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Katastrofalna powodz
w Pakistanie

Ponad 4 min osób jest do
tkniętych powodzią, jaka nawie
dziła rozległe rejony Pakistanu
w wyniku gwałtownych opadów,
monsunowych. W ciągu ostat-' •

nich 2 tygodni od klęski żywio
łowej zginęło kilkaset osób. i\aj- -

poważniejsza sytuacją panuje w,

prowincji Sind, idzie wylała rze
ka Indus. ”? .. '■ ,

przykuwa wzrok.

W podróży po Europie
"■ ' ' "

. i.' ..r .
»

Gdziekolwiek się pojawi
Niewysoki, krępy, twarz okolona wspaniałą siwą
brodą. W klapie sportowej kurtki — trójkolo
rowa wstążeczka. Nazywa się Guy Touzeau, ma

65 lat. Pod jego adresem w Paryżu przyszło do

stycznia br, blisko 400 listów z Polski. Sprawił
to artykuł w „Przekroju”, którego był bohate
rem.

Guy Touzeau nazywa siebie Pielgrzymem Po
koju i Przyjaźni. 19 maja 1975 w Rovaniemi w

Laponii, rozpoczął swą fascynującą wędrówkę
zakończoną w Rzymie w grudniu ub. roku. Prze
szedł wtedy pieszo 6 tysięcy kilometrów przemie
rzając Finlandię, Szwecję, Danię, RFN, Belgię,
Francję i Włochy. Oficjalne zdjęcie zrobił sobie

•w lapońskiej czapce. Jej cztery rogi symbolizują
cztery , strony świata.

15 lipca 1976 roku, wyruszył z

Wenecji w kolejną pieszą wę
drówkę. Tym razem jej celem
jest Polska. Zamierza dojść do
-Warszawy, Poznania i. Wrocła
wia i dopisać do przebytych pie
szo kilometrów kolejne .5,5 ty-

: siąea. .
- '>.-i.f

. .Wczoraj Guy. Touzeau przybył
do Krakowa i jak we wszyst
kich miastach, które odwiedza'
pierwsze kroki . skierował do

. centrum informacji turystycz
nej. Zamieszkał: w młodzieżo
wym schronisku i pobędęie w

1 Krakowie dwa, trzy dni.
W torbach, dwóch zaledwie,

stanowiących cały . ekwipunek
(Dokończenie na str. 2)

Polowanie na oszustów
LONDYN ' *1**‘ b•'

Zademonstró-
.warm na poka
zie wieczorowa
suknia z wzo
rzystego szyfo
nu, drapowana
na biodrach to

•propozycja wło
skiego domu
mody Valentino.

CAF — UPI

Policja .brytyjska aresztowała
kilkanaście osób podejrzanych o

przynależność dó międzynarodo
wego gangu bszustóWe Gang, ten
zajmował się sprzedażą imitacji

• szmaragdów własnej produkcji r

fałszywych obrazów, oferując Je.
jako dzieła autentyczne, a ponad
to proponował naiwnym klientom
kupno złota' ukrytego przez hitle
rowców pod koniec II wojny świa
towej. Oszustom .udało się nabrać
wiele osób, m. in. pewnego milio
nera szwajcarskiego i przemyslo
wća z Liechtensteinu. Poszukiwa
nia członków gangu trwają od 8
miesięcy. Uczestniczy* w tym prze
wie 151 Inspektorów Scotland Yar-

Na budowie Huty „Ka
towice”, w hali zgniata
cza, na terenie walcowni
średniej, - trwają prace
przy montażu urządzeń .

dostarczonych' przez I
Związek Radziecki. Na

zdjęciu: przy pracy w

klatce zgniatacza spa
wacz Julian -Kaczmar
czyk i monter Jerzy Świt
z zabrzańskiego „Mosto

stalu”. ■
CAF —. Seko: — telefoto y
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■Po raz pierwszy od 40 lat, w

oficjalnej prasie hiszpańskiej
zarzucono ■otwarcie zmarłemu
dyktatorowi generałowi Franco
kłamstwo. W opublikowanej na

łamach czasopisma >,Gambio 16”

recenzji z nowej książki o za
gładzie baskijskiego miasta Gu-
ernica, zbomb,ardowan,ego przez
lotnictwo hitlerowskie, w latach

wojny domowej 1936—39,. Ca-
stor de Uriarte, architekt miej
ski i dowódca brygady przeciw
pożarowej w Guernice w owych
latach, obarcza Franco bezpo
średnią . odpowiedzialnością za

nalot na Guernikę. Jest' to opinia
całkowicie sprzeczna z tym, co

głosiła dotychczas oficjalna . hi
storiografia faszystowska, która
twierdzi, iż sprawcami zniszcze
nia miasta były specjalne szwa
drony podpalaczy, złożone z se
paratystów baskijskich, zaś na
lot dokonany późnięj przez es
kadry . „Luftwaffe” walczące u

w Portugalii
LIZBONA.

Władze wojskowe i portugalska policja kry
minalna prowadzą dochodzenia w sprawie orga
nizacji prawicowych.terrorystów, która przeszło
rok działała w północnej i środkowej części
kraju i ma na swym koncie ponad 200 zama
chów. W toku śledztwa dowiedziono, że przy
wódcy terrorystów, wśród których są byli agen
ci tajnej policji salazarowskiej „Pide”, utrzy
mywali ścisłe więzi z organizacją kontrrewolu
cyjną, występującą pod nazwą
„Demokratyczni^ Ruch Wyzwo
lenia -Portugalii” i otrzymywali
pomoc finansową z zagranicy.
Ponadto ministerstwo i admini
stracji zwolniło okręgowego ko
mendanta policji w Porto (dru
gim có do wielkości mieście por
tugalskim), majora Mota Frei-
tasa z zajmowanego stanowiska,
w związku z zarzutami, <iż u-

trzymywał bezpośrednie konta-

kty-z grupą terrorystów.
Okręgowa organizacja Portu

galskiej Partii Komunistycznej
opublikowała oświadczenie
stwierdzające, że akcją władz

wojskowych . i policji otwiera
drogę do całkowitej likwidacji
band terrorystycznych. Obecnie
— głosi oświadczenie — należy
ustalić, kto ukrywa się za pleca
mi tych bandytów, kto nimi kie
rował i finansował ich, dostar
czał broni, chronił przed zde-
mąskowąniem tak skutecznie, że

przeszło rok mogli działać bez
karnie.

Demokratyczne
'

organizacje
polityczne i społeczne w Portu
galii domagają się także dokład
nego i zbadania sprawy kontak
tów byłego prezydenta, Antonia
de; Spinoli, z organizacjami ter
rorystycznymi, zarówno w kra
ju,’jak - i za granicą. Jak wia
domo, r Spinola powrócił ostatnio
do kraju

boku faszystów hiszpańskich na
stąpił bez wiedzy ..caudilla".

Pismo powołując się na auto
ra książki zaznacza, że wkrótce

po pamiętnym bombardowaniu.
Franco wygłosił mowę, w któ
rej oświadczył, że to właśnie
„czerwoni separatyści zburzyli
Guernikę” i że .„ci, którzy ją
zniszczyli, nie mają prawa mó
wić o’ ojczyźnie”. „Jest to naj
większe kłamstwo — pisze „Gam
bio 16”, po czym cytuje słowa
Castora ‘ de Uriarte, iż „Franco
zmarł nie odwoławszy tego o-

szczerstwa pod adresem narodu

baskijskiego”., „Caudillo’.’ wcze
śniej wiedział o projekcie za
atakowania Guerńiki. Plany te

były omawiane szczegółowo na

naradzie dowódców wojsk lot
niczych faszystowskiej Hiszpa
nii, Niemiec i
gos. Franco nie

niej;'lecz był o

informowany,

Włoch w Bur-

uczestniczył w’
ni»i. dobrze oo-

w

antycznej cywilizacji?
LONDYN
Brytyjski archęolog-amator,

Ross-Salmon, przekonany jest, że
w czasie swojej .wyprawy. do Bo
liwii natknął się na ślady wiel
kiej antycznej cywilizacji, którą
można porównać do starożytnej
Grecji lub Cesarstwa Rzymskiego
Salmon odkrył rozległą sieć ka
nałów nawadniających oraz kur
hany, będące niewątpliwie dziełem
człowieka.

Starożytni Indianie umieli upra
wiać rozległe równiny w Ameryce
Południowej, co nie zawsze udaje
się 'współczesnemu człowiekowi ze

względu na klęski powodzi. Zda
niem . Salmona metody irygacji
starożytnych. Indian są możliwe do
zastosowania współcześnie. Salmon
nie jest odosobniony w swych hi
potezach. Najwybitniejszy współ
czesny archeolog latynoamerykań
ski, dyrektor boliwijskiego insty
tutu archeologicznego, dr' Carlos
Sanjines, podziela jego poglądy.
Ocenia się, że liczba kurhanów
sięga 20 tys., z których najwię
kszy dorównuje rozmiarami mia
stu Trińidad w północnej Boliwii.

Zaginiona cywilizacja * obejmo
wała .prawdopodobnie cały konty
nent. Kurhany były ■miejscem
schronienia Indian w czasie po
wodzi, a kanały irygacyjne i
zbiorniki , wodne gromadziły wo
dę, z której korzystano w porze
suchej. W czasie budowy autostra
dy bgldożer odsłonił w jednym z

kopców* wiele ceramiki, która je
dnak nie była tak delikatna, jak
ceramika Inków

W piątek w pobliżu Lizbo
ny zderzyły się 2 pociągi.
Śmierć poniosło 13 osóbjest
także około 50 rannych, w tym
część ciężko.

• Wczoraj w Delhi zareje
strowano wstrząsy tektoniczne
o^rednim natężeniu. Epicen
trum znajdowało się u styku
granic Indii. Birmy i Chin.

• W rafiner li 'opy naftowej
w Chalmette, na przedmieściu
Nowego Orleanu (w USA), na
leżącej do koncernu „Tenne-
eo” nastąpiła eksplozja, W po
wietrze wy'>ctB)a Jedna z

wielkich cystern. Zginęło 10
robotników.

• 4 osoby poniosły śmierć, a

3 zostały po-ważnle ranne w

wyniku eksplozji, jaka miała
miejsce na greckim statku
„Myrtho”, w szwedzkim porcie
Udevalla. Wybuch nastąpił w

maszynowni statku.
• 22 osoby zostały poparzo

ne, w tym 8 ciężko, w wyniku
wybuchu w fabryce środków
owadobójczych W aerozolu w

Glasgow w Szkocji. Wybuch
poważnie uszkodził też budy
nek' fabryki'.-' '. 1

• W wyniku eksplozji gazo
ciągu na północy stanu Łuizja-
na (USA) zginęło S osób. Wy
buch wywiercił w ziemi l-me-
trowy krater.

• Na Filipinach co najmniej
7 osób poniosło śmlei ć a 31
zostało rannych w wyniku wy
kolejenia się pociągu na moś-..

rzecznym ok. 240 km od
Manili*

• Bilans ofijr katastrofy
wojskowego samolotu „DC-4”
którv rozbił sią w górach w

półliT y .l Hiszpanii wynosi 11
osób* zabitych i 21 rannych.
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ATENY
Francuskie turystki. dopuściły się« nieświado

mie profanacji sanktuarium na górze Atos w

Grecji. 40-letnia Marie Lauran Tisseau i 42-le-
tnia Victorine Jeanne Colieu wylądowały wraz

z dziećmi na rozciągającej'się u stóp, góry plaży
z powodu dolegliwości wywołanych chorobą mor
ską. .Wkrótce po wyjściu z motorówki na ląd
obie turystki w stroju bikini' zatrzymał patrol-
policji. Na górze Atos znajdują się' bowiem kla
sztory zamieszkałe przez 1200 mnichów. Od 1000
lat dla kobiet jest tam wstęp wzbroniony. W
1953 r. zakaz ten został nawet uprawomocniony
ustawą państwową. Sąd uniewinnił obie' oskar
żone, przyjmując do wiadomości ich usprawie
dliwienie, iż na ni ażywylądowały w sytuacji
przymusowej.
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Kombinat cementowy w Chełmie
składa się z zakładów — Chełma l,
Chełma II i cementowni w Rejo
wcu. Roczny plan przewiduje wy
produkowanie 3.360 tys. ton. W
pierwszej połowie tego roku za
dania przekroczono o 3 tysiące
ton. Tym samym fabryki domów
i wytwórnie azbesto-cementów o-

trzymały więcej materiałów, co z

kolei przyczynia się do wzrostu
budownictwa, szczególni, nieszka-
.niowego. Obecnie w końcowa fa
zę'weszły próby dotyczące pro
dukcji cementu oznaczonego
S-3400, odznaczającego się większą
wytrzymałością, a tym samym le
pszą wydajnością. Już wkrótce
wykorzystany on zostanie w bu
downictwie. N/z: fragmenty kom
binatu cementowego Chełm II.

Jaśkiewicz

w starym

piejszego przedstawiciela późne
go baroku w muzyce polskiej.

Koncert poprowadzi Stanisław
Gałoński.

NIEDZIELA,
15 SIERPNIA
GODZ. 20.30
SALA HOŁDU
PRUSKIEGO
W SUKIENNICACH

instrumentach
jak dawnych,

Festiwal „Muzyka w starym
Krakowie” zainauguruje występ
zespołu „Capella Cracoviensis”.

Capella. specjalizuje się w yry-
konywaniu muzyki kameralnej,
zarówno na

Współczesnych
właściwych dla danej epoki.
, Zespół założył w toku 1970
Stanisław Gałoński i kieruje nim
do dziś. Capella koncertowała we

wszystkich ważniejszych ośrod
kach kulturalnych kraju, odby
ła wiele tournee zagranicznych,
wszędzie zyskując znakomitą o-

cenę publiczności i krytyki. Ze
spół nagrał również dwie płyty
długogrające, współpracuje z

Polskim Radiem, Telewizją, fil
mem.

Na program niedzielnego kon
certu złożą się utwory dawnych
kompozytorów polskich. Usły
szymy m. in. utwory Wacława z

Szamotuł, znakomitego muzyka
od roku 1547 związanego z dwo
rem Zygmunta Augusta, Mikoła
ja ż Radomia, Mikołaja Gomół
ki, królewskiego chórzysty, a na
stępnie fistulatora, związanego
z dworem krakowskiego huma
nisty i mecenasa sztuki Piotra
Myszkowskiego, Mikołaja Zieleń-
skiego, dyrygenta kapeli pryma
sa Baranowskiego w Łowiczu,
G- i, Gorzyckiego, kapelmistrza
kapeli katedralnej na Wawelu
w latach: 1698—1734. najwybit-

Wieczorowa suknia

■.SEKRETARZ generalny KC
KPZR L. Breżniew przyjął de
legację federacji japońskich
organizacji gospodarczych z

jej przewodniczącym T. Doko.
Dokonano wymiany poglądów
na stan i perspektywy rozwo
ju stosunków między ZSRR a

Japonią.
. PREMIER rządu syryjskiego

'Chlejfawi w towarzystwie mi
nistra gospodarki^ i handlu za
granicznego Imadi, odwiedził
polskie stoiska na 23 Między
narodowych Targach' w Dama

szki!. >

SZEFOWIE państw i rządów
zaczęli przybywać do Kolombo
na piąty szczyt, ruchu nieza-
angażowanych, Który rozpo
czyna się416 tóm. w stclicy
Lanki. Jeden z pierwszych
przybył prezydent Jugosławii,
Josip Broz Tito.

Z OKAZJI 15 rocznicy podję
cia kroków dla umocnienia
granicy państwowej NRD z

Berlinem Zachodnim w stolicy
NRD odbył się uroczysty wiec.

SYRIA zamknęła po raz pier
wszy od wybuchu wojny do
mowej w Libanie przed 16
miesiącami wszystkie 3 przej
ścia ńa swojej granicy z tym
krajem.

W KAPSZTADZIE, po gwał
townych zajściach, do jakich
doszło tam w środę, i czwar
tek, w piątek panował wzglę
dny spokój, jednakże atmosfe
ra napięcia utrzymuje się.

