skutek
wypadku pasażerka „fiata” Maria
Szczepanek (lat 54, zam w Grybo
wie, ul. Kościuszki 56), doznała
stłuczenia kręgu szyjnego.

12 BM. w woj. płockim prze
bywał członek Biura Politycz
nego PZPR, przewodniczący
Rady Państwa — Henryk Ja
błoński, zwiedzając m. in. go
spodarstwo Zbigniewa Gry-
glewskiego w Zalesiu, które
specjalizuje się w hodowli by
dła mlecznego. H. Jabłoński
zwiedził następnie PGR Głogo
wa, gdzie obserwował sprzęt
zbóż kombajnami.

UCZESTNICY odbywającego
się w Toruniu IV Światowego
Kongresu Socjologii Wsi zapo
znali się wczoraj z gospodar
czymi i socjalnymi osiągnięcia
mi polskiego rolnictwa. Tego
dnia odbyły się wycieczki do
Państwowych Gospodarstw
Rolnych, rolniczych spółdziel
ni produkcyjnych i gospo
darstw indywidualnych na te
renie województw: toruńskie
go, włocławskiego i bydgoskie
go.

23 BM. Rumunia obchodzi 32
rocznicę wyzwolenia spod jarz
ma faszyzmu. Dzień ten ob
chodzony jest jako święto na
rodowe tego kraju. O rozwo
ju socjalistycznej Rumunii po
informował 12 bm. ambasador
tego kriju w Polsce — Aurćl
Duca na spotkaniu z dzienni
karzami. Ambasador podkre*
ślił rozwój stosunków rumuń
sko- polskich
współpracę
krajów.

KONCERT
wykonaniu orkiestry Filharmo
nii Wrocławskiej pod dyrekcją
Tadeusza Strugały i wybitnych
pianistów: Diny Joffe (ZSRR)
oraz Arthura Moreira Lima
(Brazylia), zakończył 12 . bm.
XXXI Festiwal Chopinowski.
Tegoroczny festiwal stał na

wysokim poziomie artystycz
nym i miał doborową stawkę
wykonawców z całego świata.

DO POLSKI przybyła 12 bm.
100-osobowa grupa i
radzieckich, którzy
czyć będą w drugim
dzieżowym obozie
polsko-radzieckiej w

koło Płocka.

1 dynamiczną
gospodarczą obu

symfoniczny
'

w

studentów
uczestni-

i jut mlo-
przyjażni
■Soczewce

XX wieku
BONN
W Klingenburgu (Bawaria) zmar

ła w lipcu 23-letnia studentka teo
logii i pedagogiki na uniwersyte
cie w Wuerzburgu, —• Anneli-ese
Michel. Oko|ij?wiośęi tej śmierci
wywołały ogromnę poruszenie w

społeczeństwie* zachodnioniemiec-

kim, z bardzo określonych powo
dów: padła ona ofiarą egzpręy-
zmów.

Bardzo ^wcześnie, kiedy jeszcze
była małą dziewczynką stwierdzo
no u niej objawy padaczki. Anne-
lieśe była leczona w szpitalu w

Aschaffenburgu. Objawy choroby
ustąpiły. w listopadzie 1973 r.

symptomy choroby pojawiły się
znowu. Lekarz stwierdził epilepsję
i zalecił leczenie w szpitalu. Jed
nakże rodzice nie chcieli uwie
rzyć w diagnozę. Po konsulta
cjach z różnymi duchownymi,
zwrócili się do księdza Adolfa Ro-
dewyka z Frankfurtu nad Menem,
specjalisty od egzorcyzmów. O-
rzekł on, że dziewczyna jest „o-
pętana przez diabła” i zwrócił się
do biskupa Wuerzburga — Jośef*
Stangia o wyrażenie zgody na

przeprowadzenie egzorcyzmów,
stosownie do rytuału rzymskiego
w 1614 r. Kiedy Anneliese dosta
wała napadu epilepsji, wzywano
egzorcystę. Zbuntowana przeciw
ko takiemu traktowaniu dziewczy
na odmawiała przyjmowania po
siłków, gwałtownie chudła i zmar
ła z wycieńczenia. Nikt z Otocze
nia nie interweniował ani nie po
wiadomił władz wymiaru sprawie
dliwości.

11 sierpnia stowarzyszenie adwo
katów Adra w Reutlingen wniosło
skargę na biskupa z Wuerzburga
Josefa Stangia i innych duchow
nych, oskarżając ich, że dopułcili
się oni nieumyślnego spowodowa
nia śmierci. Do prokuratury ■ge-

tneralnej w Wuerzburgu wpłynęło
kilka skarg dotyczących tej samej
ponurej sprawy.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 sierpnia
1976 roku, zmarł

mgr lot. architekt Wacław Nowak
członek Związku Polskich Artystów Fotografików,

wybitny artysta i nasz serdeczny przyjaciel.
Pogrzeb odbędzie się w sobotę 14 sierpnia, o godz. 12

na cmentarzu Rakowickim.

ZARZĄD OKRĘGU KRAKOWSKIEGO

ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW

W dniu 7 sierpnia 1976 raku, zmarł

.Władysław Wolski
pierwszy po H wojnie światowej Prezes Polskiego
Związku Narciarskiego, działacz polityczny, państwowy
i społeczny, odznaczony wieloma odznaczeniami pań

stwowymi.
W Zmarłym straciliśmy oddanego działacza, przyja

ciela młodzieży i sportu.
ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU NARCIARSKIEGO
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GL 27 przyjmuje zapisy na kursy
1 do zespołów artystycznych: tań
ca ■towarzyskiego, gry na akor
deonie, gry na gitarze, rysunku i
malarstwa, haftu i koronkarstwa.
Bliższych informacji udziela i za
pisy przyjmuje sekretariat KDK,
tel. 264-20. Ponadto w sierpniu or.

Organizowane są dla
spędzającej wakacje w

towarzyskie wieczorki
„Non stop — taniec —

codziennie oprócz poniedziałków
w godz. 18.30—21.30 w Piwnicy pod
Baranami oraz „Lekcje wprawne
tańca 1 fqrm towarzyskich” w

każdą sobotę i niedzielę w godz.
18—M., sala baletowa, Rynek Gl. 25.

♦ Czynna w Salonie Wystawo
wym TPSP w Nowej Hucie, al.
Róż 3 — wystawa malarstwa An
ny Sroczankl dobiega końca. Wto
rek, 17 sierpnia br. będzie osta
tnim dniem tej interesującej wy
stawy.

młodzieży
mieście —

taneczne:

big oea”

O Harendzie
„Harenda, Krajobraz —

Przeszłość — Teraźniejszość,
autorem tej niewielkiej ksią
żeczki wydanej nakładem To
warzystwa im. Jana Kaspro
wicza w Zakopanem jest Ta
deusz Staich. Jak sam tytuł
wskazuje zawarte w niej zo
stały losy
gromnym
wraz z

oraz życia i twórczości Jana

Kasprowicza i jego żony Ma-
rusi.

(oczywiście w o-

skrócie)’ Harendy
opisami krajobrazu

Muzeum i

się w nim pa-

znajduje się spo
in. zdjęcia poety,

Autor poświęca także sporo
lpiejsca samemu

znajdującym
miątkom.

W książce
ro zdjęć m. ..

jego żony, ogólny widok Ha
rendy oraz fragmenty wnę
trza Muzeum. Ukazała się ona

w nakładzie 10 tysięcy. Jest
to bez wątpienia cenna pozy
cja dla miłośników naszego
wybitnego poety oraz dla po
zostałych po nim pamiątek.

(bog)

,,Stomil” patronuje twórczości
amatorów plastyków -r-' swych
-pracowników i emerytów. W
tym .roku prezentuje się w świe
tlicy -zakładowej obrazy tematy
cznie związane'z rewolucyjnymi
wydarzeniami krakowskimi

sprzed 40 laty, w których to

„Semperit”, dzisiejszy „Stomil”,
odegrał tak doniosłą rolę. Na

płótnach upamiętnili te wyda
rzenia m. in. Rauczyński, Żtira-
wiecki,- Barwecki. Przedstawia
my zdjęcie obrazu namalowane
go przez emeryta „Semperitu”-
,.Stomilu” Aleksandra Ra uczyń-
skięgó, który był. uczestnikiem-
pamiętnych wydarzeń i po la
tach odtworzył .to, co działo się
w 1936 r. ■w ul Basztowej, a

więc manifestację robotników

pod ówczesnym Urzędem Woje
wódzkim oraz szarżę nacierającej
granatowej policji, w czasie
którei zginęli od kul jego kole
dzy. Podpis pod obrazem, za
mieszczony przez amatora-mala-
rza głosi: „Dziś proletariusze
pamiętać narn trzeba; że w. kapi
talizmie ołów na robotników

tańszy był od chleba”. fb.nl
Fot. JADWIGA RUBlS

Dziękujemy
...Klubowi Młodego, Krajo

znawcy PTTK „Drapichrusty"
w Chrzanowie oraz Szczepowi
„Czwartacy" z Hufca ZHP .w

Krakowie-Podgórzu zą nade
słane nam. pozdrowienia z

wakacyjnych wądrówek.

=j -SŁUŻBA ZDROWIA po-
~ siada 201 przychodni, na te-.
~ renie miejskiego wojewó-
ŚŚ dztwa krakowskiego; w

5 których zatrudnionych jest
5 3369 lekarzy medycyny
= oraz 720- lekarzv — stoma-
S tologów.

I

„CEZAS“ informuje

...sami Państwo przyznacie, że

tego jeszcze nie było! Toteż po
mysł zaserwowania krakowia
nom i turystom iście renesanso
wej uczty w Pieskowej Skale,

pracowni-
na poszcze-

dotrzymał

Opodal głównego wejścia do

Huty im. Lenina uruchomiony
został duży pawilon ogólnospo
żywczy przeznaczony przede
wszystkim dla załogi kombinatu.
Pawilon czynny jest non-stop od
godz. 6 do 23, co umożliwia ko
rzystanie z zakupów
kom udającym się
gólne zmiany.

Nowohucki handel
więc obietnicy, lecz nie wywią
zał się jeszcze w pełni z przyrze
czenia wobec Rady Zakładowej
HiL. Do tej opry nie wprowa
dzono bowiem zapowiedzianej
formy sprzedaży na zamówienia,
co stanowiłoby dużą wygodę dla
hutników. Nieczynne jest rów
nież wydzielone w tym pawilo
nie stoisko dla szybkiej obsługi
konsumenta (dania gorące).

Mamy jednak nadzieję, że i te
obietnice zostaną wkrótce speł
nione. (aż) Pot. O. HUTNICKI

Trzeba odnowić

drogowskazy
Od kilku lat mamy wreszcie

w Krakowie,> przy ważniejszych
szlakach komunikacyjnych,, tzw.

bramy, na których — nad po
szczególnymi pasami ruchu nad

jezdniami — zawieszone są ta
blice z drogowskazami.

Tych kilkanaście konstrukcji
należałoby już jednak odnowić,
gdyż niektóre tablice są trochę
zniszczone a co za tym idzie i

Ponadto
wspo-

nie najlepiej czytelne. !
przydałoby się oświetlić
mniane drogowskazy.

Miejski Zarząd Dróg i
winien zająć tą sprawą.

Zieleni

Oprócz funkcji paramilitarnych

Nie ma ponoć mocniejszych
męskich-przyjaźni jak te zawar
te w wojsku. Zresztą w ogóle
często po wielu latach już daw
no w cywilu, wojskowe wspom
nienia pozostają dla wielu nadal
żywe i wzruszające.

Przy Instytucie Odlewnictwa
w Krakowie działa bardzo ak
tywnie Klub "Oficerów Rezerwy,
którego prezesem jest mjr rez.