PONIEDZIAŁEK,
16 SIERPNIA,
GODZ.20.f0 —

SALE MUZEUM
HISTORYCZNEGO
PRZY ul. SZEROKIEJ
(STARA BOŻNICA).

MW2 — to Młodzi Wykonaw
cy Muzyki Współczesnej, kra
kowski zespół istniejący juz 15
lat stworzony i kierowany przez
Adama Kaczyńskiego. W jego
repertuarze znajduje się przede
wszystkim muzyka awangardo
wa. Zespół przedstawi utwory

(Dokończenie na str. 2)

szwedzkiego fakira
SZTOKHOLM
50-letni Stefan Kastl jest nowym

rekordzistą świata w kategorii le
żenia na madejowym łożu. Ostat
nio udało mu się przez 12 godzin
wytrzymać na „łożu” najeżonym
3850 gwoździami. W czasie swej
próby życiowej, która odbyła się
w studiu telewizyjnym w Goete-
borgu, Kastl słuchał muzyki pop
oraz rozmawiał z żoną i dzienni
karzami. Nie wykluczone, że jego
wyczyn nie znajdzie się w anna
łach, ponieważ Kastl miał na so
bie szorty, a pod głowę położył
poduszkę. Śmiałek powiedział, że

próba ta nie była specjalnie trud
na, jako że ma on zdolność wyłą
czania swych zmysłów, tak jak
wyłączą się radio. Poprzedni re
kord wynosił 9 godzin, a jego
zdobywcą był inny Szwed, George
Albrektsson.
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13 bm. Prezydium Rządu rozpatrzyło informację o wynikach
działań zmierzających do zwiększenia zakresu inwestycji su-

dernizacyjnyeh w latach 1916—1980. W ramach tych działań, po
dejmowanych w myśl zaleceń Biura Politycznego i Prezydium
Rządu z'listopada uh. r., powołano Komisję de spraw Inwesty
cji Modernizacyjnych, której powierzono koordynację wszelkich

przedsięwzięć w tej mierze, przeprowadzono we wszystkich re
sortach analizę nowoczesności zakładów oraz ocenę możliwości
zwiększenia w tych zakładach wykorzystania środków trwałych,
a .następnie opracowano resortowe programy zwięksuenia inwe
stycji modernizacyjnych.
Wszystkie te działania dopro-

Vza-
re-

zaś
in-

X OKAZJI święta narodowe
go Ludowej Republiki Konga
prsypadająoego w dniu 1S bm ,

przewodniczący Rady Państwa
Henryk
depeszę
zydenta
Gouabi.

SM MŁODYCH nauczycieli i
aktywistów komsomolskich ze

wszystkich republik Kraju Rad

przybyło U bm. do Polski z

wizytą* przyjaźni. Radzieeey
nauczyciele mają w planie m.

in. swiedzenie Krakowa.

Z KRAJU

Jabłoński wystosował
gratulacyjną do pre-
Republiki Marlen N.

Międzynarodowy Zjazd PTI
zakończył obrady w Krakowie

wadziły do istotnych zmian

planowanych na bież. 5-lecie
mierzeniach inwestycyjnych
sortów, przede wszystkim
do wycofania wielu tytułów
westycyjnych, zakładających bu
dowę nowych zakładów. Jedno
cześnie zwiększono środki na za
kup maszyn i urządzeń. Jest to

zjawisko ze wszech miar bardzo

pożądane, bowiem inwestycje
modernizacyjne, mające na celu

intensyfikację produkcji, obni
żenie jej kosztów, wzrost wy
dajności pracy oraż unowocześ
nienie technologii i. podwyższe
nie jakości wyrobów, a także

poprawę warunków pracy, przy
noszą w porównaniu z budową
nowych obiektów znacznie szyb
ciej efekty gospodarcze, gdyż
ich cykle realizacyjne są średnio
o ponad 30 proc, krótsze. Podob
nie, krótsze są okresy osiągania
przez nie projektowanych zdol
ności produkcyjnych. Dzięki
rozszerzeniu zakresu inwestycji
modernizacyjnych uzyskane zo
staną znaczne efekty we wszys
tkich działach gospodarki. ,

Prezydium Rządu pozytywnie
oceniło dotychczasowe działania
ńa rzecz zwiększenia zakresu in
westycji modernizacyjnych oraz

poprawy wykorzystania mająt
ku trwałego. Zalecono aby w

toku opracowywania, zatwier
dzania i realizacji kolejnych
planów rocznych resorty dąży
ły do uzyskania w tym 5-leciU
co najmniej 35 proc, udziału in
westycji modernizacyjnych.

W kolejnym punkcie porządku
obrad Prezydium Rządu przyję-

■ło postanowienia upoważniające
właściwe resorty do dokonania

zakupu za granicą nowych ma
szyn i urządzeń dla przemysłu
mięsnego. Pozwoli to na_rozwi-
r.ięcie zdolnośml jęcadiitefewtth
tego przemysłu,, lepszą; wykpr^-

co słychac

stanie surowców oraz na zwię
kszenie produkcji niektórych po
szukiwanych rodzajów wędlin.

Następnie Prezydium Rządu
powzięło decyzję, stwarzającą
przedsiębiorstwom przemysło
wym korzystniejsze warunki e-

konomiczńe do podnoszenia ja
kości wyrobów produkowanych
na potrzeby rynku. Zobowiązano
ministrów do wprowadzenia
zwiększonych udogodnień w za
łatwianiu ewentualnych rekla
macji, a także do wydłużenia
terminów gwarancyjnych udzie
lanych przy sprzedaży artyku
łów oznaczonych znakiem ja
kości.

lepiej pracuje mło-
rSM w Bielsku-Bia-

okreau

CORAZ
da załoga
łej i Tychach. Mimo
urlopowego, przekracza ona sy
stematycznie dobowe zadania
produkcyjne. Z taśmy monta
żowej w Tychach zjeżdża' co
dziennie ok. 220 „fiatów
12Ó p”.

PŁYWAJĄCY na trasie Świ
noujście — Ystad prom PLO
m/f „Wilanów" przyjął na po
kład milionowego pasażera Pol
skiej Żeglugi Promowej. Jest
nim obywatel szwedzki Lind-
ąulst Niis Olof Gunnar. inży
nier elektronik, wracający z

urlopu w Polsce.
W KIELCACH trwa ni Har

cerski Festiwal Kultury Mło
dzieży Szkolnej.

13 bm. sesją plenarną poświę
coną problemom rehabilitacji i
leczeniu sanatoryjnemu, zakoń
czył w Krakowie obrady Mię
dzynarodowy Zjazd Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego, któ
ry rozpoczął się 9 bm. w War
szawie. Uczestniczyło w nich ok.
200 lekarzy, w tym duża grupa
uczonych polskiego pochodzenia
z kilkunastu krajów.

Wiceprezes PTL — prof. Zdzi
sław Lewicki w podsumowaniu
Zjazdu powiedział, że do nie
wątpliwych sukcesów należy za
liczyć — możliwość przedysku
towania w takim gronie pro
blemów związanych z wkładem
Polski do rozwoju nauk medy
cznych na świacie. Nasze do
świadczenia zostały przyjęte z

dużym zainteresowaniem.
13 bm. podczas posiedzenia

specjalistycznego w Akademii

Medycznej w Krakowie, poświę
conego osiągnięciom w stosowa
niu protez w chirurgii serca i

naczyń, czterem uczonym za
granicznym wręczono Medale
Kopernikowskie. Otrzymali Je:
prof. prof. Bogusław Stanoeew-
ski z uniwersytetu stanowego w

N. Jorku, Tadeusz Denowski —

prezes Komitetu Naukowego
Związku Lekarzy Polskich w

USA, Jarosław Czekałowski z

uniwersytetu w Leeds (W. Bry
tania) oraz prezes ZLP w USA
— Władysław Cebulski.

Zjazd zakończy się W niedzie
lę 1< bm. spotkaniem w Pies
kowej Skale.

Kolejne
morderstwo

w Krakowie

Od poniedziałku obowiązują
m zasady sprzedaży cukru

Podjęta przez Radę Ministrów w porozumieniu z Prezydium
CRZZ uchwała w sprawie wprowadzenia na okres przejściowy
sprzedaży cukru na bilety towarowe, została przyjęta przez ogół
naszego społeczeństwa z zadowoleniem.

praca stanowi podstawowe źródło
ich dochodów. Jeśli chodzi o

grupę pracowników posiadają-
(Dokończenie na str, 7)

Nowe zasady sprzedaży cukru,
obowiązujące już od najbliższe
go poniedziałku (16 bm.) budzą
oczywiście duże zainteresowanie

społeczeństwa, a wiele spraw
wymaga na pewno dodatkowych

W Warszawie odbędzie się

kongres rusycystów
W dniach 23—28 bm. obrado

wać będzie w Warszawie III Mię-
dzynąrodowy Kongres Wykła-

Ro-
,tem
aau-

Hlfjęąy-,

dowąfcw Języka i Litaratiwx
sj^SktcJ.’Podstawowym teitfił
W'

Rower długości 22 metrów
dla 34 cyklistów skonstru
ował pewien duński sprzeda
wca rowerów. „Zawsze o tym
marzyłem, by w ten czy w

inny sposób ustanowić lakiś;
światowy rekord . sadze, że
Udało mi się to moim giganty
cznym rowerem' —< leyjainił,
konstruktor. Obecnie kon
struktor zajęty jest formowa
niem „ekipy"' 34 rowerzy
stów...

djl

ka rosyjskiego. W obradach weź
mie udział blisko . 2 tys. dolega*
tów z 50 krajów.

Z tej okazji w Pałacu Kultury
i Nauki otwarta zostanie mię
dzynarodowa wystawa, poświę
cona nowoczesnym metodom
nauczania języka rosyjskiego.
Duża jej część poświęcona bę
dzie Polsce.

Kongres rusycystów jest waż
nym wydarzeniem w nauce i

oświacie, przyczyni się do więk
szego spopularyzowania języka
rosyjskiego i literatury rosyj
skiej na święcie.

wyjaśnień. Dlatego też pragnie
my przekazać naszym Czytelni
kom choć niektóre informacje na

interesujący ich temat, uzyskane
podczas wczorajszego spotkania
wiceprezydenta m. Krakowa —

Zygmunta Sakiewicza z dzienni
karzami. Oto one: Każdy posia
dacz biletu towarowego może
realizować go na terenie całego
kraju w dowolnym Sklepie spo
żywczym. Mieszkaniec naszego
regionu może dokonać zakupu w

ilościach określonych na bilecie
(1 kg i 2 kg). Oczywiście na pół
biletu można zakupić odpowie
dnio 0,5 kg lub 1 kg cukru (bile
ty ważne są.od 16sierpniado 15
września),’ aji 4

Pracownicy jotyzypiują RWW*
leżne im bilety w swych macie
rzystych zakładach pracy, przy
czym zatrudnieni w kilku miej
scach otrzymują je tam, gdzie

Kradzież obrazów
' RZYM

W Mediolanie skradziono w pią
tek z domu kolekcjonera dzieł
sztuki, Angola Sali 21 obrazów
Rubensa, Velasqueza i Tycjana.
Złodzieje włamali się do posiadło
ści Sali w czasie jego pobytu na

wakacjach. Policja nie była w' sta
nie podać szacunkowej wartości
skradzionych dzieł.

Pielgrzym Pokoju
(Dokończenie ze str. 1)

piechura nosi pękate albumy
pełne wycinków prasowych re
jestrujących jego pielgrzymkę.
Ten energiczny paryżanin jest
zdania, że kraj można poznać
tylko pieszo. Teraz czuje się już
zmęcźony, ale przynajmniej 20
kilometrów dziennie stara się
przejść na własnych nogach,
zresztą nosi na nich buty solid
nie podkute gwoździami.

„■Chcę 1 i zobaczyć -Wasz kraj i

poznać tych wspaniałych' ■■ludzi,
którzy napisali dó mnie” -r-

powiedział
mierzałem
dopiero za

jakie stąd
do przyśpieszenia wymarszu".

„Pielgrzym Pokoju” ma za

sobą trudne życie. W czasie woj
ny pomagał Jeńcom zbiegłym z

niemieckich obozów. Przypłacił
to dwoma latami pobytu w Bu-
chenwaldzie. Dziś kroczy przez
Europę głosząc wszędzie wiarę
w człowieka, w przyjaźń, w po
kój. Życzymy mu dobrych,
szczęśliwych dróg w naszym
kraju i wiemy, że spotka w nim

nowych przyjaciół. (And)

reporterowi — za-

wyruszyć do Polski
dwa lata. Ale listy,

dostałem, nakłoniły

Światowy Kongres
Socjologii Wsi

dobiegi końce
W Teraniu zakończył się

IV Światowy Kongres Socjo
logii Wsi oraz odbywający
się łąeanie z nim XX Euro
pejski Kongres Socjologii
Wsi. W toku 5-dniowych •-

brad naukowcy z 63 krajów
ze wszystkich kontynentów
omówili zagadnienia komple
ksowego rozwoju gospodarki
rolnej oraz wkład, jaki w tej’
dziedzinie może wnieść socjo
logia. Duże uznanie zagrani
cznych naukowców wzbudzi
ły osiągnięcia badawcze i me
todologiczne socjologów wsi
z krajów socjalistycznych, a

także osiągnięcia socjalne 1

gospodarcze rolnictwa pol
skiego. Następny Światowy
Kongres Socjologii Wsi odbę
dzie się za 4 lata w jednym
z krajów rozwijających się.

Tui przed północą w dniu
bm. do kamienicy przy ul. Ko
pernika 5* przybyła MO zaalar
mowana przez mieszkańców te
go domu. Po wyważeniu drzwi
w mieszkaniu nr 41, ekipa MO
stwierdziła fakt morderstwa na

39-letniej Edwardzie B., kelner
ce jednej z krakowskich restau
racji. Liczne ślady krwi oraz

zdemolowane mieszkanie dowo
dzą, że ofiara przed śmiercią
gwałtownie się broniła.

Według pierwszych dochodzeń
Edwarda B. mieszkała wspólnie
z Władysławem M. Z zeznań są
siadów wynika, że poprzednie
go dnia z mieszkania nr 41 do
chodziły odgłosy kolejnej W o-

statnim czasie awantury, po
której Władysław M. starannie
zasłonił okno do mieszkania, eo

wcześniej nigdy się nie zdarzało.
Około godz. 14.30 Władysław M.

opuścił mieszkanie, zamykając
drzwi na kłódkę.

Władysław M., z zawodu bla
charz, jest najbardziej podej
rzany; o dokonanie zabójstwa
Edwardy B. Z informacji jakie
uzyskała ekipa śledcza, wynika
dodatkowo, iż jest on alkoholi
kiem, rozwiedzionym . ojcem
dwojga dzieci

Muzyka w starym Krakowie
(Dokończenie ze str. 1)

Sylvano Bussottiego, laureata
wielu nagród kompozytorskich
zajmującego się również sztuka
mi plastycznymi i teatrem, Mar-!
ka Stachowskiego, wychowanka
krakowskiej PWSM w klasie

Krzysztofa Pendereckiego, Nic-
colo Castiglioniegb, kompozyto- .

ra pochodzącego z Mediolanu,
obecnie wykładowcy Uniwersy-.
tetu w Kalifornii oraz Bogusła
wa Schaffera, kompozytora i

muzykologa, autora wielu prac
teoretycznych o fundamentalijyrp
znaczeniu, uważanego za- przy
wódcę polskiej awangardy mu
zycznej5;

Koncert ’ poprowadzi Adam

Kaczyński.
' ■

Rozpoczęcie festiwalu poprze
dzi otwarcie o godz. 12 wysta
wy pt. Tnstrumeńtarium,-' mu
zyczne XVIII wieku”. Ną eks
pozycji czynnej' w salach Mu
zeum Historycznego przyRynku
Gł. 35 pokazane zostaną zabyt
kowe instrumenty pochodzące
ze zbiorów poznańskiego , Mu
zeum Instrumentów Muzycz
nych. O wystawię p|szemy.; na
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Ostatni, najbardziej o-

krutny w skutkach atak
prawicowych sił libań

skich na obóz Palestyńczyków
w Tel-el-Zaatar — praktycznie
zlikwidował podział kraju na

dwie ezęśrl: chrześcijańską i
muzułmańską. Nie zlikwidował
natomiast samego problemu
przyszłości tego kraju, w któ
rym nadal ścierają się sjly
postępowe z reakcyjnymi. O-
statnia faza likwidacji obozu
Palestyńczyków, przerażająca
wręcz w swym okrucieństwie
(zabijano nawet kobiety i
dzieci) — wykazała, ił w Liba
nie długo jeszcze nie nastąpi
rozwiązanie polityczne.

Obóz w Tel-el-Zaatar stał
śię właściwie masowym gro
bem wielu tysięcy Palestyń
czyków. A takich rzeczy się
nie zapomina. Wa*ka pomiędzy
libańskimi ugrupowaniami le
wicowymi, popierającymi Pa- -

lestyńczyków a prawicowymi
dążącymi do len likwidacji —

będzie trwać nadal. Przywód
ca libańskiej Socjalistycznej
Partii Postępowej, Kamal D.*u-
uilat, wystosował już nawet

apel o utworzenie Ludowej
Armii wyzwoleńczej, zapra
szając wszystkich chętnych do
wstępowania w Jej szeregi,
łiowńćmwo armii znajduje się
w górach libańskich na północ
ny wschód od Bejrutu.

'

Ostatni, drastyczny przebieg
wydarzeń w Libanie ponownie
zaostrzył te* stosunki pomię
dzy Syrią i Egiptem. Syryjczy
cy po raz trzeci już a rzędu
odmówili udziału w posiedze-

niu Najwyższego Komitetu
Syryjsko - Palestyńsko - Libań
skiego, który miał nadzorować
powszechne zawieszenie broni.
Przedsięwzięciu temu, pospołu
z Innymi państwami' arabski
mi, patronował Egipt. Ale gra
tym rabem wydaje się być
prosta, chodzi o'to, aby w o-

wym Komitecie

prezentantem
przedstawiciele
prawicowych,

Jedynym re«

Libanu: byli
ugrupowań

tych właśnie

Zaatar — to część z nich zdo
łała się uratować (chodzi tu o

około 10—30 tys. ludności cy
wilnej), część zaś została *

premedytacją wymordowana
przez wojskowe jednostki sił
prawicowych, zgodnie z zasa
dą, że najbezpieczniejszy jest
nieprzyjaciel martwy. Tak
więc dramat Palestyńczyków
trwai—jakdotąd—niewi
dać końca ich tragedii, chociaż
Parlament Świata — Organi
zacja Narodów Zjednoczonych
przyznała im wszelkie prawa
do własnej państwowości, do
samodzielnego, suwerennego
bytu. Niestety, wciąż Jeszcze
jest to tylko formuł* spisana
na papierze, kiedy ,zaś na ma
pie świata pojawi się skrawek

W tyglu bliskowschodnim
——i—»— . .............

które doprowadziły po pięć
dziesięciu dniach okrutnych
walk — do unicestwienia naj
większego obozu Palestyńczy
ków. Obecnie zyskały ono do
brą dla siebie pozycję przetar
gową. Obserwatorzy wydarzeń
na Bliskim Wschodzie są jed
nak i zdania, że ostatnie dzia
łania Syryjczyków (współdzia
łali oni z Silami prawicy libań
skiej) jeszcze bardziej pogłę
bią impas politytznV i zmniej
szą możliwość rozpoczęcia, dia
logu pomiędzy zwalczającymi
się ugrupowaniami. Prezydent
Sadat oskarża wręcz Syryjczy
ków o „montowanie spisku
przeciwko siłom patriotycznym
w Libanie i palestyńskiemu
ruchowi oporu".

Co się zaś tyczy samych Pa
lestyńczyków z obozu Tel-el-

terytorium z

styna” tego
przewidzieć.

Zaostrza się , _

z' każdym dniem, konflikt gre-
cko-tuieckl, i to niezależnie
od wydarzeń na Cyprze. Obec
nie sprawa obu tych państw
znalazła się w Radzie Bezpie
czeństwa ONZ z powodu rosz
czeń do eksploatacji dna Mo
rza Egejskiego, pod którym —

jak się .przypuszcza — znajdują
się' bogate zasoby płynnego
złota — ropy naftowej. Oczy
wiście spór trwa już od szere-

napisem „Pale-
nikt nie może

te*, I te niemal

gn lat, ale dopiero' teras Gre- “

cja zwróciła się do ONZ ze’ “

skargą, iż obecność tureckiego E
statku oceanograficznego w E

spornym rejonie stanowi „rą- E
źące pogwałcenie greckich E
praw suwerennych oraz nie- E

bezpieczeństwo dla pokoju". “

Trudny orzech do zgryzienia E
podano wszystkim bez wyjątku E
członkom Rady Bezpieczeń- —

stwa, a do tego wielce kłópo- “

tliwy, jako te oba państwa są gj
członkami zachodnioeuropej- ~

skiej organizacji wojskowej S
NATO. Przynajmniej formal- E
nie, bo jut kiedyś Grecja wy- E
łamała się z NATO, co wielce E
zasmuciło pozostałych sojusz- E
ników z powodu wyraźnego E
osłabienia NATO-owskiej flan- E
ki południowo-wschodniej. Je- ~

szcze większe zaniepokojenie “

sporem grecko-tureckim sapa- ~

nowało w siedzibie EWG, gdzie E

jut prowadzono pertraktacje E
z Grecją w sprawie przyznania E

jej pełnych praw członków- E
skich. Podobne rozmowy pro- E
wadzono tet z Turcją. Komu E
w tej sytuacji przyznać rację, E

kogo potępić?,.
Dylematów jest sporo, ale E

zarówno w NATO, jak i w E
EWG nikt nie chce się narazić E
ani Ankarze, ani tet Atenom. “

Bo tet nikt nie wie jak po-
toczą eię dalej wypadki i kto “

może stać się właścicielem ol- 22
brzymich bogactw Morza Egej- E

skiego. Na razie więc turecki E
statek oceanograficzny prze- E

prowadza badania dna morza, E
a tut za nim podążają dwa E
greckie okręty wojenne, (m-tz) E

DOSOBOTY

13 bm. na cmentarzu Komu
nalnym na Powązkach w War
szawie odbył się pogrzeb Win
centego Kraski — sekretarza KC

PZPR, członka Rady Państwa,
posła na Sejm PRL, wybitnego
działacza partyjnego i państwo
wego.

O godzinie 10 w spowitej , ki
rem sali kolumnowej Rady Pań
stwa, wystawiona została trum
na ze zwłokami Wincentego
Kraśki. Przy trumnie hono
rowe warty zaciągnęli człon
kowie najwyższych władz par-,
tyjnych i państwowych. Ostatni
hołd Zmarłemu oddali członko
wie delegacji KC PZPR, Rady
Państwa i Rady Ministrów, Pre
zydium Sejmu, stronnictw poli
tycznych, Towarzystwa „Polo
nia”, Ogólnopolskiego Komitetu

Pokoju, organizacji społecznych
i instytucji. Licznie reprezento
wane są kręgi twórców kultury,
mieszkańcy stolicy; przedstawi
ciele ambasad krajów socjalisty
cznych. •

O godzinie 13.00 od bramy
cmentarnej na Powązkach wyru
szył kondukt żałobny. Obok naj-
bliższej rodziny zmarłego człon
kowie najwyższych władz par
tyjnych 1 państwowych: H. Ja?
błoński, P. Jaroszewicz, E. Ba-

biuch, St. Kowalczyk, J. Kępa,
J. Tejchma, K. Barcikowski, J.
Łukaszewicz, R. Frelek, J. Piń-

kowski, członkowie prezydium
Sejmu PRL, Rady Ministrów,
kierownictw NK ZSL i CK SD,
delegacje komitetów wojewódz
kich PZPR, związków twórczych
1 organizacji kulturalnych, re
prezentanci Wojska Polskiego,
przedstawiciele organizacji spo
łecznych, szeregu resortów, mło
dzież.

Trumnę poprzedzają poczty
sztandarowe KC PZPR, NK ZSL,
CK SD, Komitetu Warszawskie-,
go PZPR, ZG Zw. Zaw. Prac.

Kultury, Towarzystwa ,.Polo
nia”, organizacji, w których ak
tywnie działał W. Krasko.

Żołnierze Wojska Polskiego
niosą odznaczenia Zmarłego, m.

In. Order Budowniczych- Polski
Ludowej, Ordery Sztandaru Pra
cy I i II klasy i'inne odznacze
nia państwowe.

Przy dźwiękach sygnału Woj
ska Polskiego trumna' źósiaje
złożona do grobu. W Alei Za
służonych nad otwartą mogiłą
przemówienie wygłosił zastępca
członka Biura Politycznego, se
kretarz KC PZPR Jerzy Łuka
szewicz. Żegnamy żarliwego pa
triotę, który swej miłości Ojczy
zny dowodził czynem od naj
wcześniejszej młodości.. Udziałem
w. kampanii wrześniowej i w

obronie Warszawy przed hitle
rowskimi najeźdźcami. Ucieczką
z niewoli i pozostaniem wśród
walczących przeciwko okupacji.
Udziałem w przejmowaniu i za
gospodarowywaniu ziem dla Ma
cierzy odzyskanych; udziałem w

budowaniu władzy ludowej, Za
wsze bez reszty oddaną, zawsze

gorąco zaangażowaną,' pracą dla

partii. Całym , swym wielkim
sercem, całą swą nieprzeciętną
wiedzą i całą swą, często ponad
miarę eksploatowaną, energią
służył Ojczyźnie naszej — Pol
sce.

Rozlega się łoskot werbli,
Kompania reprezentacyjna WP

oddaje honory wojskowe. Mogi
łę pokrywają wieńce i kwiaty. *

Ceremonię pogrzebową zakoń
czyło odegranie Międzynarodów
ki.

Pod adresem' KC PZPR w-

płynęły depesze kondolencyjne
od komitetów centralnych brat
nich partii komunistycznych i

robotniczych.

Ostatnia droga
W. Wolskiego

13 bm. na cmentarzu Rako
wickim w Krakowie odbył dę
pogrzeb zasłużonego działacz*
partyjnego i państwowego Wla*.

dysława Wolskiego. Był on człon
kiem SDKPiL* KPRP, Kpp’
PPR i PZPR, pełnił funkcję ge
neralnego pełnomocnika rządu
d/s repatriacji, kierował resor
tem administracji publicznej.
Zmarły był odznaczony Krzyżem
Komandorskim Orderu' Odrodze
nia Polski.
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w trzech równocześnie wymiarach

LUDZIE PAJĄKI..;

słowego dla b. niewielti młodych
robotników wydaje się pociąga
jący.

ROZWIJAĆ
I UPOWSZECHNIAĆ

młodszych grupach
najmniej połowa ro-

przejmuje zawód ro
po rodzicach. Po-

Polska klasa robotnicza licząca szacunkowo 7 min osób jest
wyjątkowo młoda. Co drugi robotnik nie przekroczył 30 roku

życia, wśród pozostałych przeważają ludzie przed czterdziest
ką. Wyjątkowo trafna wydaje się teza socjologa prof. W. We
sołowskiego, który powiada, że dzisiejszą polską klasę robot
niczą cechuje młodość w 3 równocześnie wymiarach: demo
graficznym, socjologicznym i technicznym.

Socjologiczna młodość robot
ników polega na chłopskim
rodowodzie znacznych ich

odłamów. Charakter naszego
uprzemysłowienia sprawił, te

robotnicy ^.dziedziczni” z tra
dycji i pochodzenia znaleźli się
w łonie swej klasy w zdecydo
wanej mniejszości: w 2/3 two-

W 20 rocznicę
Śmierci autora

u„Opery za trzy grosze

dwudziestu laty
BERTOLD

■ BRECHT, wybitny nie
miecki dramaturg, pisarz,
poeta, jeżyser i teoretyk
teatru. Urodził się 10 lute
go 1898 roku w Augsburgu,
po ukończeniu gimnazjum
w rodzinnym mieście, roz
począł studia medyczne w

Monachium. Podczas pier
wszej wojny światowej
pracował w służbie sani
tarnej i już wtedy też za
czął pisać wiersze antymi-
litarystyczne. Po wojnie
porzucił studia dla litera
tury i dla teatru. Już w

1922, za swą pierwszą sztu
kę, „Spartakus”, otrzymał
nagrodę im. Kleista.

Bertold Brecht światową
sławę osiągnął w 1929 ro
ku, kiedy to napisał „Ope
rę za trzy grosze”. W tym
czasie walczył piórem z na
rastającym faszyzmem i

dlatego, po dojściu Hitlera
do władzy, musiał emigro
wać z Niemiec. Podczas e-

migracji , stworzył Więle
dzieł, które były — i są na
dal — grane na wszystkich
scenach świata. Wymieńmy
najważniejsze: „Strach i
nędza III Rzeszy”, „Matka
Courage i jej dzieci”, „Zy
cie Galileusza”, „Dobry
człowiek z” Seczuanu”, „Ka
riera Artura Ui”, „Kaukas
kie kredowe koło”.

W 1948 roku Brecht, po
piętnastu latach emigracji
powrócił do rodzinnego
kraju, wybrał Niemcy de
mokratyczne i tu właśnie,
w Berlinie, założył — wraz

ze swą żoną, wybitną a-

ktorką, Heleną Weigel —

słynny, zaangażowany po
litycznie teatr, „Berliner
Ensamble”.

Bertold Brecht zmarł 14

sierpnia 1956 roku, pozosta
wił bogatą twórczość, która
na stałe weszła do skarbni
cy kultury światowej.

(KAS)

rz‘ą ją robotnicy pierwszej ge
neracji, imigranci z małych
miasteczek i wsi. Co prawda
począwszy od lat 7Ó-tych chłop
ska baza rekrutacyjna do za
wodów robotniczych się kur
czy.:W
wieku ćo
botników
botniczy
nadto napływ przybyszów ze

wsi nie obniża już tak jak po
przednio poziomu kwalifikńcji
robotniczych. To zrozumiałe:
pasowanie na robotnika odby
wa się nie przez „przyuczanie”
w toku pracy, lecz przez jed
nolity dla wszystkich system
szkolny.

ROSNĄ SZANSE

Niemniej proces krystalizo
wania się klasy robotniczej
nie przebiega gładko. Sprawia
to bezprecedensowy napływ do
gospodarki ludzi młodych, któ
rzy po raz pierwszy stają przy
maszynie i na budowie, nie
mając ukształtowanych nawy
ków pracy, nie mówiąc o u-

gruntowanej świadomości kla
sowej.

Prawdą jest, że absolwenci za
sadniczych szkół zawodowych
.pluą, część kadęy tęchpikpw, na
pływający rokroczniedo gośpo-
darki, wzbogacają ją o bezcenny
kapitał: robotniczych’ kwalifika
cji i umiejętności. Odsetki od
tego kapitału nie wzrastają jed
nak same przez się automatycz
nie. Nawet wyniesiona ze szkoły
Wiedza fachowa wymaga coraz

większego szlifu praktycznego
Jeszcze trudniejszej i daleko
siężnej prący wychowąwczej
wymaga osiągnięcie pożądanego
stanu świadomości, aby „młodzi
robotnicy w,swej masie byli no
sicielami takiej kontynuacji kul-

i

Przypomnijmy raz jeszcze na

Czym poiega polskie pier-
Wszćńśtwo. i oryginalność

osiągniętego efektu. Badania,
a nawet produkcja koncentra
tów białkowych prowadzone
są w szeregu krajów już od
kilkunastu lat.. Nigdzie jednąk
dotychczas nie udało się uzy
skać białka niezdenaturowanę-
gó, takiego, które by zachowy
wało tzw. pełną aktywność

technologiczną. Pełnowartoś-.
ciowe pod względem odżyw
czym preparaty posiadały wła
sną strukturę i dawały się wy-
czuć w . produktach, do któ
rych je wprowadzono, stąd też

nie były akceptowane przez
konsumentów. Polski koncen
trat ma pełne własności nie-

zdenaturowanego białka, chło
nie wodę, pęcznieje, łączy się
strukturalnie z surowcem, do

którego, został wprowadzony.
To właśnie zdecydowało o

wielkim rozgłosie i zaintereso
waniu polską technologią za

granicą. Na targach w Hano
werze i Poznaniu została ona.

uznana za prawdziwą rewela
cję. Kilkadziesiąt firm z ta
kich m. in. krajów jak: Austra
lią, Austria, Hiszpania, Irlan
dia, RFN, Norwegia i Nowa
Zelandia zgłosiło zaintereso-,
wanie zakupem- licencji, Urzą
dzeń technologicznych i goto-'
wego produktu.

tury klasowej . i socjalistycznej
ideologii, która odpowiadałaby
wyższej fazie naszego rozwoju”
(W. Wesołowski).