B. Rociek. Jego członkom pozo
stał Ów sentyment do wojsko-'
wych czasów,'co widać w atmo
sferze organizowanych często
spotkań, na które zapraszani są
wybitni znawcy z dziedziny woj
skowości, kombatanci oraz pisa
rze interesujący się problematy
ką wojenną. Klub łączy zresztą
znakomicie w swej pracy zaga
dnienia paramilitarne z proble
matyką kulturalno-oświatową,
co jest bez wątpienia pewnym
novum

organizacji i ma niemałe zna
czeń ie w popularyzowaniu Klu
bu wśród pracowników Instytu
tu. Tak więc w szkolenia pro
gramowe włączane są Wykłady
z różnych dziedzin nauki i życia
współczesnych społeczeństw.
KOR organizuje również wy
świetlanie filmów zarówno z te
matyki obronnej jak i popular
nonaukowej. Ostatnio np. odby
ła się projekcja filmu o osiągnię
ciach człowieka w kosmosie po
łączona z wykładem doc. dr K.
Kordylewskiegó st»n<wiacym
komentarz do filmu.

w działalności tego typu

Zaopatrzenie w pomoce naukowe - wystarczające
mebli dla szkół i przedszkoli - brakuje

Szkoły trzech województw:
tarnowskiego, nowosądeckego i

krakowskiego zostawiły w pier
wszym półroczu w „CEZAS”-ie
(Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia
Szkół) ponad 41 min złotych wy
danych przede wszystkim na

meble, sprzęt szkolny i pomoce
naukowe. Najwięcej potrzeba
stolików uczniowskich, zestawów

segmentów do przechowywania
pomocy, których każda szkoła
potrzebuje co najmniej kilka. W
pierwszej kolejności przy tym
deficycie, zaopatrzone zostały
szkoły nowe, „na dorobku”, roz
poczynające dopiero kompleto
wanie koniecznych urządzeń.

Podobnie nastręcza trudności
umeblowanie przedszkoli w do-

Wypoczynek
śródmiejskiej młodzieży

Zą sprawą śródmiejskiej orga
nizacji Związku

’

Socjalistycznej
Młodzieży Polskiej na wakacje
wyjechało 900 chłopców i dziew
cząt uczących się i pracujących,
zrzeszonych i nie zrzeszonych.
Wypoczywają oni w tak atrak
cyjnych miejscowościach jak
'MięBżfyzdfójćI M^cźk oWĆef-r Goł
dap. Były wśród zorgąnizowa-
nych zą^ąbói^Y^jy^^ręj^,^-^
gląrskie, czy też turnusy przewi
dziane wyłącznie dla młodych
małżeństw. Poza zajęciami spor
towymi — zdobywanie powsze
chnych odznak — spotkaniami z

aktywem regionu, gdzie obozy
zlokalizowano, młodzież wysłu
chuje również cykli wykłado
wych mających ułatwić późniejr
szą pracę społeczną;

Stara się młodzież także przy
służyć mieszkańcom wymienio
nych miejscowości. W Przerośli
uczestnicy obozu1 pracowali przy
rowach melioracyjnych, w Miła
kowie — przy żniwach, (woj.)

'KOR w ogóle stara się swą

pracą zainteresować jak najszer
szy ogół załogi Instytutu, co mu

się zresztą coraz lepiej udaje,
przez współpracę m. in. z zakła
dowym radiowęzłem i organizo
wanie wielu ciekawych wycie
czek zarówno krajowych jak i

zagranicznych.
Praca Klubu jest najlepszym

przykładem tego, że w każdej
działalności najważniejsze są cie
kawe propozycje i interesujące
formy. (bog)

„Racjonalizatorzy” z MPK
Nowe tramwaje typu 105 N

posiadają cztery drzwi. Nad każ
dym wejściem znajduje się
miejsce na tablicę informacyjną
o trasie przejazdu.

‘ Podobne ta
blice mają być również umiesz
czone z przodu i z tyłu każdego
wozu. Są to więc wreszcie po
rządnie oznaczone pojazdy. Jed
nak „racjonalizatorzy” z kra
kowskiego MPK wpadli na po
mysł umieszczania z boku tram
waju tylko jednej tabliczki
zamiast czterech. Gratulujemy
innowacji....

Należałoby zwrócić uwagę mo
torowym, którzy prowadzą owe

nowoczesne pojazdy, by przy ru-

| sżaniu z przystanków nie uży

poradziło sobie w ten
że zleciło wykonanie
przedszkolnego war-

szkoły zawodowej w

stosowane do wzrostu dzieci
stoliki, szafki, czy krzesła. Pro
ducenci tych mebli tłumaczą
niedobory pracochłonnością i

nieopłacalnością produkcji. Za
tem Kuratorium . nowosądeckie
w sytuacji, gdy rozwój sieci

przedszkolnej następuje bardzo
szybko,
sposób,
sprzętu
sztatomi
Grybowie. Szkolne warsztaty w

Krzeszowicach podjęły się wy
robu szafek ubraniowych dla
maluchów.

Podobne pertraktacje toczą się
aktualnie w Tarnowie. Jest to
rzecz jasna rozwiązanie doraźne.
Wkrótce jedna z wytwórni po
trzebnych mebli zakupi urządze
nie do ich taśmowej produkcji.

Z początkiem roku szkolnego
zawsze wysłuchiwaliśmy zaża
leń na niedostatek „wyprawek”
dla pierwszoklasistów, uczących
się matematyki wedle nowego
programu: patyczków, klocków
do logicznego myślenia, „kolo
rowych liczb” i klocków arytme
tycznych. Po części problem roz-

Wiąże Spółdzielnia Tworzyw
Sztucznych w Kłaju. Jakkolwiek

sprawa nie jest jeszcze ostatecz
nie rozwiązana — można mieć

nadzieję na lepsze zaopatrzenie
tv początkach fego róku szkol
nego.

Kronika

Wiele płyt na Rynku Głów
nym w Krakowie jest mocno

zniszczonych i popękanych. Na
leżałoby je wymienić.' Niestety,
nikt się poważnie od lat tym nie

zajmuje. Jeśli chcemy, aby Ry
nek Główny wyglądał porządnie
i dobrze nam służył przez długie
lata, trzeba natychmiast przystą
pić. do konserwacji jego płyty.
Sądzimy, że sprawą zajmie się
niebawem Dzielnicowy Zarząd
Dróg i Zieleni w Śródmieściu.

Sos eksplodował
Miesiącami pytam w skle

pach o sos „barbecue". Nie
ma. W końcu znajdują przece
niony... w sklepie warzywni
czym na ul. Szpitalnej. Na e-

tykietce datą przydatności do
spożycia: czerwiec 1975. Ryzy
kują jednak i kupują. W do
mu, przy otwieraniu, sos

eksplodował.
Wiwat łączność miądzy hur

tem i detalem!

wali dzwonka zewnętrznego, gdyż
tramwaje te posiadają nad każ
dym wejściem dzwonki wewnę
trzne, cichsze, ale słyszalne.
Trzeba walczyć z hałasem, (ja)
iHHnnimiEHiiiHiniiiniiiHn

Współpraca
chórów

Chór męski ,,Bard” z Krako
wa oraz polonijny chór żeński
„Lira Singers” z Chicago, pod
pisały porozumienie o stałej
współpracy. Będą one m. in.

wymieniać programy repertua
rowe.

Iluminacja Zamku i ogrodu
koncert dawnej muzyki
i płonący pstrąg na kolację

Szkoły chętnie widzą w swo
ich pracowniach tzw. rzutniki
pisma „Lech 3” ułatwiające de
monstrowanie np. procesów che
micznych. Są one o tyle wy
godne, że' równocześnie można

zakupić specjalne tematyczne ze
stawy materiałów do pokazów
z niektórych przedmiotów na

razie do chemii, wkrótce do fizy
ki, wychowania obywatelskiego
i — co ważne — do nauczania
początkowego dla klas I—IV. Ja
ko nowość w tym roku pokazały
się specjalne przystawki pozwa
lające na projekcję przeźroczy
tym samym aparatem.

Licznie napływają zamówienia
na aparaty projekcyjne, którym
mimo potrójnej dostawy trudno
będzie jednak sprostać. Każda
szkoła, co uzasadnione, chciała-
by mieć co najmniej dWa. (woj)

Ciągle zamknięty !
Od czerwca br., zamknięty jest

non-stop sklep spożywczy przy
ul. Friedleina, prowadzony przez
Międzywojewódzką Handlową
Spółdzielnię Inwalidów; 'Placów
ka ta najpierw' była nieczynna
— jak głosiło zawiadomienie —

z powodu chotoby sprzedawcy,
później-fau •remam^ntu.- .Wresżeie?
ostatnio wywieszono

'

nową kar
tkę ■z • napisem:, remont. Rzecz
jasnąj

”

tirthj1'
żadnych prac. Okoliczni., miesz
kańcy- proszą władze handlowe
dzielnicy Krowodrza o zaintere
sowanie -się- tą sprawą.

Komunikat
piechura

Komenda Dzielnicowa MO Kra*
ków-Sródmieście prowadzi docho
dzenie przeciwko oh. Mieczysła
wowi Drogoszowi, s. Franciszka,
ur. 20. VII. 1944 r. w Michała Gó
ra woj. Kielce, bez stałego miej
sca pracy i zamieszkania — wy
stępującemu pod ps. „Maks”, po
dejrzanemu o dokonywanie o-

szustw i deprawację nieletnich
chłopców.

Wymieniony w 1975 r. został za
angażowany w zakonie OO. Jezu
itów w Krakowie ul. Kopernika 26
w charakterze trenera judo dla
kleryków i młodzieży. Korzystając
z pobytu na terenie zakonu Je
zuitów wyłudzał od prżvchodzace.l
tam młodzieży i ludności pienią
dze. obiecując zorganizować atra
kcyjne wvcieczki do Szwecji. Nor
wegii i Niemiec, a następnie zbiegł
z lerenu Krakowa.

Na terenie Tanowa i okolic, po
dając się za księdza orofesora za*
k‘»nu Jezuitów w Krakowie. korzv-
stał z bezpłatnych noclegów i wy-
żvwjenia u ludności, przyjmując
o fiarv rzekomo na zakon jezuitów.

Ukrywaiąc się przed organami
nd 1975( r. za dokonywanie pn-

dobnvch oszustw na terenie młe-
innymi Łodzi. Kutna, Krosna

i Warszawv. utęt*t został w

VII. 1976 r. w Chotowej k. Pil
zna.

Wzywa sie osoby poszkodowane
w teł sp*ów’e d*» sie w

KDMO Śródmieście, Kraków ul.
I.ubtcz nr 21 nokój 36 w godzi
nach 8 -16, względnie telefonicznie
na numer 239-21 wewn. Sit,

godnym jest ze wszech miar
przyklasku. Jego autorami i je
dnocześnie organizatorami całego
przedsięwzięcia są: Krakowski
Dom Kultury „Pałac pod Bara
nami” i KPT „Wawel-Tourist”
i do nich trzeba zwracać się w

sprawie biletów na ten jedyny
w tym roku niecodzienny wie- ■
czór przewidziany na piątek 27

sierpnia...
Właśnie w piątek 27 sierpnia

podwoje Zamku otworzą się dla
specjalnych gości, by w ciągu
kilku godzin uraczyć tak ich du
sze jak i ciała, bo program prze
widuje, jak Państwu sygnalizo
waliśmy, najpierw zwiedzanie
Zamku i ekspozycji muzealnej,
a następnie, na krużgankacn
zamkowych — koncert Capelli
Cracoviensis. Artystycznych
przeżyć dostarczy nie tylko mu
zyka, ale i sceneria bogato na tę
okazję iluminowanego Zamku
i ogrodu.

Jednakże by hasłu: uczta rene
sansowa — stało się zadość, wie
czór zakończy kolacja w bastionie
Zamku. Kolacja także nieco
dzienna. bo serwować się tam

będzie płonącego pstrąga, mik
sturę kasztelańską, a na deser

poziomki z bitą śmietaną.