„Techniczna” młodość dzi
siejszej klasy robotniczej, co
raz szerszy kontakt z nową
techniką w połączeniu z gwał
towną modernizacją naszej go
spodarki w ciągu ostatniego
5-lecia, stwarza olbrzymie
Szanse, głównie dla ludzi mło
dych, z natury rzeczy bardziej
na wszelkie innowacje podat
nych. Jedną trzecią przemysło
we') klaśy robotniczych stano
wią metalowcy, następnie do
najbardziej liczebnych katego
rii należą elektrycy, elektro
technicy i elektronicy, czyli
pracownicy bardzo nowocze
snych branż.

CZY W PEŁNI
WYKORZYSTANE?

dlaCoraz bardziej dostępne
robotniczej młodzieży stają się
twórcze i nowatorskie stano
wiska pracy. Czy korzysta ona

w pełni z tej szansy? W dużej
mierze tak. Kilkadziesiąt an
kiet socjologicznych dotyczą
cych robotniczej młodzieży od
notowuje jej zdrowy kryty
cyzm i pęd do nauki. — ok. po
łowa badanych ocenia swe

kwalifikacje jako niewystar
czające, deklarując chęć ich
podnoszenia. Wyniki te po
twierdza praktyka — młodzież
robotnicza dominuje wśród
700 tys. osób zaocznie dokształ
cających się i wśród dalszych
kilkuset tysięcy .(w,, skali rocz
nej) uczestników różnego ro
dzaju kursów.

Co jesźcżewyraża suma' badań
naukowych?

"'

rdzennie
młodych
dzenia
je do
lub
Zaczyna kształtować się nowy
typ kariery robotniczej — ozna
czającej chwalebną chęć bądź
osiągnięcia perfekcji w zawodzie,
bądź, awansu w robotniczej hie
rarchii. Status pracownika urny-

1/4 *1' mł‘Ód'żfćży

ZACHĘCAJĄCY
POCZĄTEK

Polski preparat białkowy
przeszedł już pełen cykl ba
dań m. in. w Instytucie Prze
mysłu Mięsnego w Warszawie.
Badania te wykazały wysoką
jakość koncentratu. Stwierdzo
no także pełną jego przydat
ność jako substytutu mięsa
zwierząt rzeźnych. W rezulta
cie wprowadzone zostały do
produkcji i sprzedaży na te
renie Trójmiasta dwa gatunki
kiełbas — „gdańska” i „chy
lońska”, w których udział pre
paratu .wynosi odpowiednio 8
i 10 procent. Wyniki badań
oraz życzliwa reakcja rynku
na partię informacyjną tych
kiełbas potwierdziły ich wyso
ką przydatność konsumpcyjną.

W Przedsiębiorstwie Przemy
słu Gastronomicznego w Gdań
sku przeprowadzono też próby
zastosowania preparatu w wyro
bach garmażeryjnych. Obiektem
prób były m. in. kotlety mielone
i pieczeń rzymska. Stwierdzono,
że zastąpienie mięsa koncentra
tem białkowym powoduje, po
dobnie jak w wypadku wędlin,

robotniczej i aż 1/3
robotników pocho-

ćhłopśkiego / aspiru-
ukońćzenia technikum

studiów inżynierskich.

o

Pierwsza fabryka białka spożywczego z ryb już pracuje. Produkcję na skalę półtechniczną
uruchomiono w końcu cżerwca br. w Zakładzie Doświadczalnym w Gdyni. Trwa tam rozruch ;
technologiczny, drobiazgowe sprawdzanie prototypowej aparatury i dalsze udoskonalanie pro
cesu technologicznego, ale gotowy produkt w postaci koncentratu białkowego już zasila, acz

w niewielkich jeszcze ilościach, mięsny rynek. Po osiągnięciu pełnej zdolności produkcyjnej
gdyńska Fabryka Białka przerabiać będzie 30
trat o zawartości, zależnie od potrzeb — od

tys, ton surowca rybnego rocznie na koncen-
25 do 40 proc, białka..

Rzecz w tym, aby wszystkie
twórcze dążenia i postawy —

samokształceniowe, nowator
stwo techniczne, zdyscyplino
wanie, które cechują awan
gardę młodych robotników roz
wijać < wśród ogółu i upo
wszechniać. Rzecz w tym, aby
postępom techniki, technologii,
rozwojowi duchowemu mło
dych robotników towarzyszyła
ich wysoka świadomość — kla
sowa, obywatelska, społeczna.
Przyczyniać się do tego powin
no. umiejętne postępowanie z

młodymi w naszych przedsię
biorstwach. Problem ten wy
gląda nader różnie — obok do
brych przykładów częstb bywa
i tak, że bariera obojętności czy
niechęci otoczenia daje się mło
dym robotnikom we znaki, ha
mując proces zdobywania przez
nich edukacji klasowej i oby
watelskiej. Stąd też wycho
wawczą rolę zakładów pracy
podkreślają liczne dokumenty
partyjne i oświadczenia na
szych przywódców. Bo stawką
jest bardzo wielka.

BOŻENA PAPIERNIK

Soczi
tylko dla niepalących

Władze miejskie sławne
go kurortu Soczi, podjęły
drastyczne środki w celu

ochrony zdrowia pacjen
tów. Pajenie w Soczi zosta
ło absolutnie zakazane. Za
zapalenie papierosa czy
cygara pacjentowi grozi
relegowanie z uzdrowiska.

I

wydajności. Sto-znaczny wzrost
sunkowo duży udział preparatu
nie zmienił tradycyjnie akcepto
wanych cech organoleptycznych
produktu. W testach porównaw
czych pieczenie, w których za
stąpiono do 14 proc, mięsa pre
paratem, prezentowały Się znacz
nie korgystniej niż wyrób z pró
by kontrolnej — miały lepszą
konsystencją, strukturę i soczy
stość. Jeszcze większy dodatek

preparatu stosowany był — do
65 procent — przy próbach z

kotletami mielonymi; Przekro
czenie granicy 30 proc, wyma
gało jednak stosowania smako
wych ekstraktów mięsnych. Ko
tlety wykonane według różnych
wariantów recepturowych pod
dawano zamrażaniu i restytucji.
Stwierdzono pełne przywrócenie
jakości kotletów po tych opera
cjach. Jest to cecha niezwykle
ważna, gdyż produkcja mrożo
nych wyrobów garmażeryjnych
intensywnie się rozwija..

Podjęto też próby, nakierowa
ne na wytwarzanie wysokobiał-
kowych artykułów niemięsnych
z dodatkiem preparatu. Bardzo
dobre wyniki dało jego zastoso
wanie w pieczywie. Koncentrat

&

Ochrona środowiska
w krajach RWPG

D onad 360 placówek naukowych krajów RWPG uczestni-
*

czy w badaniach problemów technicznych i biologicz
nych związanych ze zmniejszeniem emisji gazów i pyłów
oraz oczyszczaniem ścieków przemysłowych z substancji
szkodliwych dla otoczenia. Wspólny program obejmuje
ponad 100 szczegółowych tematów, które uznano za naj
pilniejsze dla utrzymania czystości środowiska we wszyst
kich zainteresowanych krajach.

Prace nad ochroną naturalnego środowiska przed ne
gatywnymi wpływami działalności gospodarczej koordy
nuje specjalnie powołana komisja RWPG. Ustaliła ona

program,, Jctórego .realizacja, przewidzjąp£„ jęęt na lata „ , ;1(H
1976—-80 oraz kompleksowe j ■perspektywjęzrie.wskazówkl f, !”gf
dla przedsięwzięć,''-które będą podejmowane w okresie
1980—90. - \ y;.,., ■9)7 jrat

Duże doświadczenia placówek naukowo-badawczych
‘

krajów RWPG w poszczególnych dziedzinach (np. Polska
ma poważne osiągnięcia w technologii Oczyszczania ście
ków) stanowią podstawę kooperacji z placówkami prójek-
towo-konstruktorskimi innych krajów w przygotowaniu
dokumentacji oczyszczalni, elektrofiltrów czy urządzeń po
chłaniających. Wypróbowane już w praktyce metody i te
chnologie udostępniane są przez kraje RWPG, za pośred
nictwem wyspecjalizowanych placówek ONŻ, wszystkim
państwom zainteresowanym w utrzymaniu czystości wo
dy, powietrza i gleby.

'

wprowadzany był próbnie dó
czekoladek, dżemów, galaretek i

napojów z podobnymi rezulta
tami. Tego rodzaju produkty z

dodatkiem koncentratu białko
wego nie byłyby oczywiście pro-,
dukowane masowo. Chodzi tu

jednak o zastosowanie ich przy
niektórych rodzajach żywienia
dietetycznego, a także np. dla
sportowców, rekonwalescentów,
alpinistów czy rozbitków.

BOGATE REZERWY

Surowcem do produkcji kon
centratu białkowego jest , mię
so ryb. Można by w tym miej-;
sću zapytać czemu ryb tych
nie przeznaczyć do bezpośred
niej konsumpcji. Rzecz w tym,
że niektóre gatunki, choć peł
nowartościowe pod względem
spożywczym, nie są z różnych
względów np. smakowych, ak
ceptowane przez konsumen-r
tów. Są też ryby niewymiaro
we, nie nadające się do mei

chanicznej obróbki, które do
tej pory często wrzucane są z

powrotem dó morza. Wszyst
kie te ryby można.by. pozyski
wać dodatkowo-bez uszczerb
ku dla zasadniczych połowów.

M' JHte

Obecnie polska flota rybacka
przystępuje do realizacji przed
sięwzięć, w rezultacie których
gdyńska Fabryka Białka będzie -

regularnje zaopatrywana w su
rowiec, a właściwie w półfabry
kat Już na statku bowiem ryby
przerabiane, będą na przecier.
■Z dobrymi rezultatami podję
to, w zasadzie wyłącznie z my
ślą o produkcji białka,, połowy
ryby zwanej błękitkięm, która
do tej pory nie była łowiona

przez naszych rybaków. Jego ło
wiska, nader wydajne,- leżą sto
sunkowo blisko ód naszych baz
rybackich. Ryba ta, bez szkody
dla naruszenia zasobów mogła
by być łowiona w ilości ok. mi
liona ton rocznie. Poszukuje się
także innych niekonwencjonal
nych gatunków i łowisk, by
zdobywać w ten sposób coraz

więcej surowca dla produkcji
białka.

Warto przypomnieć, że w

dyskusjach o polskiej gospo
darce żywnościowej coraz czę
ściej wysuwany jest postulat,
by do roku 1990 osiągnąć spo
życie mięsa w wysokości 90—95
kg na jednego mieszkańca (o-
becnie ok. 65 kg). Warunkiem
realizacji tak ambitnych za
mierzeń jest jednak — obok
szeregu innych przedsięwzięć
— wprowadzenie na rynek
mięsny wyrobów zawierają- ■
cyeh w swym składzie substy
tuty mięsa. Najwartościow
szym ze znanych jest tu polski
preparat białkowy. ;
PRZEMYSŁAW KUCIEWICZ
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Obecnie trwa realizacja
telewizyjna wersji

..Lalki’’. Serial składać się
będzie z 9-godzinnych od
cinków, co umożliwi przed
stawienie prawie wszyst
kich wątków zawartych w

dziele Bolesława Prusa.

Reżyserem filmu jest
Ryszard Ber, główne role
grają: Izabeli Łęckiej —

Małgorzata Braunek, Wo
kulskiego — Jerzy Kamas,
Rzeckiego — Bronisław Pa
wlik, barona — Czesław
Wołłejko, Stawską — Mar
ta Lipińska, Wąsowską ~

Barbara Wrzesińska, ciotkę
Karolową — Zofia Mrozo
wska. Do udziału w reali
zacji filmu zaangażowano
125 aktorów oraz kilka ty
sięcy statystów.

Na zdjęciu: Zofia Mrozo
wska i asystent reżysera
Zbigniew Maćków.

Fot. CAF

Wędrówki
zabytkowych budowli

Miasteczko Most w CSRS
leży — według ocen geo

logów — na złożach węgła
brunatnego, które określa s'ę
na nie mniej niż 87 min ton.

Już przed kilku laty rząd
Czechosłowacji postanowił, w

celu zwiększenia bazy ener
getycznej kraju, zburzyć to
stare miasto i przesiedlić je
go mieszkańców do NoWego
Mostu, wybudowanego obok.
Konieczne jednak było za
chowanie zabytków archite
ktury, w tym wypadku zbu
dowanego w XVI wieku ko
ścioła w stylu póżnogotyc-
kim. Przedsiębiorstwo z Pra
gi otrzymało zadanie przesu
nięcia kościoła do Nowego
Mostu.

Na początku przeprowadzo
no prace, których celem było
zabezpieczenie budynku w

czasie „jazdy”. Rozebrano
dzwonnicę — przetransporto
wano ją w częściach. Kolu
mny budynku umocniono sta
lowymi obręci.ami, Do no
wych fundamentów zbudo
wanych w odległości 841,10 m

ułożono szyny. Drogocenny
ładunek o masie 10 tys. ton
uniesiono lewarami i umie
szczono na 53 platformach,
które zostały specjalnie na tę
okazję skonstruowane i wy
konane w Zakładach „Sko
da". Udźwig każdej platfor
my wynosił 500 ton. Urządze
nia elektroniczne czujnie śle
dziły najmniejsze nierówności
toru i wyrównywały platfor
my tak, żeby różnice wyso
kości między nimi nie były
większe niż 2 milimetry, gdyż
inaczej w starodawnym mu

Przodkowie Greków

przybyli
znad Dunaju
Ostatnie badania archeolo

giczne na Bałkanach uja
wniły wiele nowych śla

dów wielkiej wędrówki ludów

przeszło 3 tys. lat temu. W XIII-
XII w. p.n.e. pojawiły się nad Mo
rzem Śródziemnym liczne ruchli-
we-i wojownicze plemiona zwane

„ludami morza", które zagroziły
największym ówczesnym potę
gom— państwu Hetytów i Egip
towi. Pojawienie się „ludów mo

rze mogłyby się pojawić pę
knięcia.

Szybkość przesuwania bu
dowli wynosiła 1—3 cm na

minutę, a cała operacja za
jęła 30 dni. Przesunięcie ko
ścioła w Motcie było jak do
tychczas, największym tego
typu przedsięwzięciem w Eu
ropie. (bel)

rza” spowodowało znaczne prze
miany kulturalne na. terenie
Grecji i obszarach przyległych.
Przypuszcza się, że legenuarna
wojna trojańska była jednym z

wielu epizodów inwazji „ludów
morza”.

Znaleziona w Troi ceramika

pochodząca z okresu po zburze
niu grodu różni się znacznie od

wyrobów trojańskich. Podobne
naczynia odmienne od cerami
ki starogreckiej czy trojańskiej
spotyka się w Macedonii, Ser
bii, Dobrudży i w dolinie Du
naju. Nad Dunajem odkrytp w

Ostatnich latach kilka kurha
nów z III-II tysięclecia przed
naszą erą. Były to groby wo
jowników. Zachowane resztki

strojów, ozdób i uzbrojenia
wskazują, że były to te same

ludy, które zdobywały Troję.
Przypuszcza się, że ok.
XII w.' p.n.e. nastąpiła
inwazja ludów uważanych
za przodków późniejszych
Greków. Ludy te wyru
szyły ze swych siedzib na ste
pach naddunajskich i dotarły
na południowe krańce Bałka
nów 4 do Azji Mniejszej.

Nie była to pierwsza tego ro
dzaju inwazja. Archeolodzy
prowadzący prace wykopali
skowe na Krecie stwierdzili, że
ok. XVII—XV w. p.n.e. po
jawiają się na wyspie nowe

elementy. Stara kultura egej
ska zaczyna zanikać. Zjawia
się prymitywna ceramika da
wno już nie wyrabiana na wy
spie, a spotykaną, w. ,ty.m czasie
na północnyęh Bałkanach. Wy-,
stępują nowe elementy w

architekturze, zdobnictwie, u-

zbrojeniu, w kultach i wierze
niach. W niektórych dziedzi
nach obserwuje się wyraźnie,
regres.

Naukowcy uważają, że w o-

kresie XVII—XV w. p.n.e.
na Krecie pojawił się ja
kiś obcy lud. Przybysze
z kontynentu narzucili Kre-
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Wytwórnia Filmów Fabular

nych w Łodzi objęła patronat
nad zamkiem w Golubiu-Do-
brzyniu. I stąd właśnie wokół
zamkowych murów pojawiły się
działa, które „grały” w „Poto
pie”. Znajduje się tu również

słynna kolubryna, nieodłącznie
związana z panem Andrzejem
Kmicicem. Jest to kopia naj
większego działa używanego w

dawnej Polsce. Kolubryna waży
ponad 6 ton, ma 12 m dłu
gości (lufa ma 7 m), średnica kół
wynosi 3 m 20 cm. Gigantyczne
działo jest dużą atrakcją dla tu
rystów odwiedzających Golub-
Dobrzyń, Fot. — CAF

cie swoją kulturę, przyjmu
jąc jednak pewne elementy
miejscowe. Skąd pochodzą ta
jemniczy przybysze? Indenty-
czną ceramikę znaleziono w

dolinie Dunaju oraz nad jezio
rem Balaton. Ta inwazja praw
dopodobnie wiąże się z wędró
wką plemion indoeuropejskich,
które pojawiły się najpierw na

stepach czarnomorskich i nad-<
dunajskich skąd rozeszły się
dalej po całej Europie. Jedno
cześnie uzyskano nowe argu
menty potwierdzające teorię o

przywędrowaniu przodków
najstarszych Greków z terenu

dzisiejszych Węgier.
(mark)

JCapitan
Piątek XXXIV

7 o było tak: 'trzy państwa
żyły ze sobą w nieustan
nej wojnie. Dokładniej —

jedno z państw co jakiś czas

sprzymierzało się z drugim
przeciw trzeciemu, a potem z

trzecim przeciw drugiemu, i
tak w kółko. Były to zatem

narody zdrowe i normalne.
Naród czwarty nie tworzył o-

sobnego państwa; jego ludzie
byli poddanymi jednego z

tamtych krajów walczących.
Spełniali najniższe funkcje
użytkowo-usługowe, byli po
niżani i uciskani. Aczkolwiek
skarżyli się na swój los, prze
cież robili to po cichu, żeby
bron Boże panowie i władcy
nie słyszeli. Pewnego razu

przyszedł na świat w' nar. >-

dzie sług człowiek nieco inny
od swoich pobratymców: Inny
fizycznie i psychicznie. Od
porniejszy. Bardziej bunto
wniczy, podobny w równej
mierze do swojej rasy, co do
rasy panów. .Przeczuwający
niebezpieczeństwo władcy

IaJTCMJ

ani

czar-

ratu-

wy-

wptfdłl n& pomysł zaiste o-

krutny: zaproponowali temu

nietypowemu stanowisko ka
pitana straży ratuszowej; je
go zadaniem miałoby być pil
nowanie i karanie braci-nie-
wolników. Oburzony — po
stanowił odmówić. Ale do
świadczony, stary człowiek,
uważany za przywódcę rodu
sług, przekonał go, że powi
nien wziąć tę funkcję. Jako
kapitan straży będzie miał o-

kazję korzystniej wpływać na

los gnębionych pobratymców,
a potem, kto wie... Młody
buntownik zrozumiał radę i

postanowił się do niej zasto
sować.

W noc poprzedzającą decy-
. zję nie spał z wrażenia
chwili. Za to rankiem,
pobarwił swoje buty na

ny kolor, kolor straży
sżowej, czekając na

schnięcie farby — usnął. I
, śniło mu się, że zawędrował

do dziwnego państwa, w któ
rym panuje ład, porządek i
miłość, w którym jest dobrze
i kolorowo, całe zaś ukryte
jest przed oczami reszty
świata. Tajemnica dojścia do
tego kraju zamknięta jest w

małej skrzynce; umieszczonej
w pomniku Wielkiego księcia,
założyciela państwa. Na taje
mnicę tę czyhają wrogowie
dobrego kraju, nie mogący
znieść obecności obok siebie
czegoś, co tak drastycznie
przeczy naturalnym porząd
kom panującym w ich kra
jach — zaborczych i skłóco
nych. Szpieg robi podkop i
zdobywa skrzynkę. Nasz bo-
hatęr, przyszły kapitan, uda-
je się za nim w pogoń; nie
stety, niestety, u wylo
tu podkopu czekają na

niego sznury więźnia. Bę
dzie uwolniony dopiero
wtedy, gdy padnie do
bre państwo. Rozpacz młode
go buntownika jest ogromn/T.
Wywieziony na skraj obozo
wiska wrogów, traci nadzie
ję. I nagle — słyszy głos wo
łający go po imieniu. W ser
ce wstępuje nadzieja. Tak, to

głos przyjaciela-pobratymca.
Za nim idą inni, je$o bracia.
Zauważyli wcześniej, że ich
młody wojownik gdzieś zgi
nął. Wstąpiła w nich dziwna
odwaga, naród niewolników
nagle- się ocknął, podniósł

Rys. EDWARD LUTCZYN
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wysoko głowy tak długo opu
szczone: trzeba bronić brata,
trzeba' ratować siebie, Idę,
wyruszają z państwa panów,
nikt ich nie zatrzyma, są sil
ni, jest ich dużo, za dużo,
wzbudzają strach. Po drodze
udaje im się odnaleźć swego
bohatera. Teraz trzeba tylko
szybko zapobiec inwazji ob
cych krajów na dobre pań
stwo. Niewolnicy biegną na

pole bitwy, gdzie wrogie ar
mie już przygotowują się do
ataku. Zaskoczenie jest zu
pełne i ogromne. Wróg — nie
spodziewający się żadnego o-

poru — pierzcha w popłochu.
Niewolnicy z triumfem wkra
czają do bram dobrego pań
stwa. Witani radośnie, upoje
ni zwycięstwem, podejmują
wiekopomną decyzję: już nie
będą narodem niewolników,
nie dadzą się maltretować i

poniżać. Wrócą do siebie i
zrobią porządek. Tak też się
stało. Siła niewolników pora
ziła panów. Musieli nadać im

wszystkie swoje prawa i do
puścić do równego udziału w

rządach. Nasz młody bohater
został w dobrym państwie, i
oba kraje nawiązały par
tnerskie stosunki dyplomaty
czne.

Być
straży
wtedy
na swoje świeżo lakierowane
buty i pomyślał o decyzji,
którą za chwilę musi podjąć
i zakomunikować burmistrzo
wi miasta. Może choć w ma
łym procencie ta decyzja ulży
jego narodowi, narodowi nie
wolników.

A w ogóle, proszę państwa,
wszyscy byli z papieju, do
bry kraj był krajem motyli
zaatakowanym przez armię
chrząszczy, bąków i szersze
ni pod dowództwem turkucia
podjadka, to co było snem,

było rzeczywistością i wszy
stko skończyło się najpomy
ślniej. Jak to w bajce — na
pisanej przez Czesława Jan
czarskiego, który zmarł kilka
lat temu i już nie ujrzał w

druku swojej książeczki,
TADEUSZ NYCZEK

może przyszły kapitan
ratuszowej właśnie

się obudził. Spojrzał

Czesław Janczarski: Niezwy
kła przygoda kapitana Łukasza
w państwie motyli. Wyd.
Łódzkie, Łódź 1976.
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W jednej z największych aglomeracji przemysłowych
liiiiiHiiniiiiHiiiiHiiiłiiiiiiiimiHiiiiiHiHiBtiiHiiHmiiiiHMiiiiiiiiinHm miiimiiniinmiHiHininininniHHHiiHnłi

Park, który jest przykładem
świadomego działania człowieka

Bez rozgłosu i fanfar wkroczył w ćwierćwiecze służby dla
człowieka i naturalnego środowiska. Mowa tu o słynnym
chorzowskim Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku.
Ta olbrzymia oaza zieleni, licząca dziś 610 hektarów, wita
każdego dnia swoich bywalców i gości z całego świata całą
pełnią swojej urody: zielenią drzew i krzewów, i wszystkimi
barwami kwiatów. Oferuje też — jak chyba żaden w świecio

• park — mnóstwo atrakeji: od intymnego zacisza typu np.
„Śniadanie na trawie” po jarmarczne dziwy i „Świat bajek”
w tutejszym Wesołym Miasteczku.

la-
60

darz parku” — Chorzów, a w

nich 300 dużych zakładów prze
mysłowych, w tym ok. 100 hut,
kopalń i koksowni.

okazy dekoracyjnej jabłoni o

kolorowych liściach, metase-

kwoje (odmiana drzewa z 'po
granicza liściastych i iglastych)
i jadalne derenie. Spotkać tu

można też chodząc alejkami ży-
jące poza terenem ZOO kaczki
i kormorany żerujące nad par
kowymi stawami i — nieskore
do „przygodnych znajomości” —

sarny.

URODY WSZYSTKICH
PÓR ROKU

zagęszczonej paromiliono-
aglomeraćji woj. katoWic-

A DOOKOŁA
300 FABRYK

W sierpniowe dni „25
tek” kwitnie urodą ponad
tys. krzewów róż w pięciuset
odmianach. Największe w Pol
sce chorzowskie rosarium chlu
bi się także wyhodowanymi tu

odmianami róż miniaturowych.
Ta czynna od rana do zmroku

przez kilka miesięcy letnich wy
stawa „królowych” kwiatów

pod gołym niebem nie musi o-

bawiać się konkurencji, jaką
stanowią dwukrotne w roku

ekspozycje kwiatów ciętych: róż
i chryzantem — kwiatów wio
sny i „złotej jesieni’,’, które
zwożą do parkowego pawilonu
wystawowego krajowi i zagra
niczni hodowcy kwiatów.

Trudno dziś w to nawet uwie
rzyć, że tereny dawnych wyro
bisk kopalnianych i nieużytków
przemysłowych awansowały w

ciągu niewielu przecież lat do
rangi swoistej „stolicy” 'kwia
tów i zieleni, którą w obrębie
parpkilometrowym okalają trzy
duże ośrodki przemysłowe: Ka
towice, Siemianowice i najbar
dziej zapylone miasto — „gospo-

na „emeryturze“
Przykładem wdzięczności czło

wieka dla konia jest Państwowa
Stadnina Ogierów w Bogusławi-
cach (woj. piotrkowskie). Z my
ślą o starych koniach, które na

różnego rodzaju konkursach hip
picznych, w kraju i za granicą
rozsławiały stadninę urządzono
dla nich specjalny wybieg, po
którym biegają . owe konie na

„emeryturze”. Zasiano tam tra
wę, porobiono specjalne pola, na

których zwierzęta te spędzają
wolny czas, mając go zresztą
bardzo dużo.

W Bogusławicach znajduje się
też ciekawe „minimuzeum” po
siadające m. in- 8 powozów i 2
sań. Jest ciekawa kolekcja koń
skich uprzęży, które są wykorzy
stywane w barwnym widowisku
„Wesele krakowskie".

KACZKI I ZAJĄCE,
ALE U ŻYRAFY

Jako odległe historie wspomi
nają dziś gospodarze parku —

początki jego zakładania. Natu
ralnym zadrzewionym punktem
parku była przed 25 laty tzw.
Dolina Szwajcarska ze stawem

(dziś wydłużonym o drugi sztu
czny zbiornik, położony między
restauracją „Parkową” a ośrod
kiem harcerskim). Każdy nie
mal z mieszkańców tego regio
nu, łącznie z tymi, którzy liczą
znacznie mniej lat niż park-ju-
bilat, ma tu na terenie parko
wym .„swoje drzewko życia”,
Przy urządzaniu parku w czy
nie społecznym pracowali przed
laty pracownicy tysięcy przed
siębiorstw i instytucji — ucznio
wie szkół, wojsko, milicja... Tak
jest zresztą i do dzisiaj: do o-

kresowej pielęgnacji jesieriią i
wiosną nigdy nie brakuje chę
tnych. Zapewne to przesądza, że

każdy czuje się tu jak w swoim

„ogrodzie”, za który jest odpo
wiedzialny.

Po ten spokój ^przychodzą tu,
nie . tylko mieszkańcy okolicz
nych miast. Znalazły go dla sie
bie: i zwierzyna i ptąctwól Zna
komicie w tutejszym ZOO czują
się egzotyczne zwierzęta, w tym
rzadkie okazy nosorożców, ta-

pirów malajskich, orangutanów,
łącznie żyje tu w starannie
stworzonych warunkach ponad
1200 zwierząt, reprezentujących
250 gatunków. Szczególnie do
brze czują się żyrafy, które wy
dały ostatnio ósme potomstwo.
Ostatni z żyrafiej piątki, uro
dzonej w Chorzowie, pojedzie
niebawem do Holandii, a biały
niedźwiedź — aż do Berlina. Po
raz pierwszy w warunkach
ZOO — biały niedźwiedź uro
dził się w ogrodzie chorzow
skim.

Nierzadkim obrazkiem jest
płochliwy zając, kicający tu
wśród osobliwości „ogrodu ja
pońskiego”. Rosną tu rzadkie

W

wej
kiego właściwie tylko w cho
rzowskim parku można oglądać
urodę... wszystkich pór
Rozległe zadrzewione
stawy
tu już
tecznie
gazami
sem. Tylko tu można wiosną
oglądać soczystość zieleni, bar
wy jesiennych liści, a zimą „pra
wdziwy” biały śnieg i oszronio
ne drzewa.

Jest to niepowtarzalny w ska
li światowej przykład świado
mego działania człowieka, który
potrafi zniszczonemu otoczeniu
przywrócić normalne życie.

Na urodę tego miejsca składa
się ponad 4 min drzew i krze
wów zasadzonych tu w ciągu
25lat.Aniejestto—jakw
latach pionierskich — roślinność

wyłącznie pospolita, szybko ro
snąca, „nie wymagająca”. Stale
prowadzona jest tu „przebudo
wa” drzewostanu, pojawiają się
i doskonalą unikalne
drzew, „nie lubiące”
słowego klimatu, różne

łowcę, tuje...

roku,
tereńy,

wytworzyły odczuwalny
mikroklimat, który sku-
broni się przed pyłem,
przemysłowymi, hała-

mitości świata politycznego, na
ukowego, kulturalnego różnych
nacji. Park spełnia różnorakie

funkcje: kulturalne, naukowe,
dydaktyczne. Jest też obiektem
zainteresowania każdej delega
cji, której udaje się w napię
tym programie „wykroić” odro
binę czasu na podziwianie tego
ńajurokliwszego skrawka prze
mysłowego Śląska.

Ostatnio park jest coraz czę
ściej odwiedzany przez... eksper
tów parlamentarnych i specjali
stów zajmujących się zagadnie
niami kształtowania środowiska

przyrodniczego. Od wielu lat
wiedzie tędy szlak międzynaro
dowych wycieczek. Bo ten park
w Chorzowie jest naprawdę
przykładem godnym naśladowa
nia. Najnowsza jego atrakcją
będzie górnośląski Park Etno
graficzny, skupiający uratowa
ne w terenie unikalne obiekty
budownictwa drewnianego.