Impreza zapowiada się wspa
niale, organizatorzy zapewniają
przejazd w obie strony. Koszt
całości na jedną osobę 350 zł.
Zgłoszenia przyjmują ekspozytu
ry Wawel-Touristu pod telefona
mi: 208-52, 541-22, 380-80, 643-40,
413-66 oraz KDK pod nr telefonu
220-69. (bn)
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Co-Gdzie-Kiedy?
Radio

. (bokóĄczeriię zeitr. 6) «

PROGRAM • I
> NA FALI 1322 M

Wiadomości: 19, 20, 21, 22, 23.

17 Radiokurler. 17.20 Parada pol
skiej piosenki. 18 Muzyka i aktu
alności. 18.30 Przeboje non stop.
19.15 Orkiestra PR i TV. 20.05 ,O-
stał mu się jeno koń” — rep. lit.
20.20 Melodie, do których chętnie
wracamy; 21.05 Kronika sport, i
kom. Total. Sport. 21.18 Dźwięko
wy plakat reklamowjL 21.33 Utwo
ry St. Moniuszki. 22.3b- Lądy zna
ne i nieznane — Alaska>\22.45 Mi-
nirecital R. Tarasewicza. 23x10 Ko
respondencja z zagranicy. \ 23.15
Granice jazzu.

PROGRAM II

NA FALI 249 M

Wiadomości: 21.30, 23.30.

17 Amatorskie zespoły przed mi
krofonem. 17.20 Rep. lit. „Chodzę,
nie z Tadeuszem”. 17.40 Motywy
włoskie i hiszpańskie w muzyce
rosyjskiej. 18.30 Echa dnia, 18.40
Antena nowatorów. 19 Tańce śre
dniowieczne w nagraniach zespołu
„New York pro Musica”. 19.30
Koncert Ork. Symfon. Radia Wę
gierskiego. 21.13 J. Haydn — Kwar
tet- smyczkowy A-dur. 21.45 Wia
domości sport. 22.10 Mag. rekre
acyjno-turystyczny. 22.30 Muzyka
ze starych płyt. 23.40 J. S. Bach -•

VI sonata G-dur.

PROGRAM III

UKF 66,89
Wiadomości: 17, 19.30, 22.

17.05 Muzyczna poczta UKF. 17.40
Puszczaj charty ze smyczy... rep,
18 Mutykobranie. 18.30 Polityka
dla wszystkich. 18.45 Przeboje 40-
latków. 19 „Nad Niemnem” —

odę. 3 pow. E. Orzeszkowej. 19.50
„Katar” 23 ode. pow. St. Lema.
20 Interradio. 20.50 Teatrzyk Zielo
ne Oko — „Śnieżny lampart” —

słuch. 21.30 Capella Cracoviensis
na „Muzycznym Maju”. 22.15 Trzy,
kwadranse jazzu. 23.05 Koncert
dla melomanów. 23,50 Śpiewa Mi
kołaj Sliczenko.

PROGRAM IV

I AUDYCJE LOKALNE
ROZGŁOŚNI KRUKOWSKIEJ

UKF 88,75
16.40 Wiadomości znad Wisły i

Dunajca (Kr). 16.50 Zmienne ry
tmy (Kr). 17 Aud. dla Zastępów
Nieobozowej Akcji Letniej (Kr).
17.15 Konęęrt życzeń (Kr). 17.45
Notatnik Kulturalny (Kr). 18.25
Kłopoty z ciepłem. 18.40 SOS dla
biosfery. 19 Jak działać ‘sprawnie?
— „Szkoła Mistrzów”. 19.15 język
rosyjski. 1.9.30 .Koncert Ork.
Symfon. Radia Węgierskiego (ste
reo) (Kr). 21.11 Laureaci chopino
wscy na płytach (stereo) (Kr).
22.15 W świecie współczesnej hu
manistyki.' 22.30 Utwory C. Sćhul-
lera i Ch. Ivesa.
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PANNA 30-letnia, wysoka,
zgrabna, ładna, wykształ
cenie średnie, dobrze sytu
owana, poślubi wysokiego,
kulturalnego kawalera. —

Oferty A-120 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

SAMOTNY, emeryt, 60-let.
ni, pozna panią uczciwą,
samotną, lat 52—58. — Cel
matrymonialny. — Oferty
10094 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

SZLIFIERKĘ uniwersal
ną do Szlifowania cylin
drów motocykli na tokar
ni, oraz uchwyt samocen-

trujący śred. 200 mm, ma
ło używany, sprzedam.®—
Nowa Huta, os. Górali 24/13

9399-g

PRZEDSIĘBIORSTWO
Transportowo Sprzętowe Budownictwa

Lransbud

KRAKÓW
zatrudni:

® kierowców samochodów ciężarowych z kate
gorią prawa jazdy C i C-f-E

• mechaników napraw pojazdów samochodo
wych

• operatorów dźwigów samojezdnych i koparek
• ładowaczy.

Zgłoszenia przyjmują działy pracownicze:
• w Oddziale I Kraków-Krowodrza, ul. Balicka

56, tel. 758-00

• w Oddziale VII'- Kraków-Podgórze, ul. Na Do
lach 4, tel. 618-70

Przedsiębiorstwo zabezpiecza zakwaterowanie, dobre

zarobki, możliwość podwyższania kwalifikacji na bez
płatnych kursach. K-5738

poznam kulturalnego
pana, lat 60—65, posiadają
cego własne mieszkanie. —

Cel matrymonialny. Ofer
ty 9763 „Prasa” — Kra
ków, Wiślna 2.

TOLERANCYJNA idsalist-
ka-intelektualistka, dobrej
prezencji, własne mieszka
nie — poszukuje drugiej
połówki w osobie wolne
go mężczyzny-partnera,
wyłącznie urodzonego 14
do 23 sierpnia 1942 (3). Cel
matrymonialny. Oferty
9058 /.Prasa” Kraków,
Wiślha 2.

______

WDOWA, samotna, lat 54,
posiadająca mieszkanie,
niezależna, pozna odpo
wiedniego pana* do lat 60.
Cel matrymonialny. Ofer
ty 9481 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

SAMOTNA pozna uczci
wego Pana po 50-tce,
wzrostu od 170, bez nało
gów, posiadającego Własne
mieszkanie, chętnie spoza
Krakowa. Cel matrymo
nialny. Oferty 9781 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

MIKRUS oraz fabrycznie
nowy silnik. Zgłoszenia:
telefon 312-15.

10036-g
EXAKTA RTL-1000 —

obiektyw 4/200 — sprze
dam. Oferty 9453 „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

SYRENA po remoncie —

oraz Fiat 125P — 1500, rok
1971 — sprzedam pilnie.
Zofia Etolewa, Głogoczów
51 (koło kościoła).

10029-g

WTRYSKARKĘ pionową
ręczną, gramatura 15 g —

sprzedam. Zgłoszenia: tel.
319-34. 10024-g
KALKULATORY japoń
skie, łańcuszek złoty, ob
rączkę męską, kremplinę,
sprzedam. — Oferty 10023
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

SAMOCHÓD Zuk 1 War
szawa 223 — sprzedam. —

Kraków, ul. Borsucza 1/79,
godzina 16—18.

10046-g

Kupno

VOLKSWAGEN 1200 —

sprzedam. Wieliczka, ul.
Świerczewskiego 40.

9414-g
MOTOCYKL IŻ 350, w do
brym stanie — sprzedam.
Ul. Ziaji 7/3.

9486-g

Praca Nauka Matrymonialna

ZBIÓR znaczków poczto
wych — kupię. Oferty
10158 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

CASTROŁ — sprzedam. —

Telefon 145-78. 9479-g

EMERYT zaopiekuje się
troskliwie dzieckiem.
Oferty 9782 „Prasa*’ Kra
ków, Wiślna 2.

UDZIELAM lekcji mate
matyki. Zgłoszenia: Bąt-
kowska, ul. Widok 16/78
(Dąbić). g-9343

P-70 — sprzedam. Ul. Ru
czaj 23/6. 9476-g

OPIEKUNKI do osoby
starszej umiejącej goto
wać — poszukuję. Ofer
ty 10074 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

DO egzaminów poprawko
wych z matematyki przy
gotowuje magister Kor-
ćzyńska, Kraków 23 —

skrytka 105. 9465-g

WDOWA, samotna, nieza
leżna, pozna kulturalne
go pana. — Cel matrymo
nialny. Oferty 10085 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

URZĄDZENIE sklepowe —

ladę i regał — kupię.
Oferty 10142 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

DOCHODZĄCĄ pomoc do
mowa do 4-miesięcznego
dziecka — potrzebna ód
września. Telefon 153-25.

9757-g

FRANCUSKI, rosyjski: —

tłumaczenia techniczne
oraz inne, lekcje — rów
nież łaciny. Mgr Sawa-
ryh, Szlak 17/7.

9459-g

ROZWIEDZIONY — nie z

własnej winy, lat 38, poz
na Panią niskiego wzro
stu, milą, domatorkę —

chętnie posiadającą mie
szkanie. Cel matrymonial
ny. Tylko poważne oferty,
dyskrecja zapewniona: —

„Prasa” — Kraków, Wiśl
na2—dlanr10039.

KUPIĘ stare pierze. Ofer
ty 9440 „Prasa”, Kraków,
Wiślna 2.

APARAT z igłą i tambor-
kiem do repasacji poń
czoch — sprzedam. Ofer
ty 9475 „Prasa” — Kra
ków, Wiślna 2.

600 BONÓW PeKaO — ku
pię. Oferty 9430 „Prasa” —

Kraków, Wiślna 2.

FIAT 125P — 1300, sprze
dam. Zgłoszenia: os. Kazi
mierzowskie 3/15, od go
dziny 17. 10154-g

SAMOCHÓD Syrena, Fiat
126p, Zaporożec, Trabant,
kupię. Oferty 9751 „Pra
sa”, Kraków, Wfślna 2.

SAAB 96, w dobrym sta
nie, sprzedam. Nowowiej
ska 6/7, godzina 17—19.

10152-g

CESZ ZDOBYĆ
zawodowe samochodowe prawo jazdy
kategorii B oraz pracę kierowcy
zgłoś się w OŚRODKU SZKOLENIA ZAWODO
WEGO KIEROWCÓW przy PRZEDSIĘBIOR
STWIE TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

ŁĄCZNOŚCI NR 5 — w KRAKOWIE, ulica

CYSTERSÓW 21.

Informacje i zapisy w godzinach od 8 do 14.
K-5915

Oddział Robót Mostowych w Sandomierzu
h GłównBKierowniętwo Budowy Autostrad

w Krakowie, ul. Marii Konopnickiej 32

zatrudni
’• KIEROWNIKÓW BUDÓW
• MISTRZÓW
• TECHNIKÓW BUDÓW
• PRACOWNIKÓW ZAOPATRZENIA
• CIEŚLI
• ZBROJARZY
• BETONIARZY
• ROBOTNIKÓW niewykwalifikowanych
• DOZORCÓW
• KIEROWCÓW z I i II kat. prawa jazdy
® OPERATORÓW uprawnionych do obsługi

DŹWIGÓW i SPYCHAREK

r * Warunki pracy i wynagrodzenia dó osobistego uzgod-
I nienia w biurze Przedsiębiorstwa. K-5750

KUPIĘ pilnie dwa kufry
w dobrym stanie — mogą
być wiedeńskie. — Oferty
10054 „Prasa” — Kraków,
Wiślna. 2 . ....

CZUŁY wykrywacz, meta
li. -jr? ł7kupię.. Oferty 10071
„Prasa” ‘KrśkÓ^, Wiślrią 2/

MEBLE kuchenne, nowe,
9 segmentów, okleina —

ciemny dąb — Sprzedam.
Oferty 10170 „Prasa*’ Kra
ków, Wiślna 2.

ZBIERACZ kupi stare

aparaty fotograficzne Let-
ca, Exakta 1 inne. Ofer
ty listowne: Henryk Wi-
niecki, 81-847 • Sopot, Rey
monta 5/2. 9445-g

SUKNIĘ, ślubny — sprze
dam. KrakóWaLui, Zakątek
14/35, y130rg
prźyćzepę ^anę$n*óW4
nową, z lódówką, sprze
dam. Telefon 590-03.