ALEKSY KALENIK Jedna z atrakcji oczekujących turystów.
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gatunki
przemy-
cisy, ja-

KOLEJKĄ POJECHAĆ...
W ALEJE ■

Czynna od paru lat naziemna
kolejka linowa przewozi nad
parkowymi atrakcjami 700 tys.
pasażerów rocznie. Tylko We
sołe Miasteczko gromadzi dzien
nie 80—100 tys. amatorów dre
szczyku i emocji. Podobnym po
wodzeniem cieszy się największe
w Europie, Planetarium Śląskie.
Dziesiątki tysięcy plażowiczów
przyjmuje w słoneczne dni ką
pielisko „Fala” (ze sztuczną fa
lą morską), a setkom tysięcy ki
biców mrożą nieraz krew w

żyłach emocje ną największym
krajowym — Stadionie Śląskim.
Podczas wielkich festynów park
„przyjmuje” jednorazowo ok. 1
min gości. Tych, którzy odwie
dzili go w ciągu 25 lat, nikt nie
jest w stanie policzyć. Nie za
brakło tu i największych znąko-

fdąc
od katedry św. Stefana

wzdłuż ulicy Graben i Bog-
nergasse w Wiedniu, dociera
się do placu Am Hot 1 tu oglą

damy XIV-wieczny kościół „Pod
dziewięcioma chórami anielski
mi”, Elom Cechowy oraz pałac
Collalto. Następnie uliczMkni
DrahtgasSe,* Pariser Fuetterer i
Stoss-im-Himmel (Wniebowzię
cia) trafiamy ku XIV-wieczne
mu kóś'ćiółkówi„Maria am Geś-

tade”.,Miejsce to warte jest opi
su.

Otóż kościół Marli stoi na

miejscu kaplicy, zbudowanej
wcześniej na stromym brzegu
Dunaju. Wokół rozciągała się
najstarsza dzielnica handlowa
Wiednia. Tu przybijały barki
załadowane solą. Trudno to so
bie wyobrazić, patrząc w dół ku
placowi Concordia, ale tak było.
Dunaj zapiaszczył się i spłycił
tak, że w 1598 r. zbudowano

odległy stąd o paręset metrów
Donaukanal, a stare koryto rze
ki zasypano.

Na małym placyku przy ulicz
ce Am Gestade (u jej wylotu)
ulicą Tiefe Graben (Głęboki
Rów) płynął potok Alsbach, a w

czasach rzymskich biegła
wschodnia część murów -obron-

nych warowni vindobona z bra
mą miejską „Porta Sinistra”. W

podwórku domu Am Gestade 7

pokazuje się dzisiaj odsłonięty
fragment ceglanego muru, sta
nowiący podobno część umoc
nień owej Vindobony. Dom nr 7,
a także dwa sąsiednie nr 5 i 3
wzmiankowane .jbyłYW“Rubi
kach miejskich już przód 400
iaty^

KAWAŁEK „POLSKIEGO
WIEDNIA”
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ZbHża sie „miniera" lodowcowa ?
Specjaliści-klimatolodzypodstawie obserwacji

zycznych procesów kształ
towania się klimatów, wa
hań temperatur, rozwoju

roślinności i ciepła słonecznego
orzekli, że Ziemia znajduje się
w przededniu „ery zimnej”, któ
ra nastąpić ma po 10-tysiąclet-
nim okresie względnego ciepła

W wypadku sprawdzenia się
tej hipotezy takie kraje jak No
wa Zelandia, W Brytania, Ka
nada i Nepal pokryte zostałyby
powłoką lodu, Francja wyglą-.
dałaby jak dzisiejsza Laponia,
zaś strefa Kanału La Manche
upodobniłaby się do Grenlandii

Inni uczeni nie zapuszczają się
w tak daieko posunięte progno
zy i uważają, iż oziębienie które

nastąpi będzie stosunkowo nie
wielkie, stanowiąc coś w rodza
ju „miniery” zimna, jaką prze
żywała Europa w okresie XV --

XVTI stulecia. W 1430 r. na

przykład wszystkie rzeki w

Niemczech pokryte zostały nie
zwykle grubą warstwą lodu, zaś
na początku XVTTT w osiedla w

dzisiejszym rejonie Chamonia
w Alpach francuskich stały się
niedostępne wskutek powłoki
lodu i śniegu- Również podczas
wojny amerykańskiej o niepod-

na

li
ległość przed 200 laty transporty
broni i wojska odbywały się
przez skute pokrywą lodową
rzeki i jeziora.

W nawiązaniu do tych prog
noz badacze snują jednocześnie
przewidywania dotyczące ewen
tualnych skutków „miniery”
lodowcowej na święcie. Bilansu
nie można nazwać zbyt optymi
stycznym: w Indiach 150 min
ludzi skazanych na zagładę pod
czas suszy, Chiny w obliczu za
grażającego co kilka lat głodu,
spadek produkeji
dzieckim
szenie do
nadzie.

Teoria
oziębienie i zmianę Klimatu za
kwestionowana została przez in
nych ekspertów, którzy na pod
stawie obserwacji wskaźników
średnich temperatur stwierdzili,
że wynosiły one w 1970 r. powy
żej przeciętnej, a zatem mc nie

wskazuje na tendencje do na
wrotu epoki lodowcowej.

Zaobserwowali oni ponadto, że

pokrywa lodu na obszarach po
larnych Arktyki oraz opady
śniegu na półkuli północnej by
ły w ciągu ub. kilku lat mniej
sze niż w latach poprzednich.

Również bardziej optymistycz
nie nastawieni klimatolodzy nie
znajdują podstaw do przypusz
czeń, że zbliża się era chłodu.

W celu uzyskania autoryta
tywnej opinii na temat zmian
klimatycznych, Światowa Orga-

nizacja Meteorologiczna (WMO)
wyłoniła grupę ekspertów, któ
rzy w niedługim czasie sporzą
dzą obszerny raport, zawiera
jący szczegółowe podsumowanie
i wnioski z dotychczasowych ob
serwacji.

W 1972 roku należące do
miasta przedsiębiorstwo EKA-
ZEN przyjęło trzy opisywane
przez nas domy z zamiarem
przebudowy zgodnie z zasadami
sztuki konserwatorskiej. Przed
siębiorstwo chciało zachować

historyczną fasadę i urządzić 21

nowoczesnych mieszkań, o po
wierzchni od 45 do 110 m*. W

tym czasie “władze polskie po
szukiwały stosownego budynku
na umieszczenie w Wiedniu In
stytutu Polskiego w Austrii. Bo
my przy Am Gestade w najstar
szej części naddunajskiej stolicy
wydały się
powiednie.

W lipcu
nicę Polski
przy Am Gestade otwarto Insty
tut Polski. Pod numerem 7 mie
szczą się recepcja, czytelnia i
sala imprez, pe<l numerem 5 —

biblioteka, czytelnia periody
ków, zbiory fotografii, płyt i
plakatów/ a pod numerem 3

(na parterze) sklep spółki au
striacko-polskiej OSTRANA,
zajmujący się sprzedażą polskich
dzieł sztuki, wyrobów ludowych
i pamiątkarskich. Ogólna po
wierzchnia wszystkich pomiesz
czeń wynosi 695 m kwadr. Sta
nowią one własność państwa
polskiego.

ze wszech miar od-

1974 r., w 30 rocz*

Ludowej, w domach

miały w Austrii wystawy i Dni
Katowic oraz Ziemi Śląskiej,
Krakowa, Warszawy. Instytut
dociera do ośrodków przemy sło-
wo-robotniczych, takich jak
Linz (tu znajdują się zakłady
stalowe VOEST-Alpine i Che-
mie-Linz), czy Steyr (fabryka
ciężarówek 'wielkiej ładowności).
Instytut stara się prezentować
także p$lskę. myśl naukową, e-

konomiczną i techniczną, orga
nizując? dla przedstawicieli od
powiednich środowisk austriac
kich spotkania, wykłady i dys
kusje z udziałem zapraszanych
z kraju wybitnych specjalistów-

Często dopiero dzięki działal
ności Instytutu Austriacy są w

stanie pojąć słowa Bruno Krei-
ksy’ego, który w swej cotygod
niowej radiowej „Audycji Kan
clerza” powiedział kiedyś tak:
„Polska jest wielkim krajem o

dużych zasobach surowcowych
i ludzkich. Polska dokonała
wielkich rzeczy W rozbudowie
swego przemysłu. Chcielibyśmy
mieć z tym krajem- intensywną
wymianę gospodarczą”... Tu w

salach Instytutu —? odczytowej,
bibliotecznej, czytelni, na wysta
wach, podczas wykładów i pre
lekcji — otrzymują oni dane, in
formacje i poznają wkład pol
skiej myśli i kultury w naukę i
kulturę Europy.

ANDRZEJ RATZACHER

zboża w ra-

Kazachstąnie, zmniej-
połowy zbiorów w Ka-

przewidująca znaczne

SPRZYJAMY TEMU,
CO ZBLIŻA

— Mówią, że zamienił
Instytut w kino?

znanego reżysera
dyrektora Instytutu Polskiego W
Wiedniu, Jerzego Passendorfera.

— Nie widzę w tym
Kino jest
środkiem przekazu,
film ma znakomitą
Także i tu. To wielka
wość dotarcia za jego
nictwem do szerokich mas. Nie

ograniczamy się jednak tylko do
tej formy propagandy...

Rzeczywiście: w salach Insty
tutu, a także z jego inicjatywy
w innych Salach wystawowych
Wiednia, (np. w wielkiej
halle Ratusza) i innych
austriackich, odbyły się
siątki polskich wystaw
stwa, rzeźby,
nlakatów.

Pan
— pytamy

filmowego i

niezwykle
nie złego,

nośnym
polski

renomą,
możli-

pośred-

a

Volks-
miast
dzie-

malar-
sztuki ludowej,

Ogromny oddźwięk

Na tropach
legendy Atlantydy

Znany francuski badacz mórz
i Oceanów, komandor Jacęues
Cousteau, przedstawił w tych
dniach w Atenach rezultaty eks
ploracji głębin Morza Egejskiego.
Łącznie zaprezentował 126 an
tycznych wyrobów artystyczno-
rzemieślniczych, które wraz ze

swą załogą wyłowił z morskiego
dna. Poszukiwania śwe Cousteau

skupił na północnych wybrze
żach Krety i wokół wyspy Anti-

kythera. Niedaleko brzegów tej
wyspy odkrył wrak statku po
chodzącego z I. w. p,n.e„ który z

wyrobami artystycznymi na po
kładzie, prawdopodobnie podążał
do Rzymu.

Do najcenniejszych przedmio
tów wydobytych z tego wraku,
należą trzy sztaby złota, kun
sztownie cyzelowany złoty pier
ścień oraz naszyjnik wysadzany
klejnotami.

W najbliższym czasie Cousteau

wyruszy do następnej wyprawy,
jej celem będą okolice Maratonu,
a przede wszystkim podmorski
krater na wyspie Santorym (Thi-
ra) gdzie ponoć miała leżeć le
gendarna' Atlantydą,



0 odchudzaniu...

po-
na

bo-
ro-

W krótkich odstępach cza
su nadeszły do Larów trzy
listy od Czytelniczek, które
proszą o porady dotyczące
sposobu odchudzania się. Słu
żymy wskazówkami tylko
bardzo ogólnymi, bez poda
wania różnych zestawów
traw, składających się
dietę cud. Wychodzimy
wiem z założenia, że o

dzajU diety odchudzającej
może decydować tylko i Wy
łącznie- lekarz, znający orga
nizm danej osoby.

Aby schudnąć trzeba do
starczać organizmowi ograni
czoną ilość kalorii, znajdują
cych się w pożywieniu. Na
leży prżede Wszystkim uni
kać tłuszczów i tłustych po
traw, także węglowodanów,
czyli tych produktów spo
żywczych, które zawierają
cukier i mąkę Ilości białka
nie trzeba zmniejszać, wska
zane są warzywa i owoce za
równo surowe jak i gotowa
ne, bo są niskokalorycżne.

Spożywamy trzy posiłki
dziennie a między nimi —

np. niesłodzona kawa lub
herbata, ostatecznie ogórek
kiszony lub surowy albo zie
lona sałata wzgl. trochę rzod
kiewek.

Przestrzegamy przed gwał
townym, intensywnym od
chudzaniem się, może to

mieć niekorzystny wpływ na

stan naszego Zdrowia. Prze
stroga ta odnosi się zwłasz
cza do osób po czterdziestce.

A ponieważ wróciła do
łask medycyna ludowa wraz

z jej licznymi ziołami, więc
donosimy, że dobrym środ
kiem ną otyłość jest skrzyp
i ślaz, które wzmagają prze
mianę materii i przyspiesza
ją jej spalanie. Odwar z jed
nej albo drugiej rośliny trze
ba jednak pić systematycznie
całymi tygodniami.
Wości odchudzające
również herbatka

czarnej porzeczki.
Jeszcze na zakończenie: ja

ka powinna być wagą do
rosłego człowieka? Powinna
ona wynosić tyle kilogra
mów, ile centynietrów ponad
metr wynosi' wzrost danej o-

soby. Jeśli np. ktoś ma 170
cm wzrostu, powinien wa
żyć ok. 70 kg.

Właści-
posiada
z liści

'W

ECHO KRAKOWA
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Nauka na tropie plag cywilizacji

Tajemnice

choroby wrzodowe
JUŻ OD DAWNA LEKARZE

WIĄZĄ CHOROBĘ WRZO
DOWĄ ZE STRESEM PSY

CHICZNYM. Choroba ta wymy
ka się bowiem naukowcom —

mimo licznych badań, pochodze
nie jej dotychczas nie jest zna
ne. Zdobyto natomiast dowody
istnienia powiązań między prze
żywanymi emocjami a funkcja
mi żołądka. Lekarze — mający
obecnie do czynienia z chorobą
wrzodową żołądka' i dwunastni
cy — zwracają uwagę na sytua
cje konfliktowe i na osobowość
swoich pacjentów.

Szereg faktów przemawia za

odmienną patogenezą wrzodów
dwunastnicy i żołądka. Pierw
sze spotyka się dziś częściej u

mężczyzn niż u kobiet — bada-

CHORÓB PSY-
PRZY

SZPITALU
W WAR-
PSYCHO-

AMIPO-

fMAGAZYN*^

CIEKAWOSTEK

& J
RESPEKT

DLA' PTASICH CIĄGÓW

olejem

pieca
poprzez

Jsk usunąć rdzę?
icj‘MM J.

Zardzewiałe «rdł>ae przed-
mioty stalowe jak zamki,
kłódki itp. wkładamy na

kilka dni do naczynia z naf
tą lub oliwą. Po takiej ką
pieli przecieramy miękką
szczoteczką i papierem ścier
nym, następnie lekko nacie
ramy łojem lub

względnie parafiną.
,-Zardzewiałe części

kaflowego czyścimy
wcieranie w nie gorącego o-

leju lub-przez nacieranie naf
tą. Potem należy przetrzeć
papierem ściernym.

Jeśli rdza zaatakuje rury
kanalizacyjną lub wodocią
gowe — usuwamy ją przy
pomocy nafty i papieru ścier
nego. .

Zardzewiałe przedmioty ni
klowane czyścimy tłuszczem
a po kilku dniach zmywamy
tłuszcz szczotką maczaną w

amoniaku.

Właściciel tej kozy o czterech rogach, mieszkaniec hiszpańskiej
wioski koło Santander, jest bardzo dumny z tak niezwykłego

okazu i prezentuje ją turystom jako specjalną atrakcję.
CAF — EUROPA PRESS

cze amerykańscy dowodzą, że
Stosunek ten kształtuje się jak

4:1. Natomiast zachorowania na

wrzód żołądka kształtują się po
dobnie u mężczyzn i u kobiet.

Prawdopodobnie przy powstawa
niu wrzodu dwunastnicy więk
szą rolę grają czynniki psychicz
ne.