10122-g

KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻY
NIERYJNYCH w KRAKOWIE • ul. Mazowiecka 25

, przyjmuje WPISY
na rok szkolny 1976/77 do I klasy Zasadniczej Szkoły

Zawodowej Dokształcającej, w zawodach:

• MONTER ZEWNĘTRZNEJ SIECI KOMUNALNEJ
• BETONIARZ-ZBROJARZ

Nauka trwa tylko 2 lata.

Do szkoły przyjmowani są chłopcy, bez egzaminów
wstępnych, w wieku od 15 do 17 lat.

Przy wpisie należy złożyć następujące dokumenty:
• podanie o przyjęcie
• życiorys
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
• kartę informacyjną ze szkoły
• 3 fotografie
• świadectwo zdrowia.

Uczniom zamiejscowym zapewnia się zakwaterowa
nie.

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji
udziela Dział .Zatrudnienia i Szkolenia Krakowskiego
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Krakowie,
ul. Mazowiecka 25, II piętro, pokój 210, tel. 344-55

wewn. 229. K-5791

KOMPLET podręczników
do klasy pierwszej i siód
mej — kuplę. TeL 607-77 .

10105-g

PARĘ obrączek ślubnych,
sprzedam. — Oferty 9499
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

1.000 BONÓW PeKaO —

kupię. Telefon 175-80 .

9784-g

OGRODZENIE z kątówki,
30 mb, Wysokość 1,5 m,
poręcze i balustrady —

sprzedam. Kraków, Królo
wej Jadwigi 280, w godz.
7.30--9- 10076-g

Sprzedaż

DOM dó rozbiórti (40.000
cegły), 25-letni — sprze
dam. Oferty 9849 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

„PHANOMEN” 1,5-tonowy
— wszystkie zespoły zapa
sowe, nowe — sprzedam.
Władysław Machnó, Kra-
ków-Skotniki 121.

10079-g

WOŁGA M-21 sprzedam.
Zgłoszenia: ul. Mogilśka
16/7» g-9473
ATRAKCYJNY skuter —

Lambretta 200 TV, sprze
dam. Przebieg 11.000 km.
Części zamieńije. — Stan
idealny. Oferty 9713 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

LIKWIDUJĘ plantację Pi
wonii (bladoróżowe pach
nące) oraz narcyze żółte
pełne i białe (tazeta). —

Franciszek Gawura, Pod-
łęże 206 (od Pódgrabia).

10063-g
WARSZAWA M-20. Oferty
10064 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

i dla Klientów kupujących w sklepach

MOTOCYKL BMW 600 —

sprzedam. — Oferty 10068
„PrAsa” — Kraków, Wiśl
na 2.

CZTERY fotele obrotowe,
sprzedam. — Oferty 9444
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

SPRZEDAŻĄ PREMIOWĄ OBJĘTE SĄ NASTĘPUJĄCE TOWARY:

Ii
+ kosmetyki
♦ włóczki

♦ wyroby dziewiarskie

♦ konfekcja
♦ galanteria
♦ tkaniny
♦ dywany
♦ sprzęt sportowy

♦ artykuły gospodarstwa
domowego

♦ artykuły techniczne

♦ sprzęt elektroakustyczny
♦ importowane płytki

ceramiczne

♦ krajowe urządzenia
sanitarne.

I
I

I

II

LAMBRETTA 175 TV (3
seria), w stanie idealnym,
sprzedam. Telefon 431-66,
w godzinach 8—10 rano.

9450-<

SAMOCHÓD Skoda Octa-
via, rok produkcji 1963,
stan dóbry — sprzedam.
Ul. Kazimierza Wielkiego
53, w godzinach 7—17 .

9457-g

KAROSERIĘ Skody 100-S,
mało uszkodzoną, sprze
dam. Kraków, ul. 18 Stycz
nia 94/33, po godzinie 16.

10117-g

PIANINO tanio
dam. Kraków, ul.
deracka 27/2, godz.

sprze-
Konfe-
16—18.

OBRAZ Jerzego Kossaka.
Telefon 476-86, po godzinie
16. 10118-g

NARTY Fischer-Attack ?
wiązaniami Tyrolia, dłu
gość 180 cm — sprzedam.
Telefon 341-58.

9766-g

| SPRZEDAŻ PREMIOWA trwać będzie tylko DO KOŃCA SIERPNIA.

k Szczegółowych informacji udzielają sklepy 4 D E IĄ/ C V 4
0 Przedsiębiorstwa Eksportu Wewnętrznego

* ■ C W E A. v

« K-5131 «

OKAZYJNIE sprzedam te.
lewizor „Neptun”, w ideal
nym stanie. Zgłoszenia:
te’efón 706-89.

9761-g
SKODA 106 MB, rók 1969,
sprzedam. — Oferty 9760
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na2

Krakowskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Przemysłowych „MOSTOSTAL” Kraków

PRZYJMIE

ABSOLWENTÓW KLAS ÓSMYCH
z terenu Krakowa,

do NAUKI ATRAKCYJNEGO i DOBRZE PŁATNEGO

zawodu o Specjalności

MONTERA KONSTRUKCJI STALOWYCH
i URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH

Nauka rozpocznie się 1 września 1976 r. i trwać będzie 2 lata.

Zajęcia praktyczne odbywać się będą przez 3 dni w tygodniu,
a przez pozostałe 3 dni uczeń będzie uczęszczać do Zasadniczej
Szkoły Zawodowej, do której zostanie skierowany przez przed
siębiorstwo.
Warunkiem przyjęcia jest:

1)wiekod16do18lat
2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (8 klas).

Ponadto do podania o przyjęcie należy dołączyć:
1) świadectwo urodzenia

2) zaświadczenie o stanie zdrowia Wydane przez lekarza

szkolnego i zakładowego, stwierdzające, że dany rodzaj
zatrudnienia nie zagraża jego zdrowiu

3) dowód osobisty rodziców — do wglądu
4) zgodę rodziców ucznia na naukę zawodu
5) kartę informacyjną ze szkoły
6) dowód stałego miejsca zamieszkania w Krakowie.

Absolwentom klas ósmych, zdecydowanym na podjęcie prak
tycznej nauki zawodu, Przedsiębiorstwo zapewnia:

— możność korzystania z własnych ośrodków w górach i nad
morzem

uczniom wyróżniającym się w pracy zawodowej możliwość
dalszego podnoszenia kwalifikacji w średnich szkołach
technicznych (na podstawie skierowania)

■możliwość wyuczenia drugiego zawodu — spawacza, ope
ratora sprzętu budowlanego (dźwigów).

Po ukończeniu. nauki uczniowie mają zapewnioną pracę
w przedsiębiorstwie — na terenie woj. krakowskiego, kieleckie
go i miasta Krakowa.

Zgłoszenia przyjmuje:
Dział Spraw Osobowych i Szkolenia, Kraków - Nowa Kuta —

Kombinat, ul. Ujastek, w godz. 7—15, w soboty dó godz. 13, po-
koj nr 5 na parterze.

Dojazd tramwajem nr 4, 9 — do Centrum Administracyjnego,
a następnie nr 22 (naprzeciwko remizy tramwajowej).

K-5669
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Chcesz zdobyć
atrakcyjny zawód?!
—Wstąp do Ochotniczego Hufca Pracy

przy Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowego w Krakowie

Przyjmujemy młodzież (chłopców) w wieku 16 i 17 lat

do przyuczenia w zawodach:

& MALARZA

♦ POSADZKARZA
♦ TYNKARZA

♦ MURARZA.

Junacy w okresie pobierania nauki otrzymuję
♦ ubranie robocze.

Młodzież nie posiadająca ukończonej szkoły podstawo
wej może kontynuować naukę w Wieczorowej Szkole

Podstawowej dla Pracujących w Nowej Hucie.

Po ukończeniu hufca, Kombinat Budownictwa Miesz
kaniowego zapewnia pracę oraz zakwaterowanie.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Kadr i Szkolenia Zawodo
wego — NOWA HUTA, osiedle TEATRALNE 9, pok. 4.

K-5067

Lokale

KALISZ! M-3 dwupokojo-
wć, superkomfortowe, za
mienię na Kraków. Oferty
9845 ,,Prasa1’ Kraków,
Wiślna 2.

GARSONIERY lub samo
dzielnego pokoju z kuch
nią poszukuje studentka
architektury. Oferty 9844
„prasa’* Kraków, Wiśl
na 2.

ODNAJMĘ jnieszkanie.
Piastowska 33. g-9502

MIESZKANIE lub garso
nierę wynajmę zaraz. Ce
na do uzgodnienia. Oferty
9551 „Prasa*’ Kraków,
Wiślna 2.

GARSONIERĘ własnościo
wą, spłaconą, w Nowej
Hdćie sprzedam. Oferty
9280 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

SOPOT — mieszkanie M-4,
trzypokpjo\yę, własnościo-.
we, zamienię na mieszka
nie w Zakopanem! Wiado
mość: Sopot,’ 20 Paździer
nika 710/38, telefon 51-53-21

K-6094

GARSONIERĘ superkom
fortową, os. Kozłówek, za
mienię na równorzędne
lub inne. — Oferty 10037
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

DĘBICA! Superkomforto
we mieszkanie kwaterun
kowe — 2 pokoje, kuch
nia, loggia, telefon, I pię
tro, 50 m2. zamienię na
mieszkanie w Krakowie.
Oferty 10035 „Prasa** Kra
ków, Wiślna 2.

CUDZOZIEMCOWI wynaj
mę garosnierę na okrós.do
jednego roku, oferty 10026
„Prasa** — Kraków, Wiśl
na 2.

DRUKARNIA WYDAWNICZA

w Krakowie, ul. Wadowicka 8

ogłasza

przyjęciaTandydatów
do półtorarocznego szkolenia w specjalnościach:
• MASZYNISTY WKLĘSŁODRUKOWEGO
• SKŁADACZA RĘCZNEGO
• TRAWIACZA FORM WKLĘSŁODRUKOWYCH

Przyjmowani będą absolwenci lub abiturienci szkół

ogólnokształcących, nie posiadający konkretnie wyu
czonego zawodu.

W okresie szkolenia osoby szkolone otrzymują wy
nagrodzenie.

Po okresie szkolenia — kandydaci otrzymują stano
wisko wykwalifikowanego maszynisty wklęsłodruko
wego lub składacza ręcznego, a po 2 latach — uzyskają
tytuł kwalifikacyjny danej specjalności po złożeniu ,

egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.
Zainteresowani zawodem drukarskim proszeni są o

zgłaszanie się w Dziale d/s Pracowniczych DW, ul. Wa
dowicka 8, I p., pokój nr 6. K'5697

PILNIE zamienię mieszka
nie spółdzielcze M-4, jasna
kuchnia, telefon, osiedle
Azory — na równorzędne
w innej dzielnicy. — Ofer
ty 10034 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

KUPIĘ pilnie własnościo
wy pokój z kuchnią. Ofer
ty 10027 „Prasa”, Kraków,
Wiślna 2.

STUDENTKA roku magi
sterskiego, uczciwa, nie
paląca, poszukuje pilnie
garsoniery lub samodziel
nego pokoju. Oferty 10022
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

DO wynajęcia garsoniera,
nie umeblowana, w cen
trum. — Czynsz z góry za

rok. Oferty 10016 „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

PRZYJMĘ dozorcostwo. —

Warunek — mieszkanie. —

Mielec, ul. A . Fredry 4/15.
10042-g

PRACUJĄCY poszukuje
pokoju. Zapłaci czynsz za

rok;. Oferty 10041 ,Prasa”*
KfdkóYC*, Wiślrńi 2.' • **•* *■
iAMIE^Ę poiój zT Kućn-

hfą, łazienką, 50 mz, ni
piętro — kwaterunkowe,
śródmieście, na podobne
w innej dzielnicy. Oferty
10044 „Prasa** — Kraków,
Wiślna 2.

SUPERKOMFORTOWY —

pokój z kuchnią, 30 m2, par
ter, os. XXX-lecia (Kro
wodrza) — zamienię na 2
lub 3 pokoje. Oferty 10043
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

WYNAJMĘ niekrępujący
pokój studentom. — Kra
ków, ul. Jasna 14.

9443-g

PRZYJMĘ na mieszkanie
dwie uczennice I klasy
liceum. — Os. J. Strdsia
bl. 7/76. 9438-g

MIESZKANIE 2-pokojowe
własnościowe lub garso
nierę superkomfortową —

kupię. Oferty 9431 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

MAŁY pokój frontowy z

balkonem, drugie piętro,
w centrum, zamienię na
dozorcostwo. Oferty 9428
„Praśa*

’
— Kraków, Wiśl

na 2.

PRACUJĄCA poszukuje
pokoju. Oferty 9418 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

ODSTĄPIĘ pokój w cen
trum Nowej Huty dwom
studentkom. Os. Szklane
Domy 1/163. 9416-g
ZDECYDOWANIE zamie
nię 3 pokoje z kuchnią,
na dwa mieszkania po po
koju z kuchnią lub pokój
z kuchnią i garsonierę. —

Os, Wysokie 17/40, po go
dzinie 15. 9413-g

KUPIĘ garsonierę wła
snościową, w śródmieściu.
Oferty 9410 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

’—r ——---- J-------- ^jbl., 26/32- godz: 19-^20/
ODSTĄPIĘ pokój z osob&j
jaym j» mfłżeń^,
stwu Dezozfetńemu, człon-'!
kom spółdzielni mieszka
niowej. Nowa Huta, os.

Piastów 13/64.
9407-g

DOZORCOSTWO w cen
trum (pokój około 20 m2),
zamienię na większe mie
szkanie. Warunki do uz
godnienia. — Oferty 9485
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

SPÓŁDZIELCZE M-2, W
Wieliczce — zamienię na

mieszkanie w Krakowie.
Oferty 10147 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

STARSZĄ rencistkę przyj-
mę do pokoju za drobną
pomoc jednej osobie. —

Oferty 10164 „Prasa*’ Kra
ków, Wiślna 2. •

MŁODA pracownica Uni
wersytetu Jagiellońskiego
wynajmie pokój, najchęt
niej samodzielny. Czynsz
miesięcznie. Oferty 10163
„Prasa*’ — Kraków, Wiśl
na 2.

POSZUKUJĘ mieszkania
lub garsoniery, może być
nie umeblowane. Czynsz
płatny z góry. Oferty 10173
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

LOKALU na ciche rzemio
sło (siła, woda) — o po
wierzchni 20—40 mt — pil
nie poszukuję w Krako
wie lub okolicy — (dojazd
autobusami MPK). Oferty
10145 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

POSZUKUJĘ garsoniery
na okres 4—6 miesięcy. —

Oferty 10144 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

ZAMIENIĘ garsonierę su
perkomfortową .na więk
sze mieszkanie — może
być w starym budownic
twie. Oferty 10141 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

ZAMIENIĘ pokój kuchnię,
w Nowej Hucie — Na
Stoku, na większe ewen
tualnie równorzędne. Wa
runki do uzgodnienia. —

Oferty 10135 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PRZYJMĘ na mieszkanie
małżeństwo bezdzietne. —

Nowa Huta, os. Piastów
31/22. Czynsz płatny z gó
ry za pół roku.

10125-g

PRZYJMĘ panienki na

mieszkanie; Oferty 10126
„Prasa*’ — Kraków, Wiśl
na 2.

DWIE studentki poszuku
ją pokoju w centrum, ra
zem lub pojedynczo. Ofer
ty 10128 „Prasa” — Kra
ków, Wiślna 2.

STUDENTKA poszukuje
mieszkania w Krakowie —

w pobliżu ul. Zamojskie
go, względnie w centrum.

Oferty 10104 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PILNIE poszukuję małego
pokoju (pomieszczenia) —

na poddaszu. Oferty 9753
„Prasa*’ — Kraków, Wiśl
na 2.

POSZUKUJĘ garsoniery
od października na okres
co najmniej 1—2 lat. Ofer
ty 9671 „Prasa”, Kraków,
ków, Wiślna 2 lub Olsza II

MIESZKANXĄ-_W .UCr.ąka-,
Wie, .względnie na *peryfew
riach — poszukuję zaraź.
Czynsz miesięcznie. Ofer-
ty 9672 „Prasa”, Kraków,
Wiślna 2.

ZAMIENIĘ M-3, Mistrze-
jowice, na dwa oddzielne
mieszkania. — Zgłoszenia:
telefon 577-73.

9673-g

ZAMIENIĘ dwupokojowe
mieszkanie M-3, z jasną
kuchnią, os. XX-lecia PRL
w Bieńcżycach, i garso
nierę superkomfortową —

przy ul. 18 Stycznia — na

3 pokoje z kuchnią, chęt
nie w dzielnicy Krowo
drza. Oferty 9674 „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ pokoju nie
umeblowanego. — Telefon
216-72, w godz. popołud
niowych. 9679-g
WROCŁAW! 3-pokojowe
mieszkanie komfortowe z

telefonem, nowe budow
nictwo, zamienię na rów
norzędne w Krakówie. —

Zgłoszenia: — Sebastian
Wiącek, Kraków, ul. Stra-
dom 5/8a. 9321-g
PANNIE pracującej w sto
łówce odnajmę pokój. —

Oferty 9320 „Prasa” Kra
ków, Wiśślna 2.

WARSZAWA! Pokój, ku
chnia, słoneczne, zamie
nię na podobne w Krako
wie. Oferty 9314 „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

SUPERKOMFORTOWE —

pokój z kuchnią, 36 m2, I
piętro, w Nowej Hucie —

zamienię na dwa lub trzy
pokoje z kuchnią, super
komfortowe. Wąrunki do
uzgodnienia. Ós. .Urocze
5/78, po godzinie 16.

9312-g
KATOWICE! Trzy pokoje,
telefon, centrUm,. budow
nictwo międzywojenne —

zamienię na równorzędne
lub mniejsze w Krakowie.
Telefon wymagany.

' Ofer
ty 9311 „Prasa**, Kraków,
Wiślna 2.

MŁODE bezdzietne mał
żeństwo. poszukuje Samo
dzielnego pokoju lub gar
soniery na okres 2 lat. —

Czynsz z góry. — Oferty
9746 „Prasa” — • Kraków,
Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO Studenc
kie wynajmie lub kupi
samodzielne mieszkanie —

własnościowe w Krakowie
lub Nowej Hucie. Oferty
9396 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

POSZUKUJĘ garśóniery
lub pokoju z kuchnią, na

1,5 róku. Czynsz z góry.
Oferty 9384 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

TARNówj Superkomfor
towe M-3 zamienię pilnie
na podobne w Krakowie
lub Nowej Hucie. Oferty
9387 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

DWAJ uczniowie klasy
maturalnej — poszukują
niekrępującego pokoju w

centrum, od 1 września.
Oferty 9386 „Prasa*’ Kra
ków, Wiślna 2.

MŁODE małżeństwo po
szukuje garsoniery lub
dużego pokoju. Wysokość
czynszu obojętna. Możli
we korepetycje. — Oferty
9381 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

MIESZKANIE — dwa po
koje, kuchnia, na Dąbiu,
zamienię na trzy pokoje
z kuchnią na'Dąbiu. Ofer
ty 9380 „Prasa*’ Kraków,
Wiślna 2.

M-4 z garażem na Dąbiu,
zamienię na M-5, z gara-,
żem. Oferty 9379 „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

POJEDYNKĘ 22 m2, osob
ne wejście z przedpokoju,
licznik elektryczny, piw
nica, a wspólne przyna
leżności, zamienię pilnie
na podobne. Oferty 9731
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

ZAMIENIĘ piękne 2-po-
kojowe mieszkanie (z jas
ną kuchnią), balkon, IV
piętro, superkomfortowe,
kwaterunkowe, 43 m2 —

dzielnica Krowodrza, na

mieszkanie większe. — Na
telefon nie odpowiadam.
Oferty 9733 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

SUPERKOMFORTOWE 3
pokoje z kuchnią, w Mi-
strzejowicach — zamienię
na 2 pokoje w centrum
Krakowa. — Oferty 9344
„Prasa*’ — Kraków, Wiśl
na 2;

ABSOLWENTKA Akade
mii Mędyćznej poszukuje
komfortowego pokoju na

okres roku. Oferty 9737
„Prasa** — Kraków, Wiśl
na 2.

POKÓJ z kuchnią, super
komfortowe, 30 n>2, zamie
nięna2lub3pokojez
kuchnią. — Warunki do
omówienia. Nowa Huta,
os. Na Stoku 36/11, oglą
dać godz. 14—19.

10001-g

GARSONIERĘ własńościo-
wą, kupię lub wynajmę.
Zgłoszenia: Kraków, Ba
torego 9/1 lttb oferty* 9351
„PrAsa’

’

WmąkóW, Mi
ni z. 'v

DWA mieszkania: M-2 su
perkomfortowe Nowa Hu
ta oraz ładne komforto
we 2 pokojowe Kraków —

centrum, zamienię na 3—
4-pokojowe. Telefon 561-42
lub oferty 9349 „Prasa**,
Kraków, Wiślna 2.

M-3 na Białym Prądniku,
zamienię z wojskowym na

Nową Hutę. — Zgłoszenia:
Nowa Huta, os; Krako
wiaków, 7/11, od godz. 19.

MŁODY, pracujący i stu
diujący poszukuje niekrę-
pującegó i pokoju. Oferty
9724 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

wynajmę pokój zaraz. —

Kraków* ul. Reduty 16 —

autobus 217 lub 247, wysia
dać przy trzeciej górze.

9373-g

KUPIĘ natychmiast mie
szkanie własnościowe ty
pu M-3. Telefon 535-28.

9376-g
MŁODE małżeństwo — z

wyższym wykształceniem,
członkowie spółdzielni
mieszkaniowej, poszukuje
samodzielnego pokoju ód
1 września. Najchętniej w

Prokocimiu Nowym. Ofer
ty 9375 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

TRZYPOKOJOWE w Pro
kocimiu zamienię na po
dobne, najchętniej dzielni
ca Krowodrza-Widok. —

Oferty 9366 „Prasa”, Kra
ków, Wiślna 2.

ODSTĄPIĘ pokój małżeń
stwu bezdzietnemu — sa
motnym — niepalącym. —

Kwiatów Polskich 6.

WROCŁAW! M-2 własnoś
ciowe,- śródmieście, zamie
nię na podobne lub więk
sze w Krakowie. Oferty
9725 „Prasa*’ — Kraków,
Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO z dziec
kiem poszukuje pokoju od
września. — Oferty 9729
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

KOMFORTOWE 4 pokoje,
widna kuchnia, lóggia, II
piętro, na os. Piastów —

zamienię na podobne o

Większym metrażu (mogą
być piece), ewentualnie
3-pokojowe około 100 mt.
Dzielnica obojętna. Oferty
10015 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2 lub telefon 813-59,
tylko w niedzielę do go
dziny 12. 10015-g
PILNIE kupię własnościo
we M-2 lub M-3. — Nówa
Huta wykluczona. Oferty
10010 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO poszukuje
mieszkania lub samodziel
nego pokoju. Oferty 10008
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

MAŁŻEŃSTWO bezdziet
ne, pracownicy naukowi,
członkowie spółdzielni,
mieszkaniowej, poszukuje
garsoniery lub większego
mieszkania. Oferty 10005
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

UCZCIWY, pracujący, po-
szukuje natychmiast po
koju. Oferty 9749 „Prasa”*
Kraków, Wiślna 2.

PRACUJĄCA poszukuje
zaraz pokoju. — Telefon
363-22, do godz. 15.