PORADNIA
CHOSOMATYCZNYCH
CENTRALNYM
KLINICZNYM AM
SZAWIE, ZAKŁAD
LOGII KLINICZNEJ
RADNIA GASTROLOGICZNA

przy wspomnianym Szpitalu ba
dały wybranych metodą losową
pacjentów, u których badania
radiologiczne wykazały czynną
chorobę wrzodową. Z tej grupy
18 kobiet i 16 mężczyzn choro
wało na owrzodzenie dwuna
stnicy, a 7 kobiet i 7 mężczyzn
na owrzodzenie żołądka. Obie
grupy różpiły się wiekiem: śre
dnia ,,dla dwunastnicy” wynosi
ła 36,7 lat, a „dla żołądka” 49,9
lat; ok. 90 proc, chorych na

wrzód żołądka miało niższe, wy
kształcenie (chorzy na wrzód

dwunastnicy — 47 proc.).
Badania składały się z wywia

du psychiatrycznego — ze szcze
gólnym uwzględnieniem sytua
cji konfliktowych w chwili za
chorowania oraz stresów psy
chicznych w czasie trwania cho
roby. Dokonano oceny stanu psy
chicznego pacjentów, neurotycz-
nośći.

I oto okazało się, że chorzy
na owrzodzenie dwunastnicy
mieli znacznie gorsze warunki
domowe niż pacjenci z owrzo
dzeniem żołądka, częściej prze
żywali rozpad rodziny, stresy w

dzięścipstwię ,itfir okresie yyy-
śtąpienia objawów choroby ch<Ł

rzy z pierwszej grupy częściej
przeżywali konflikty emocjonal
ne. Stąd wniosek: czynniki psy
chiczne grają, rolę w występo
waniu choroby
przyczyniają się
nia. ,

Nie wiadomo
żołądka występuje częściej u lu
dzi z niższym wykształceniem,
natomiast wrzód dwunastnicy a-

takuję przede wszystkim ludzi,
z wykształceniem średnim.
Stwierdzono częstsze występo
wanie owrzodzenia dwunastnicy
u bliskich krewnych osób, któ
re cierpiały na tę chorobę — co

wskazywałoby na istnienie pre
dyspozycji rodzinnych. Trudno

jednak stwierdzić czy grają tu

rolę czynniki genetyczne, czy

&

pewien klimat emocjonalny, pa
nujący w rodzinach ludzi cho-'

rych. Z pewnością wyższy po
ziom neurotycznoścl obserwuje
się u osób z owrzodzeniem dwu
nastnicy, tak jak i początek tej
choroby

'

częściej jest związany
z przeżywaniem konfliktów psy
chicznych.

STĄD WNIOSEK: rola czynni
ków psychicznych jest bardzo
duża przy powstawaniu oraz w

przebiegu owrzodzenia dwuna
stnicy, nie należy natomiast
przeceniać znaczenia tego czyn
nika przy chorobie wrzodowej
żołądka.

Dlaczego jednak choroba ta a-

takuje przede wszystkim męż-v
czyzn? Czy oznacza- to, że kobie
ty bardziej są' odporne na czy n-.

niki psychiczne? W obszernym:
ciekawym sprawozdaniu, zamie
szczonym przez warszawskich
badaczy na łamach „Polskiego
Tygodnika Lekarskiego”, a pod
budowanym obszerną literaturą
światową, nie znaleźliśmy, wy
czerpującej odpowiedzi na te

pytania. Badania są W toku —* a

są bardzo na czasie: chorobę
wrzodową zaliczamy obecnie do

plag cywilizacji,
WALERIA KORYCKA

Projekt wybudowania no
wej północno - zachodniej
dzielnicy mieszkaniowej Le-

ningradu musi zostać przez
architektów ponownie prze
pracowany, bo veto założy
li... ornitolodzy. Nie uwzglę
dniono w nim tras zwycza
jowych przelotów ptactwa.
Decyzję tę podjęła leniń-s

gradzką Rada Miejska na

wniosek , „Towarzystwa O-
chrony, Przyrody”,- które wy
raziło obawę,, żę zaplanowa
ne w nowej dzielnicy wyso
kościowce mogą stać się
przeszkodą dla ptactwa przy
zwyczajonego do określonych
tras przelotu.'

KROWY LECZĄ ZĘBY...

Waga krów i ich mlecz
ność m.‘in. zależą od... stanu

uzębienia — stwierdzili na
ukowcy w Argentynie. Zba
dali oni dokładnie zastana
wiający objaw, iż niektóre
z tych zwierząt w porówna
niu z innymi tego samego
wieku i, identycznie karmio
nymi tracą na wadze. Po

wszechstronnej analizie nau
kowcy doszli do wniosku, że

przyczyną tego jest Zły stan

uzębieńia > chudnących krów.

Redaguje mistrz międzynarodowy Jerzy Kostro

wrzodowej i
do jej zaostrze-

dlaęzego wrzód

Federacja szachowa ZSRR
prowadzi wszechstronną i zna
komicie’ zorganizowaną pracą
śzkoleniową z młodzieżą. We
wszystkich republikach' orgańi-
zowane są śzaęhowe kółka pio
nierów prowadzone, prz.ęz wy-
kształconą kadrę 'fachowców.
Kółka te grupują najmłodszych
miłośników szachów, którzy u-

zyskują tu pierwsze szlify.
Absolwentami takich kółek

byli: Spasski, Tal, Karpow i ca
ła plejada innych znakomitych
szachistów. Najlepsi, najbardziej
utalentowani uczniowie wycho
wankowie tego typu kółek pio
nierskich spotkali się niedawno
We Lwowie na XIV Ogólnora-
dzieckiej Spartakiadzie Szkolnej.
Po dwutygodniowych zaciętych
walkach, w których brało u-

dział przeszło 6000 uczniów zwy
ciężyła . Republika Rosyjska
przed Moskwą, Gruzją, Ukrai
ną, Białorusią i Litwą.
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Maluch" za egzamin?

mlekowy,

,,piątkę”

u-

spe-
aby

wzbudziłyby dziś chichot i
naigrywanie się wielu mło
dych ludzi. Kiedyś u „Jubi
lera” podsłuchałam rozmowę
matki z pracowniczką pun-Pani Irena C. przypomina

Czytelnikom Larów, że ze
brane w lesie grzyby moż
na nie tylko suszyć i w oc-

cie marynować, ale również
kisić. Znakomite są kiszone
borowiki lub rydze, A oto

przepis:
Kapelusze małych i śred

nich borowików lub rydzów
dokładnie oczyścić i wytrzeć
suchą ścierką. Układać w

kamiennym garnku, każdą
warstwę grzybów przesypać
solą, posypać również solą z

wierzchu. Grzyby przykryć
czystym' płótnem, na to —

drewniane denko
te kamieniem.

Pod działaniem

twarzy się kwas

który wywołuje fermentację
i przeciwdziała psuciu się
grzybów. Grzyby muszą być
przykryte warstwą soku. Je
śli soku jest za mało, należy
dolać trochę przegotowanej,
osolonej wody.

przyciśnię-

Każdy z nas przypomina
sobie swoje szkolne cza
sy, sukcesy i upadki,

wywiadówki, na których mó
wiono o nas dobrze, niezbyt
dobrze lub w ogóle nie mó
wiono, uważając, że wszyst
ko jest mniej więcej w po
rządku. I te momenty kiedy
przychodziło się do domu ze

świadectwem, dokumentu
jącym przejście do następnej
klasy, pozostanie na rok
przyszły, zdanie matury, e-

gzaminu na uniwersytecie,
uzyskanie dyplomu. Radość
lub niezadowolenie rodziców*
kary za niepowodzenia, po
chwały i nagrody za osiąg
nięcia. Właśnie o nagrodach
chcę dziś pisać, gdyż wydaje
mi się, że w tej dziedzinie
nie wszystko jest tak jak
być powinno.

Z różnych rozmów, toczo
nych pod koniec roku szkol
nego dowiedziałam się, że o-

we skromne nagrody, jakie
ongiś, lata temu ofiarowy-
wali nam rodzice . za pomy
ślny wynik matury czy uzy-

i,. skąnie dyplomu magistra,

dobrą naukę (znam wypad
ki kiedy za każdą przynie
sioną do domu
dziecko otrzymywało od ro
dziców żywą gotówką). Wy-

ktu. Szło o zrobienie jpierr,, daje mi się, że uzyskiwanie
ścionka dla córki, która wła
śnie oświadczyła, że jeśli go
nie otrzyma to przestanie się
uczyć. Matki nie stać było na

kupienie pierścionka, wyjęła
'

więc ze swojej broszki jakiś
kamień i w sprawie jego o-

prawy przyszła do „Jubile
ra".

Nie wiem ile prawdy było
w rozmowie toczonej przez
dwóch młodzieńców w tram
waju, w każdym razie
stwierdzali obaj zgodnie, że
ich: kolega za zdanie matury
mą obiecanego „fiata”, a in
ny ojciec przez szereg tygod
ni poszukiwał dla syna
pragnionego jakiegoś
ćjalnego magnetofonu,
móc go ofiarować latorośli za

egzamin zdany na uczelnię.
Mam dwa zasadnicze za

strzeżenia: pierwsze — czy
rzeczywiście dzieciom i mło
dzieży powinno płacić się za

dobrych wyników w szkole
zasługuje na rodzicielską po
chwałę, na zrobienie dziec
ku jakiejś przyjemności, ale
nie powinno być niejako
przedmiotem handlu, a tego
rodzaju transakcje wchodzą
coraz bardziej w życie, stają
się

'

obowiązkiem rodziców
wobec dzieci-uczniów.

Zastrzeżenie drugie doty
czy wartości owych podar
ków. Te nagrody w cenie
kilku, kilkunastu a nawet

kilkudziesięciu tysięcy zło
tych są czymś wręcz oburza
jącym, Wycieczki zagranicz
ne, biżuteria, motocykle, * a

nawet samochody za uzyska
nie często dość średnićh wy
ników nauki po prostu demo
ralizuje młodzież* a równo
cześnie sprawia, że ogromna
większość, nieraz bardzo do
brych uczniów, zarabiając na

swoje wakacje, czuje żal do

rodziców, że nie mogą
(w pojęciu młodzieży ozna
cza to często, iż- nie chcą) u-

znać ich Wysiłku i odpowie
dnio wynagrodzić. Bardzo to

wszystko niepedagogiczne i

być może w przyszłości -r-

owi liberalni a równocześnie
znakomicie sytuowani rodzi
ce będą żałować swego po
stępowania. Bo młodzieży na

pewno nie wychodzi na

zdrowie przyswojenie sobie

przekonania, że za uczenie
się należy się jej zapłata.

I ma zakończenie: proszę
nie sądzić, że jestem prze
ciwna obdarowywaniu dzieci
przez rodziców, ale nie za

naukę czyli ża uczciwe speł
nienie obowiązku i — podar
kami odpowiadającymi wie
kowi, służącymi rozwijaniu
zamiłowań sportowych, czy
telniczych, różnych hobby i
zainteresowań. I podarki te

nie powinny być czynione ko
sztem długotrwałych wyrze
czeń rodziców. Bowiem także
dając prezenty należy wy
chowywać.
MARIA KWIATKOWSKA

fi
fi

Uczestnicy tej gigantycznej
imprezy reprezentowali niejed
nokrotnie wysoki poziom. Przy
kładem tego niech będzie powyż
sze efektowne zwycięstwo od
niesione przez 15-letniego Biere-

jziujka,. ucznia arcymistrza Bole-
śławskiegd.

OBRONA SYCYLIJSKA

Biereziuk (Białoruś) — Iżnin
(Ukraina).

I.e4c5 2.Sf3d6 3.d4cd4 4.Sd4Sf6
5.Sc3a6 6.Gg5e6 7.f4b5 8.e5de5
9.fe5Hc7. Czarne rozegrały tzw.

wariant Poługajewskiego pro
wadzący , do bardzo ostrej gry.
Białe wybierają kontynuację a-

taku prowadzoną przez arc. Si-:

magina 10.He2! Często grywa się
tutaj 10.ef6Hę5 H.Ge2Hg5 12.0-0
lub 12.Hd3, ale kontynuacja za
stosowana w powyższej partii u-

ważana jest ostatnio za najsil
niejszą, co zresztą potwierdza
dalszy ciąg partii.

10...5.d7 11.0-0-0Gb7. Brać pio-
na e5 nie można U...He5 12.He5
Se5 13.Sdb5 lub ll...Se5 12. Sdb
5ab5 13.He5.

12.Hg4! He5 13.Gb5! wstęp do

niezwykle efektownego ataku
króla. i

13.. .ab5 14.S«b5 h5 15.Sc7! Hc7
16.Se6! He5 17.Sc7!!! Białe sko
czki niczym japońscy kamikazo

własnym „ciałem” likwidują
fortecę czarnego monarchy.

17...Hc7 18.He2 Se5 lO.HeS Ge7
(19...He5 2O.Wd8 mat), 2O.Hc7Gg5
21.Kbl 0-0 22.IIb7 i czarne pod
dały. Partia posiada teoretyczne
znaczenie.

ZADANIE 68

fi
fi

SS

niiiiiiiiiiiiinniiininiiiinniniiniiniiiiinniiiiniiiiiiiiininniiniiiiiinuiiiimuiiiiiniiiiiiiiiiininiiinniiiiiiimiiiiiiniiiiiii

W pozycji diagramu (Kai, Hel,
Wf6 p.b3, Ć2, d3, d7, f5, g4, KbJ,
Ha8, Whl, p.a2, c5, d4, 17) bia
łe mają posunięcie, czy mogą
one uratować hetmana?

Rozwiązanie zadania 67: l.~
We3!!!

‘Nagrodę książkową za rozwią
zanie zadania 65 otrzymuje p.
Stefan Chruślicki, 33-300 No,wy
Sącz, ul. Lwowska 4.
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Towarzystwo Miłośników

Historii i Zabytków Krakowa
wreszcie pod własnym dacham

j Kamienica przy ul. Jana
i pierwotnie gotycka, przebudo-
> wana w okresie renesansu i ba-
I roku jest typowym, starym, kra-
I kowskim domem mieszczańskim,
[ w którym zachowały się liczne
i kamienne portale, stropy belko-

I we, polichromie ścienne i ozdob-
I ne kraty., W połowie XVII w.

i należała, do rajcy miejskiego
I Krzysztofa Krauza i stąd jej

nazwa Krauzowska. Wsławił się
I zaś .ów rajcą tym, iż — cytuje-
I my za dawnymi publikacjami —

1 „w r. 1661 kosztem swoim spra-
| wił miejską pieczęć większą i
| mniejszą i spowodował uchwałę
I rajców krakowskich, że w her-
( bie miasta w otwartej bramie u-,

mieszczono orła polskiego, który
t'od tego czaSu udostajnia herb
I miasta”.

Dom w ciągu wieków miał
l wielu właścicieli, Zakupiony w
f 1912 r. przez doktora praw, rad-
I cę i syndyka miejskiego, zasłu-

12

I Oto pięknie odrestaurowane ka-
Iimienne, późnogotyckie odrzwia.
I Tędy prowadzi wejście do rów-

śle zabytkowych wnętrz sie
dziby Towarzystwa Miłośników

fHistorii). i -Zabytków Krakowa.
Fote ZBIGNIEW OGIŃSKI

Konfrontacje
muzykującej młodzieży

zdają egzamin
Pęd do muzykowania jest wśród

młodzieży powszechny. W ruchu
amatorskim obejmującym przecież
różne formy: teatrzyki, estrady
poetyckie, balet, plastykę — ze
społy muzyczne wiodą zdecydo
wany prym.

Cenńa i bardzo pożyteczna o-

kazała się więc inicjatywa Cen
trum kulturalnego SM „Hutnik’*
zorganizowania konfrontacji mu
zykującej młodzieży, stałej plat
formy służącej nie tylko prezen
tacji poszczególnych zespołów, ale
również dyskusji na tematy war
sztatowe i repertuarowe, a także
obserwacji gustów młodzieży i
możliwości ich dalszego rozwoju
artystycznego.