9461-g
MAŁŻEŃSTWO bezdzietne
poszukuje samodzielnego
mieszkania. Telefon 609-85,
w godz. 8—15 lub oferty
9467 „.Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

POSZUKUJĘ garsoniery,
M-2 lub M-3, na okres do
4 lat. Zgłoszenia: Kra
ków, telefon 759-39 .

10082-g
MIESZKANIE pełnokom-
fortowe, kwaterunkowe,
43 mż, w tym pokój 21
ms, iii piętro, winda, za
mienię na trzy- lub dwu
pokojowe, kwaterunkowe;
Warunki do omówienia. —

Kraków, ul. Francesco
Nullo 12 m. 15, po go
dzinie 18. 10080-g
KRAKÓW lub Wieliczka!
Małżeństwo, na okres 10
miesięcy, do czasu otrzy
mania mieszkania spół
dzielczego — poszukuję
samodzielnego mieszka
nia. Czynsz płatny z góry.
Zgłoszenia, telefon 644-19,
gbdzina 16—18 lub oferty
10081 .Prasa’* — Kraków*
Wiślna 2.

SOSNOWIEC — centrum!
3 pokoje z przynależnoś-
ciami, zamienię ną mniej
sze w Krakowie lub oko
licy. Oferty 10086 „Prasa*’,
Kraków, Wiślna 2.

Nieruchomości

SPRZEDAM domek 1-ro-
dzinny w Krzeszowicach.
Wiadomość: Wrocław, tel*
341-01, po godzinie 20.

K-6090

KUPIĘ domek jednoro
dzinny, może być drew
niany lub murowany, na

terenie Krakowa, albo ko
ło- Krakowa. Zgłoszenia:
Kraków-Nowa Huta* os.
Strusia 7/366,..X, piętro..

10018-g
—..............

—-- -- ---- --- -----

MAŁY domek do remon
tu — sprzedam tanio. —

Zgłoszenia: Wieliczka, Ka
zimierza Wielkiego 7 —

(Lekarka). 9434-g
TANIO sprzedam dom z

ogrodem, o pow. 21 a —

w pobliżu Miechowa. —

Zgłoszenia kierować pod
adresem: Józef Jarno —

Podleśna Wola 58 — p-ta
32-242 Tunel.

SPRZEDAM w Krakowie
część domu — pokój z ku
chnią — wraz ogródkiem.
Oferty 9315 „Praś$” Kra
ków, Wiślna 2.

DOM jednorodzinny 6-iz-
bowy, z ogrodem — (10
arów), w Mszanie Dólnej,
przy ulicy willowej —

sprzedam, lub zamienię
na inny* Oferty 9742 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

SPRZEDAM połowę Willi,
3 pokoje, kuchnia, garaż,
ogród. Warunek: zamiana
mieszkania, najchętniej na

2 oddzielne. — Oferty 9727
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

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

ogłasza przyjęcia
do Ochotniczego Hufca Pracy dla chłopców

wwiekuod16do18lat

w zawodach:

• STOLARZA MEBLOWEGO

• SZKLARZA USŁUGOWEGO,

Zgłaszajęc się do hufca należy zabrać ze sobq:
— wyciąg aktu urodzenia
—- świadectwo ukończenia klasy VII

— 3 fotografie
— pisemną zgodę rodziców na przyuczenie zawo

dowe w OHP.

Młodzież w okresie przyuczenia do zawodu w OHP

będzie uzupełniać wykształcenie stopnia podstawowego,
wraz z przedmiotami z zawodu stolarza meblowego lub
szklarza usługowego.
— K-4480

PRZETARGI

Dyrekcja Dzielnicowego Domu Kultury Kra
ków — Krowodrza, ul. Papiernicza 2, tel.
383-89, ogłasza, że W DRODZE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO zleci wykonanie wy
posażenia meblowego piwnic zabytkowego bu
dynku DDK a mianowicie:

— lady szatni,
— lady baru,
— stoły, stołki, zydle.

.Dokumentację projektową udostępnia oraz

wszelkich informacji udziela Dyrekcja Dziel
nicowego Domu Kultury codziennie w godzi
nach od 12 dó 14.

Termin wykonania prac: pierwszy kwartał
1977 r.

Oferty składać należy w terminie 14 dni od
daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi w piętnastym dniu
od daty druku ogłoszenia.

Zastrzega się prawo dowolnego Wyboru ofe
renta lub unieważnienia przetargu, bez obo
wiązku podania przyczyn.

SPRZEDAM parcelę dwu-
numerową (sad), położoną
w Wieliczce. Żgłoszenia:
Nawrot — Wieliczka, ul.
Zyblikiewićzą 21, niedzie
la. 9489-g

SPRZEDAM dom muro
wany, do remontu — na

działce 25-arowej, blisko
Krakowa. — KTaków, ul.
Sławkowska 4/7.

9691-g

SPRZEDAM dom z ogro
dem. — Zgłoszenia: Nowa
Huta, Centrum B 11/101 —

przed południem.
9708-g

SPRZEDAM dom drewnia
ny dó remontu, z ogrodem
345 a., W pobliżu Krzeszo
wic. Oferty 9666 „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

Zguby
ZNALEZIONY ratlerek do
odebrania: Nowa Huta, os.

Słoneczne 11/55. g-9498

WYSOKA nagroda,za Wia
domość o samochodzie
marki Fiat 125 P, koloru
kości słoniowej, nr KR
3144, skradzionym 30. VII.
1976 z ulicy Solskiego.
Znak szczególny : spawane
lewe przednie drzwi. Zgło
szenia: tel. 277-78, po 21-ej.

g-9837

M LIPCĄ br^ około ■godz,
16*,. zgubiłem, torebkę .K męr
ską, czarną, z dokumen
tami osobistymi, koło biu
ra „LOT-u” w Krakowie
przy ul. Basztowej. Zna
lazcę proszę gorąco o

zwrot dokumentów. Hai
der Abdul Hai, Kraków,
Smoluchowskiegó 7/14.

g-9807

6 SIERPNIA, w okolicy pl.
Szczepańskiego i ul. Brac
kiej, zgubiono pęk klućży
do samochodów nr ńr Fiat
1858, FSO nr 1972, Fiat nr

1512, Fiat nr 3597. — Zna
lazcę proszę o zwrot za

wysoką nagrodą lub- Wia
domość pod nr telefonu:
554-01, albo 269-49.

g-10183

21 LIPCA zgubiono toreb
kę wraz z dokumentami.
Znalazcę proszę o zwrot za

nagrodą. Adres W doku
mentach. g-10148

GABRYŚ Anna, zam. Koź-
mice Wielkie 10, zgubiła
legitymacją szkolną nr

11/74 — wydaną przez Me
dyczne Studium Zawodo
we nr 3 w Krakowie.

9703-g

ZABŁĄKANY piet — wy-
żeł myśliwski •— do ode
brania : Tyniec-Podgórki
248, Franciszek Goryl.

g-9797

KONIUSZY Jacek, zam.

Myślenice, Matejki 7 —

zgubił legitymację szkolną
— wydaną przez Liććum
Ogólnokształcące w My
ślenicach. 9360-g

UNIEWAŻNIAM skradzio
ną pieczątkę o brzmieniu:
— „Zakład Inśt. Saftit.'
Wodoc. Kanał, gazów. Ra
czyńska Karolina Kraków,
ul. Limanowskiego 31”.

10003-g

TYLEK Janusz, Kraków,
Ul. Opolska 49/108, zgubił
legitymację studencką —

wydaną przóż WSP w

Krakowie. 9302-g
Ślusarek Bogdan, Kra
ków, Czystą 16/7, zgubił
legitymację szkolną nr

469/75/6 — wydaną przez
VI Liceum Ogólnokształ
cące w Krakówie.

9317-g

Różne

POSIADAM „ŻukS“. Pń-
szukuję wspólnika z go
tówką. oferty 9278 „Pra
sa” Kraków, Wiślńa 2.

CZESANIE, strzyżenie pe
ruk, , farbowanie włosów,
zakład ■fryzjerękl Ló-H
rek» . Kraków^ Rynek Gł.wl
33. 9409-gW

ZABIORĘ do Jugosławii
dwie osoby, samochodem^
połowa września. Oferty
9480 „Prasa** — Kraków^
Wiślna 2.

PILNIE poszukuję gara
żu w Nowej Hucie. Tele-
foa 419-99 po godzinie 16.

Ś477-g
PRZEPRASZAM serdećz-
nie Ob. Józefa Szczurka,
zamieszkałego w Świątni
kach, za tó, że dnia 25
lipca 1976 r., wiecżorćm,
na parkingu, w Wielicz
ce zachowałem się wobec
Niego niestosownie i uży
łem słów uznanych pow
szechnie za Obelżywe. Ka
zimierz Krzywda, Przebieg
czany 85. 1 9647-g

PIWNICĘ do hodowli pie
czarek wydzierżawię. —

Oferty 9377 „Prasa” Kta- <

ków, Wiślna 2.

SAMOCHODEM do Jugo
sławii zabiorę dwie osoby,
wrzesień. Oferty 9361
„Prasa** Kraków, Wiśl
na 2.



Krzysztof Budka
w kadrze juniorów

na sofijski turniej
OD DZIŚ do 25 hm. odbywać się będzie w Sofii X Turniej

Przyjaźni w piłce nożnej juniorów, w którym obok reprezentacji
Polski uczestniczyć będą zespoły CSRS, KRŁ-D, NRD, Węgier,
Rumunii, ZSRR, Kuby oraz dwie drużyny Bułgarii.. W zespole
Polski znalazł się przedstawiciel Krakowa, obrońca krakowskiej
Wisły — Krzysztof Budka,
Na tegoroczny turniej nasi ju

niorzy nie wyjechali w najsil
niejszym składzie, zabrakło w

nim bowiem kilku kontuzjowa
nych m. in. Jędrzejewskiego z

Arkonii, Dorobka z Legii. Tre
nerzy naszej drużyny M. Janota
i B. Blaut w miejsce niedyspo
nowanych zawodników powołali
paru piłkarzy, którzy w finało
wych spotkaniach pucharu Mi
chałowicza wykazali dobrą for
mę.

W efekcie do Sofii wyjechali:
bramkarze — Wiesław Rudkow
ski (Polonia W-wa), Janusz Sta
warz (Unia Tarnów); obrońcy
—■Krzysztof Budka (Wisła), Ma
rek Lewandowski (Odra Wroc
ław), Maciej Walczak (Arka
Gdynia), Krzysztof Urbanowicz

(Pogoń Szczecin), Andrzej Ła
komieć (Granat Skarżysko); roz
grywający i napastnicy — Ma
rek Czerniawski (ŁKS), Piotr
Grudzień ; (Diora Dzierżoniów),
Andrzej Król (Polonia Bytom),
Joachim Hutka (Górnik Zabrze),
Jacek Huś (Stal Rzeszów), Krzy
sztof Kajrys' (Ruch Chorzów),
Gerard Śpiewok (Bielawianka),
Jacek Nocko (Śląsk Wrocław),
Waldemar Rowiński (Zagłębie
Wałbrzych).

W poprzedniej edycji turnieju
Polacy zajęli czwarte miejsce,
zwycięstwo odniósł zespół
KRL-D, Tegoroczny Turniej bę
dzie dla naszych piłkarzy ważną
próbą przed zbliżającymi się
eliminacjami Pucharu UEFA, w

których zmierzą-' się z zespołem
Bułgarii. A właśnie w inaugu
racyjnym meczu X Turnieju
Przyjaźni zmierzą się zespoły
Polski i Bułgarii.

*

W OŚRODKU sportowym w

Rembertowie odbywa się kolej
ne centralne zgrupowanie ju
niorów na które powołani zosta
li m. in. Marek Glanowski (Hut
nik Kraków) oraz Jerzy Potem
pa (Unia Tarnów).

PIĄTEK

Diany,

SIERPNIA Hipolita

Teatry
Bagatela 19.30 Szklanka wody.

Irena Szewińska nadal znajduje się w. wybornej formie. Po

zwycięstwie w Edynburgu w biegu na 440 yardów — 51,71
(na zdjęciu.' odbiera gratulacje od pokonanych rywalek),
grała dwukrotnie w biegu na 200 m podczas mityngów

koatletycznych w Sztokholmie i w Helsinkach.

sek.

wy-
lek-

25 września Inauguracja ekstraklasy hokejowej

POLSKI ZWIĄZEK HOKEJA NA ŁODZIE postanowił, iż w se
zonie 1976/77 w hokejowej ekstraklasie walczyć będzie 12 zespo
łów, które rozgrywać będą spotkania systemem 4-rundowym,
obowiązującym
zonu).

Inauguracyjna
kań ekstraklasy
znaczona została

następnego dnia
się mecze rewanżowe. Nowotar
skie i „Szarotki” w pierwszych
meczach podejmować będą war
szawską Legię, ponadto w serii
mecz i rewanż 25 i 26 IX grać

w ostatnich latach (z wyjątkiem minionego se-

kolejka spot-
hokejowej wy-
na 25 września,
(26 IX) odbędą

Sportowy numer

Literatury na świecie"»

Czy sport jest dobrym tworzywem dla literatury! Na ten

temat toczono- już wielę dyskusji, t to" W' różniich kręgąćh:
działaczy sportowych, dziennikarzy, pisarzy... Niezbyt wielu
twórców sięga po sport, niemniej jednak w naszej literaturze

powstało sporo dzieł na ten temat, jak choćby: doskonałe
wiersze Kazimierza Wierzyńskiego, „Dysk olimpijski" Jana

Parandowskiego czy nowele Kazimierza Brandysa i Mariana

Promińskiego. Wspomniani autorzy nie zwracali uwagi tylko
na widowiskowość sportu, lecz także, i to przede wszystkim,
na psychologię zawodników, na relację między zwycięzcą
a pokonanym, na trud i cenę wyrzeczeń, która potrzebna jest
do osiągnięcia wyniku, na samą radość z uprawiania sportu...
A jak ten temat przedstawia się w literaturze światowej?

Wielką niespodziankę dla swych czytelników, a także wiel
ką radość dla wszystkich interesujących się kulturą fizyczną
sprawiła redakcja miesięcznika „Literatura na świecie”, któ
ra sportowi poświęciła w całości lipcowy numer.

Okazuje się, że o

Walter Scott, Henry
Camus, Robert Penn

W lipcowym n-rze

i fragmentów prozy
niliśmy — znajdują
giki sportowej", listy i przemówienia Pierre’a de Couberti-
na, wspomnienia wielokrotnej złotej medalistki olimpijskiej
i mistrzyni świata w gimnastyce, Łarisy Łatyniny, a także...
wiersze Cassiusa Claya, dodajmy: napisane na własną cześć.

Przeczytanie 7 n-ru (lipcowego) „Literatury na świecie" po
lecamy gorąco wszystkim, którzy interesują się sportem.

(kas)

sporcie pisali tak wielcy pisarze, jak:
de Montherlant, Bertolt Brecht, Albert
Warren, Norman Mailer, Abe Kobo.

„Literatury na święcie” oprócz wierszy
autorów, których przed Chwilą wymie
sić ponadto m. in. wyjątki z „Pedago-

będą: GKS Katowice — Stocz
niowiec Gdańsk, GKS Tychy —

Stal Sanok, Pomorzanin Toruń
— ŁKS, Naprzód Janów — Po
lonia Bydgoszcz oraz Zagłębie
Sosnowiec — Baildon. Dalsze ter
miny mistrzowskich zmagań: 2—3
X, 7—8 X, 12—13 X, 17—18 X,
23—24 X, 29—30 X, 6—7 XI, 13r-
14 XI, 20—21 XI, 27—28 XI. Run
da rewanżowa rozpocznie się 8
i 9 stycznia 1977 roku. Warto

dodać, iż z pracy w Baildonie

zrezygnował trener Emil Niko-

tlemowicz obejmując stanowisko

zastępcy trenera kadry narodo
wej.

Ł0D2. Kolarskim mistrzem
Polski w sprincie został B. Ko
cot (Ziemia Opolska), który w

finale zwyciężył J. Konińskie
go (Włókniarz Łódź).

SZTOKHOLM. W towarzy
skim meczu piłkarskim repre
zentacja Szwecji rozgromiła
Finlandię 6:0.

BERNO. Rewanżowy mecz

piłkarski wstępnej rundy roz
grywek ó PZP pomiędzy Ser-
wette Genewa a Cardlff City
zakończył się wygraną Szwaj
carów 2:1. Pierwszy mecz wy
grali Walijczycy 1:0 i dzięki
bramce zdobytej na wyjeżdzie
awansowali do dalszej rundy.

Telegraficznie
OSTRAWĄ. Podczas lekkoa

tletycznego mityngu polscy
sportowcy odnieśli cztery zwy
cięstwa: T. Tyszka wygrał bieg
na 100 m — 10,4 sek., B. Grzej-
szczak na 200 m — 20,9 sek., J.
Pietrzyk na 400 m — 47,0 sek.,
a T. Baran konkurs skoku

wzwyż — 2,12 m.

GOLENIÓW. L. Nadolny (Ro
met Bydgoszcz) przed V. Ga-
linauskasem (Łotewska SRR) i
W. Matusiakiem (Arkonia),
triumfował w kolarskim kry
terium ulicznym o memoriał J.
Matuszczaka.

ŚWIERDŁOWSK. Podczas

turnieju hokejowego reprezen
tacja ZSRR wygrała z CSKA
Moskwa 9:1.

W

Rada Boksu Zawo-Światowa
dowego (WBC) wszczęła docho
dzenie w sprawie werdyktu, a

właściwie dwóch werdyktów ja
kie zapadły po walce o mistrzo
stwo świata wagi piórkowej po
między obrońcą tytułu Panam-

czykiem Rigoberto Riasko a

Yuw Dong Kyunem (Korea
Płd.). Po 15-rundowym spotka
niu, które odbyło się w Pasun

(Korea Płd.), sędzia meksykań
ski Łarry Rozadilla przyznał
zwycięstwo obrońcy tytułu mi
strzowskiego zgodnie z punkta
cją arbitrów. Po godzinie jed
nakże, Rozadilla złożył oświad
czenie, odwołujące pierwszą de
cyzję i ogłosił zwycięzcą Yum

Dong Kyuna. Składając wyja-

świateł

męczą-
od Sta

śnienia przedstawicielom WBC
Rozadilla oświadczył, że został

zmuszony do zmiany decyzji
przez grupę „wyglądających na

gangsterów” , osobników, którzy
go pobili, a następnie siłą zaciąg
nęli na ring grożąc nożem. „Mu-
siałem się na to zgodzić, aby ra
tować życie. Gdybym się prze
ciwstawił 'ż pewnością nie wy
puściliby także i Riasko, nie mó
wiąc już o towarzyszących nam

ludziach, którym przez cały czas

grożono pistoletami. To było coś

niesamowitego. Kiedy podnio
słem rękę Yum Dong Kyuna do
góry wszyscy zaczęli się cieszyć
i poklepywać nas po plecach,
jak gdyby nic się nie stało. Ni
gdy w życiu tak się nie bałem".

ROZDZIAŁ 1

Dochodziła czwarta godzina nad ranem i większość
pasażerów jeszcze spała. Niektórzy z nich, na poły
rozbudzeni, słyszeli zgrzyt opuszczanej kptwicy, ale
niewielu, mimo solennych postanowień,, miało odwa
gę wstać i wyjść na pokład dla podziwiania
Nowego Jorku.

Ostatnie godziny podróży były najbardziej
ce. Jeszcze teraz, w zatoce, kilkaset metrów

tuy Wolności, potężna fala coraz to podrywała sta
tek do góry. Padał deszcz, a raczej mżawka, od któ
rej pokłady stawały się ciemne

pomostów lśniły jak lakierowane.
Jeśli chodzi o Maigreta, to w

trzymywano już pracę maszyn,
swoje grube, ciężkie palto i wyszedł
gdzie parę niewyraźnych postaci snuło

powrotem chwiejnymi krokami.
Komisarz, pociągając dym z fajki,

rząd świateł portowych i na inne statki,
oczekujące przybycia funkcjonariuszy służby sani
tarnej i celników. Nigdzie nie. zauważył Jana Maura.

Przechodząc koło jego kabiny, dojrzał w niej świa
tło i podniósł rękę, aby zapukać do drzwi. Ale rozmyś
lił się. Właściwie po co miałby tam wstępować?

Wrócił jeszcze do siebie, aby się Ogolić. Przy okazji
łyknął wprost z butelki trochę nalewki, którą
troskliwa pani Maigret wsunęła między jego rzeczy.
Przypomniał sobie teraz ten szczegół, tak jak się
nieraz przypomina fakty bez znaczenia.

i śliskie, a poręcze

momencie, gdy za-

nałożył ńa piżamę
na pokład,

siętamiz

patrzył na

również’

Kina
Kijów 15.30, 18, 20.30 Szczęki

(USA 1. 15). uciecha 15.45, 18, 20.15
Nie ma sprawy (fr. L 15). War
szawa 16. 18, 20 powrót, tajemni
czego blondyna (fr. L 12). Wolność
15 45 18, 20.15 Z podniesionym

czołem (USA 1. 15). sztuka 15.45.
19 Ojciec chrzestny (USA L 18).
Apollo 16, 18, 20 Afonia (radź. b.o.).
Wanda 16, 18, 20 Piaf (fr. 1. 15). Mł.
Gwardia (Lubicz 15) 14.45, 17, 19.15

Partyzanci Kowpaka (radź. b.o.).
Wrzos (Zantojskiego 50) 15.45, 18, 20

Przyjaciele Eddiego (USA i. 15).
Świt (N. Huta os. Teatralne 10)
15.45 18, 20.15 Straceńcy (USA 1.
18). M. Sala 15, 17, 19 bez wyj
ścia (szw. 1.15). Światowid (N. Hu
ta os. Na Skarpie 7) 15.45, 18, 20.15

Drapieżca (fr. 1. 15). M. Sala 15,
17, 19.15 Słodko i gorzko (bułg. 1.
15). Mikro (Dzierżyńskiego 5) 16,
18, 20 Mr. Majestyk (USA 1. 15).
Kultura (Rynek Gł. 27) 18, 20.15
Krajobraz po bitwie (pól. 1. 18).

.Wisła (Gazowa 21) 15.30, 17.45, 20
Samotny detektyw McQ (USA 1.
15). Maskotka (Dzierżyńskiego 55)
16, 18.30 Miłość i anarchia (wł. 1.
18). Pasaż (Pasaż Bielaka) 15, 16,
17 Przygody Bolka 1 Lolka, 18, 20,
22 Dramat zazdrości (wł. 1. 18).
Tęcza (Praska) 17 Bajki dla dzieci.
Puchatek (Park Jordana) 15, 16

Coralgól 1 express, 17 Kiedy le
gendy umierają (USA b.o.). Sfinks
(Majakowskiego. 2) 16, 18, 20 Nie
uchwytny morderca (ang. 1. 15).

Telewizja
PIĄTEK — I: 16.25 Program,

dnia. 16.30 Dziennik. 16.40 Obie
ktyw. 17 Rady, informacje, opinie.
17.10 XYZ — teleturniej cz. I. 17.50
Po drodze do Bagdadu — rep.
film. 18.10 Przez maskę płetwonur
ka — ser. film przyrod. fr. 18.40
Eureka. 19.20 Dobranoc. 19.30
Dziennik. 20.30 Kino Interesują
cych Filmów —• Szepczące ściany
— film ang. 22.05 Z Naną Mous-
kouri cz. I — film progr. rozryw
kowy. 23.50 Dziennik.

PIĄTEK — Hi 15.48 Program
dnia. 15;3O Pegaz. 16.35 Gniewko

syn* rybaka ode, < <4.^ 17^35 *Kino
letnie — Ranny w lesie — film

poi. 19 Kronika. 19.20 Dobranoc.
19.30 Dziennik. 20.20 Turbiny —

polska specjalność — progr. publ.
20.50 Turystyka i wypoczynek. 21.20
,,24 godziny”. 21.30 Bałtycka wa
chta — rep. film. 21.40 Teatr TV
— Peter Hacks — Historia o sta
rym wdowcu z 1637 r. 22.40 Blues

przez cały rok — próg, muz:

SOBOTA — I: 12 Program na

dzień dobry. 12.30 Szepczące ścia
ny — film prod. ang. 15.45 Pro
gram I próponuje.
dnia. 16.05 Dziennik,
tyw. 16.35 Podróże z

film rozrywk. TVP.
równicą. 17.30 Kółko
teleturniej. 17.50 Wybacz i żegnaj

film radź. 19.20 Dobranoc. 19.30
Monitor. 20.20 Opole 76 — Tip-Top
zamiast dyskoteki. 21.10 Dziennik.
21.30 Teatr widowisk komedio
wych — James Thurbor — „Elliot
w Nugent — Prawdziwy mężczy
zna”. Wieczorny gość — Barbara
Krafftówna.

U

Za zmiany
wprowadzone
trów, kin, radia i telewizji — re
dakcja nie bierze odpowiedzial
ności.

Wystawy-muzea
Wawel-komnaty (piąt. li—18

wst. woln., sob. 10—14.10 i 15—18),
„Wawel zaginiony” (piąt. wst.

woln., sob. 10—15.30), Skarbiec i

Zbrojownia (piąt. 12—16, sob. 10—
14.15 i 15—18), Zamek i Muzeum w

pieskowej Skale (piąt. sob, 10—
17), Mr.zeum Lenina, Topolowa 5:
Lenin w Polsce (piąt. 9—18, sob.
10—17), w Poroninie (codz. 8—16),
w Białym Dunajcu (codz. 8—16),
Muzeum Historyczne, Oddziały:
Jana 12: Dzieje i kultura Krako
wa, Militaria, Zegary (piąt. 9—17,
sob. 9—14), Wieża Ratuszowa (piąt.
8.30—14.30, sob. 8.30—13.30), Muze
um Narodowe — Oddziały: Su
kiennice: Galeria polskiego malar
stwa i rzeźby 1764—1900 (piąt. sob.

10—16), Dom Matejki, Floriańska
41 (piąt. 12—18, sob. 10—16), Szo-
łayskich, pl. Szczepański 9: Polskie
malarstwo 1 rzeźba do 1764 r.

(piąt. sob. 10—16), . Czartoryskich,
Pijarska 8: Wystawa arcydzieł ze

zbiorów Czartoryskich (piąt. sob

10—16), Nowy Gmach, al. 3 Maja
1: Polskie malarstwo i rzeźba XX

w., Ekspresjonizm w grafice pol
skiej, Sztuka rusznikarska (piąt.
sob. 10—16), Archeologiczne, Po
selska 3: Starożytność i średnio
wiecze Małopolski, Kolekcje żaby,
tków archeologii śródziemnomor
skiej, Starożytne
rach
(piąt. 10—14, sob. 14—18), Podzie
mie kościoła św. Wojciecha w

Rynku Głównym: Dzieje Rynku
krakowskiego (piąt. sob. 9—16), E-

tnograficzne, pi. Wolnica 1: Twór
czość nieprofesjonalna w plakacie
i grafice (piąt. sob. 10—15), Przy
rodnicze, Sławkowska 17: Fauna
Polski, Fauna epoki lodowcowej
(codz. 10—13 wst. woln.), Pawilon
Wystawowy, pl. Szczepański 3a:

Międzyn. Biennale Grafiki, Kra
ków 1976 (piąt. 13—20, sob. 11—la).
ZPAF, ul. Anny 3: „Interferencje”
W. i I. Eggers (codz. 10—18), Ga
leria Sztuki Nowoczesnej, N. Hu
ta, os. Kościuszkowskie 5 (codz.
11—18), Galeria Sztuki Współcze
snej, Bracka 2: Wyst. Wolfa Vo-
stella (piąt. sob. 11—18), Paląc
Sztuki, pl. Szczepański 4: Międzyn.
Biennale Grafiki, Kraków 1976

(piąt. 13—20, sob. 11—18), TPSP, N.
Hutą, al. Róż 3: Wystawa
stwa A. Sroćzanki (codz.
Rydlówka, Tetmajera 28
sob. 11—14), KTF. ul. Boh.

gradu 13: ,,Venus 76” (codz. 9—21),
Kopalnia Soli, Wieliczka (piąt. 6—
12, sob. 8—18), Muzeum Zup Kra
kowskich (piąt. 7—14.30, sob. 9—20),
Muzeum Lotnictwa i Astronautyki,
Czyżyny (codz. 10—14).

Peru w zbip-
Muzeum Archeologicznego

malar
ii—18).

(piat.
Stalin-

16 Program
16.15 Obiek-

Hagawem —

17.10 Za kle-
i krzyżyk —

waga
w ostatnie] chwili
w programie tea-

przyjemnie: to płakał, to znów wygrażał nie wia
domo komu i nie wiadomo za co.

Około drugiej nad ranem komisarzowi udało się
położyć go spać. Prawie przemocą, zaciągnął go do

kabiny, gdzie chłopak obrzucił go stekiem wyzwisk.
— Wyobraża pan sobie — wrzeszczał — że skoro

pan jest sławnym komisarzem Maigret, to może ninie

pan traktować jak smarkacza... Tylko jeden czło-

ma

Chir. .Prądnicka 80, Chjr dziee,
Prokocim, Neurolog. Botaniczna 3,
Okulist. Witkowice, Urolog. Grze
górzecka 18, Laryngol. Kopernika
23a (inne oddziały szpitali według
rejonizacji). Pogot., Ratunk.: Sie
miradzkiego 1: wypadki tel. 09. za
chorowania 1 przewozy: 380-53, Ry
nek Podg 2 : 625-50, 657-57, al. po
koju 7: 109-01, 105-73, Lotnisko Ba
lice 745-68 Pogot. MO tel. 07, Te
lefon
Straż

gach,
228-56,
411-11,
Straż
dla Nowej Huty. Szpital w No
wej Hucie Inform. kolej, zagr.
222-48, centr. 237-60 - —

3514, kraj. 595-15.
Inform. kodowa tel.

Huty), 203-22, 203-42.

Milicyjny Telefon

całą dobę. 262-33
Tow. Świadomego
Mlodz.
Boh.

(codz. 9—18) Wizyty domowe le
karzy chorób dzieci — Lek. Spóldz.
Pracy, tel. 583.43. 568-86 (codz. 16—

23.30), Informacja Turyst. „Wawel-
Tourist", Pawia 8. tel. 260-91 (godz.
8—20), Inform. Kulturalna, KDK,
pok. 144/IIIp. (tel. 244-02, w godz.
11—18), Poradnia Przedmałżeńska
1 Rodzinna, pl. Wiosny Ludów 8

(pon. śr. piąt. 16—19). Dyżurne
przychodnie — ogólne, pediatrycz
ne. stomatologiczne, gabinety za
biegowe (świadczenia ambulato
ryjne 1 wizyty domowe), Przycho
dnia. al. Pokoju 4. w godz. 18—22,
tel. 181-80, a dla poradni pedia
trycznej 183-96 — dla śródmieścia.
Przychodnia, os. Jagiellońskie bl.

1, w godz. 18—22, tel. 469-15 - dla

Nowej Huty, Przychodnia, ul. Kro
nikarza Galla 24, w godz. 18—22,
tel. 725-55 — dla Krowodrzy, Przy
chodnia, ul. Krasickiego Boczna 3,
w godz, 18—22, tel. 618-55 - dla

Podgórza, Informacja Służby Zdro
wia: od godz. 8 do 22, tel. 378-80,
Od .godz. 22 do 8. tel. 240-93. 1

Zaufania 371-37 (16—2Ś)(
Poż. 08, Informacja o Uslu-

Mały Rynek 5, tel. 565-88,
Nowa Huta: Pogot. MO tęt
Pogot. Ratunk.: 422-22, 417-79,

Poż. 433-33, Dyżur pediatr.

Poradnia

Stalingradu

do 70, wew.

238-80 do 82,
413-54 (dla N.

584-23, 230-19.
Zaufania 216-41

48—16), Krak.

Macierzyństwa,
Lekarska, ul.
13. tel. 578-08

Mjek, słyszy pan, jeden człowiek na świecie

prawo mi rozkazywać: to znaczy mój ojciec...
Teraz zawstydzony, wyglądał tak żałośnie, „.

Maigret, aby go nieco podtrzymać na duchu, położył
mu swoją ciężką rękę na ramieniu, mówiąc:

— To się może każdemu zdarzyć... Dawno temu i ja
miałem podobną historię...

— Ale ja byłem niedobry, niesprawiedliwy... Wie

pan, cały czas myślałem o moim ojcu!
— Rozumiem to!
— Tak cieszyłem się, że go zobaczę i dowiem

się, że nic mu się nie stało...

Mżawka nie ustawała. Maigret palił fajkę i przy
patrywał się, jak podrzucany przez silną falę nie
duży, szary statek wykonuje skomplikowane ma
newry, aby zbliżyć się do burty. Oficerowie przebiegali
po pokładzie w jakichś akrobatycznych podskokach
i znikali w kajucie kapitana.

Otworzono ładownie, uruchomiono kołowroty. Zja
wiało
mimo
robić

lat, a s.oWe

napię- sl?, w
_

- -

salonie, aby wypełnić swoje deklaracje celne.

{Ciąg dalszy nastąpi)
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Na statku robił się coraz większy ruch. Słychać,
było głosy stewardów przeciągających bagaże wzdłuż

wąskich korytarzy i rozlegające się coraz .to z innej
kabiny dzwonki.

Po dokończeniu swojej toalety Maigret ponownie
udał się na pokład. Drobny kapuśniaczek zamieniał

się w mleczną mgłę, a na piramidzie betonu, jaką
podróżnemu wydaje się Manhattan, światła zaczynały
już blednąc.

— Czy gniewa się pan na mnie, panie komisarzu?

Młody Maura, którego zbliżenia się Maigret
posłyszał, stał obok niego i z wyrazem skruchy
twarzy oczekiwał na odpowiedź.

- Za cóż miałbym się na pana gniewać?
- O, pan dobrze wie, za co! Byłem zbyt podener

wowany i nie panowałem nad sobą. Kiedy ci ludzie po
prosili mnie, abym z nimi się napił..,

W’ ostatni wieczór na statku wszyscy pasażerowie
dużo pili, a zwłaszcza Amerykanie, którzy
uraczyć się francuskimi likierami, dopóki

Ćo jeszcze potem wydarzyło się? Była to jego otwarty był bar.

pierwsza, w 56 roku życia, przeprawa przez Atlantyk. Jan Maura miał zaledwie dziewiętnaście
Dziwił się sam sobie, że nie odczuwał żadnej szcze- przy tym pozostawał dłuższy czas w silnym
gólnej ciekawości i że pozostawał obojętny na ma- ciu nerwowym, toteż alkohol podziałał na niego gwał-
Jowniczość tej podróży. łownie. Młody człowiek zachowywał zią wręcz nie-.
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się coraz 'więcej pasażerów. Niektórzy z nich,
niezbyt dobrego jeszcze światła, usiłowali

zdjęcia. Inni wymieniali adresy, przyrzekając
wzajemnie napisanie listu, a także spotkanie
najbliższej przyszłości. Wiele osób zasiadało w
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Salon

skiego 13 (11—21).
Ogród Botaniczny (Kopernik*

,27) godz. 10—17.
Barbakan — Discoteka (18—22).
Strzelnica sport, obok „Korony**

godz. 10—21.
(Dokończenie na str. 3)

(Lasek Wolski)
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