W I Konfrontacjach (drugie od
będą się w październiku br.) ueze-

.ztniczyło 5 zespołów o różnym
stylu i zaawansowaniu. Pozytyw
nym zjawiskiem jest niewątpliwe
odchodzenie od naśladownictwa
w big-beacie . w stronę własnych
twórczych poszukiwań 1 nowych
zestawów instrumentalne-wokal
nych. Dotyczy to także aranżti
utworów i kultury muzycznej
wykonawców. Przykład: zespół
MDK im. J. Korczaka. Gorzej
jest natomiast z wartością literacr
ką własnych piosenek opartych
często na banalnych tekstach. So
cjologów mogłoby na pewno za
interesować zjawisko ucieczki od
folkloru i to nawet w wypadku
2espołów cygańskich, które skłania
ją się coraz częściej w stronę no
woczesnych form muzyki rozryw
kowej. (aż)

źonego badacza* dziejów starego
Krakowa, współzałożyciela' To
warzystwa Miłośników Historii

’

Zabytków Krakowa — Kle
mensa Bąkowskiego, został przez
niego, ofiarowany w 1938 r. te
mu Towarzystwu.

Kamienica z Większością po
mieszczeń odremontowana w la
tach pięćdziesiątych naszego
wieku udostępniona została przez
Towarzystwo dla celów ekspo
zycyjnych, naukowych i oświa
towych Muzeum Historycznemu
m. Krakowa. Towarzystwo ko
rzystało zaś z gościny Archiwum
Akt Dawnych m. Krakowa przy
ul. Siehnej, oraz Oddziału PAN

przy ul. Sławkowskiej. Dopiero
ostatnio wprowadziło się po raz

pierwszy do swego domu przy
ul. św. Jana, po przeprowadze
niu tU gruntownej odnowy po
mieszczeń parterowych.

Stary, zabytkowy, krakowski
dom mieszczański prezentuje się
dziś okazale. Zdobi go, jak daw
niej, piękna fasada z półkoliście
zakończonym, jcąmienhym porta
lem, oknem, . jakich niewiele

pozostało już prży bramach i
sieniach dawnyęh kamienie kra
kowskich oraz skarpą z ciosów

kamiennych. Zachował się rów
nież stary wygląd sieni, która
nie została zeszpecona, ani zwę
żona, tak często spotykanymi w

innych zabytkowych sieniach
kamienic, przepierzeniami na

izdebki. Z tej rozległej .sieni, o

beczkowatym sklepieniu z lune
tami (w której znajduje się też

odnowiona, a położona w 1938 r,
tablica 'pamiątkowa dla uczcze
nia K. Bąkowskiego) wiodą ka
mienne schody z kamienną ba
lustradą, wsparte na. sklepieniu,
na górną kondygnację, gdzie
m'eści się Muzeum.

A oto ostatnio odnowione wnę
trza — siedziba Towarzystwa
Miłośników Historii i Zabytków
Krakowa. Prowadzi -tu. węjście
przez wspaniałe, kamienne póź-
nogotyckie

' odrzwia. W części
pomiesżczeń, o oryginalnych
sklepieniach, zachowały się w

całości drewniane stropy o pro
filowanych belkach. Na deskach

między belkami znajduje się ma
lowidło z XVII w. złożone z ara-

besków i skrętów roślinno-kwia-

towych. Na jednej»z bocznych
ścian, poniżej stropu — luki za
sklepione, wsparte na kamien
nych konsolach, o gotyckim o-

kroju.
Wszystkie te, zabytkowe relik

ty zostały wspaniale odrestauro
wane i świetnie prezentują się
wśród nowo położonych, śnieźno-

■óiałych tynków, (bp)

Wspaniale od-
nowiona sień i
kamienne scho
dy 2 balustra
dą wiodące na

górną kondy
gnację.

Pierwsze kiermasze szkolne

już w najbliższą środę
Za niecałe dwa tygodnie w

^zkołach podstawowych, a 1
września’-w szkołach ponadpod
stawowych zabrzmi pierwszy
dzwonek.; ą Czas ■-.więc o naj wyższy
pomyśleć ;,o ; .pełnym -wyekwipc—
wańiu najmłodszych uczniów - i,*
tych od nich niecp:
Wychodząc naprzeciw tej
odzownej potrzebie krakowski
handel — niezależnie od nor-

starśzyeh.1
nie-

Grające zabytki

malnej, codziennej sprzedaży ar
tykułów szkolnych w całej sieci

detalicznej — organizuje dorocz
nym zwyczajem specjalne kier-
:masze.j i gą i ęm-

■Wf KfrakóWte ’

ćżyńny będzie
w dniach 18 sierpnia do 2 wrze-

śma-wfelfeij ;bó iićzący aż 90

stoisk, kiermasz na Błoniach i
w tych samych dniach drugi
mniejszy na 17 stoisk przy al.
Róż w Nowej Hucie. Na terenie
miejskiego . województwa . w

dniach , 18—22 sierpnia urucho
mione Zostaną podobne kierma
sze w Myślenicach, Skawinie i
Wieliczce.

Na stoiskach kiermaszowych
Woj. Przedsiębiorstwo Handlu
Wewnętrznego i inne .współ
działające Z nim przedsiębior
stwa handlowe takie, jak' Skła
dnica Harcerska czy Dom Książ
ki, zamierzają »• skierować do
sprzedaży cały. dostępny asorty
ment artykułów szkolnych. Bę
dą granatowe mundurki dla
dziewcząt i chłopców, Spódniczki
i spodnie, bluzki i koszule, far
tuszki, Obuwie oraz galanterią
uzupełniająca ubiór, a także
teczki i torby, zeszyty, bruliony
i przybory Szkolne. Znajdą Się
ponadto w sprzedaży mundurki
harcerskie dziewczęce 1' chłopię
ce, oraz uzupełniające je dodat
ki, . . i.

Ogólnie tegoroczne zaopatrze
nie w artykuły, szkolne przed
siębiorstwa ; handlowe oceniają
jako dość dobre. (Z)

mię
ciom

Ani widu,
ani słychu...

Odcinek drogi — ok. 1200 m ■—
| w Kosocicach, na trasie Swośzo-

tcice—■'Wieliczka, jest pełen
dziur, wyboi i błota. Naprawa
drogi miała nastąpić, ba, miała
ógć zakończona w bieżącym ro-

Rozpoczęliśmy szczęśliwie
drugą połowę 76 roku,, nastaje

k jesień, droga w dalszym ciągu
'•jest nieprzejezdna, a o rozpóczę-

[ "ciu prac ani słychu, ani widu...

(am)

Jeden z eksponowanych na wystawie zabytkowych instrument- —i.
tów, XVIII wieczna lira korbowa. Fot. ZBIGNIEW OGIŃSKI

Rozpoczynającemu się jutro festiwalowi „Muzyka w starym
Krakowie” .towarzyszyć będzie wystawa, która spotka się

zapewne z dużym zainteresowaniem krakowskiej publiczności
i przebywających w naszym mieście turystów. Po raź drugi w

ciągu ostatnich kilkunastu lat mamy okazję podziwiać w Kra
kowie zabytkowe instrumenty pochodzące ze słynnych po
znańskich zbiorów Muzeum Instrumentów Muzycznych.

„Instrumentarium muzyczne XVIII wieku” — taki tytuł no
si wystawa, która pd jutra czynna będzie w salach Muzeum
Historycznego przy Rynku Gł.

— Wybór tego właśnie o-

kresu z historii instrumentów'
muzycznych, jako tematu

wystawy, z pewńpścią nie ,

jest .przypadkowy — zwra
cam się do dr WŁODZIMIE
RZA KAMIŃSKIEGO, kieru
jącego , Muzeum Instrument
tów Muzycznych,' komisarza
ekspozycji i zarazem dyry
genta uczestniczącego w fe-

: stiwalu zespołu i,Collegium
Musicorum Posnaniensium”.

— Wiek XVIII w historii roz- ..

woju instrumentów można o-

kreślić jako pomost łączący
wcześniejsze okresy rozwoju
muzyki z wiekiem XIX i XX.
Niemal całe współczesne in-

35.

Stary,
szczański
przy ul. św.. Ja
na 12, zdobi fa
sada z kamien
nym portalem,
oknem sieni i
skarpą z ciosów

kamiennych.

Wawel w składance
Śmiało można powiedzieć, że .

w wydawnictwach - turystycz
nych zaczyna się ostatnimi cza
sy dziać nieco lepiej i ciekawiej.
Na półkach księgarskich poja
wiły się ostatnio' mapy oraz

przewodniki w kilku wersjach,
językowych. Rodzina wydaw
nictw turystycznych powiększy
ła się ostatnio o pozycję pt.-
„Wawel”. Niewielki* i folderek.
tzw. składanka zawiera dokła
dny opis naszego Zamku' Wraz
ze zdjęciami jego komnat oraz

planem.
Wydawcą jest Krajowa Agen

cja Wydawnicza w Krakowie.

Dziękujemy
....kierownictwu i młodzieży III

turnusu kolonii letniej. Huty im.
Lenina w Jabłonce Orawskiej za

nadesłane „Echu” pozdrowienia

Wystawa filatelistyczna
czechosłowacko-polska

Polscy filateliści przed kilku
laty nawiązali serdeczne kontak
ty, z członkami Związku Filate
listów Czechosłowacji.; W ra-

mach współpracy dzieła (od 5
lat) przy Krakowskim Okręgu
Polskiego Związku Filatelistów

ogólnopolski „Klub zaintereso
wań znaczkiem czechosłowac
kim”, który propaguje zbierac
two znaczków i innych walorów

filatelistycznych czechosłowac
kich, udziela pomocy członkom
w wymianie znaczków, datow
ników, w opracowywaniu zbio
rów itp. Organizuje również o-

kazy i wystawy oraz sympozja
naukowe. Analogiczny klub po
wstał w CSRS.

Jednym z kolejnych efektów

owej współpracy jest organizo
wanie w dniach 4—19 września
br. w Domu Kultury w Ostra
wie kolejnej czechosłowacko-t
polskiej wystawy filatelistycznej
„Ostrava 76” pod hasłem „Fila
telistyka. zbliża narody”. Ekspo
nowanych będzie ponad 100 zoio-
rów filatelistów z obu krajów
Z Krakowa zaprezentują swe

zbiory Tadeusz Broda („Hiszpa-

(Dokończenie ze str. 2)
cych gospodarstwa rolne, a za
trudnionych w mieście etatowo,

• otrzymują oni bilety w zakładzie
pracy, zatrudnieni sezonowo w

miejscu swego zamieszkania
Wszyscy renciści,i emeryci m.

Krakowa i pozostałych miast
województwa miejskiego krako
wskiego otrzymują bilety towa
rowe w administracjach domów
mieszkalnych oraz w administra
cjach domów spółdzielczych. Bi
lety wydawane są na podstawie
ostatniego odcinka renty, począ
wszy od dnia dzisiejszego. Pun
kty wydawania biletów będą ró
wnież czynne w niedzielę 15 bm

Studenci mieszkający W do
mach studenckich. otrzymują bi
lety towarowe w tychże,domach.
Bilet towarowy upoważnia do
zakupu podstawowego gatunku
cukru w cenie 10,50 zł za 1 kg.
Wszyscy pragnący zaopatrzyć się
w inne "jego gatunki (puder, w

kostkach itp.) mogą dokonać za
kupu jedynie w sklepach prowa
dzących sprzedaż komercyjną
(będzie ich w Krakowie kilkana
ście), po wyższej cenie, pomyśla
nej jako cena antyspekulacyjna,
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•trumentarium muzyczne bie-
rze • swój początek właśnie w

wieku XVIII. Przypada haft
czas niezwykłego ożywienia
tej dziedziny sztuki, powsta
wania .niezliczonych zespołów
w niewielkich nieraz ośrod
kach, wzrost zapotrzebowania
na dużą ilość * instrumentów.
Stąd duża w owym czasie ich
produkcja w całej Europie,
którą można nawet nazwać,
zachowując oczywiście wszyst
kie proporcje — przemysłową.
Wiele instrumentów — szcze
gólnie dętych jest już nie syg
nowanych, w przeciwieństwie
do epok wcześniejszych, w

których instrument był dzie
łem indywidualnym.

— Wśród, przywiezio-

nyćh do Krakowa ekspo
natów są z pewnością o-

kazy szczególnie ciekawe,
— Oczywiście, choć układa

jąc scenariusz wystawy dbaliś
my przede wszystkim o szero
ką prezentację wszystkich ro
dzajów instrumentów używa
nych w wieku XVIII, a stoso
wanych do dziś. Warto; jak są
dzę zwrócić uwagę na polskie
instrumenty dęte, na. skrzypce
Marcina Groblicza V,. pięknie
zdobioną włoską gitarę.. Ale
właśęiwię, to wszystkie zabyt
kowe, instrumenty, jakie poka
zujemy na wystawie to . cenne,
godne zainteresowania ekspo
naty.

'
— Czy są wśród nich

takie, które współcześnie
nie żą już używane w ze
społach orkiestroibyćh? ~

— Niewiele,: bo właściwie
tylko trzy. Z użytku wyszedł
zupełnie klawikórd zaś lira
korbowa i torban stosowane są
jeszcze tylko w muzyce ludo
wej.

— Zwiedzających będzie

intęresowąć na -pewno, ~

czy dziś jeszcze można by X
na tych zabytkowych in- ~

strumentąch grać; jak S

przed 200-tu laty. . 'SS
— Blisko <0 proc, tych, In- "

strumentów jest sprawnych i —

, oczywiście można na nich grać. —

Właśnie zespól „Collegium Mu- —

sicorum Posnaniensium” gra =

na instrumentach pochodzą- ~

cych ze zbiorów muzeum. Jest z:

to -zresztą Jeden z bardzo nie- “

licznych zespołów w Europie- “

wykonujących dawną muzykę —

na.
'

oryginalnych instrumen- IS
tach. . Będzie - je więc można "

nie tylko zobaczyć, ale' i usly-
szeć. f

—■Dziękując za rozmowę ~

"

zapraszam więc naszych S
, Czytelników do odwiedzę- *■?

nia wystawy i na koncert ~

poznańskich muzyków, 2Z
• który odbędzie się 19 śier- S

pnia w, kapitularzu OO.
Dominikanów. —

Rozmawiała: S3

ELŻBIETA GRZEGORCZYK ~

nia” — zbiór specjalizowany),
Rudolf Koliba („Górnictwo”) i ■
Małgorzata DelkoWska („Koper
nik — dzieło i życię").

Podczas trwania Wystawy od
będzie się sympozjum poŚWięĆÓ-j
ne znaczkom polskim 1 a także

spotkanie polskich i czechosło
wackich członków Klubów Zain
teresowań „Esperanto”. Organi
zatorzy przygotowali okolicznoś
ciowe wydawnictwa i stosowane

będą 3 różne datowniki'poczto
we. (TG)

Notatnik krakowski
PRZYPOMINAMY, że w Muzeum

Lenina, przy ul. Topolowej 5,
otwarta jest oprócz wystawy „Le
nin w Polsce'* również ekspozycja
czasowa „100-lecie powstania
kwietniowego w Bułgarii**. Czyn
na jest
piątek w godz. .9—18, środę 9—17,
czwartek 9—16, sobotę 10—17, nie
dzielę 10—15, a w sobotę wolną od
pracy 10—19;

ona w każdy
' wtorek.

*

Sztuki przy ul.
czynna będzie
do 31 sierpnia

W GALERII
riańskiej 34
dniach 'od; 17
stawa prac Zofii Stawowiak.

no
sy

wy-

a więc także posiadającej chara
kter przejściowy.* ■.

'

Sprzedaż cukru na zaopatrze
nie odbiorców pozarynkowych
oraz zakładów gastronomicznych
śieci otwartej i placówek żywie
nia przyzakładowego zakładów

drobnego przetwórstwa uspołecz
nionego i nieuspołecznionego oraz

Innych uprawnionych odbiorców
będzie prowadzona wg dotych
czasowego systemu rozdziału-. .

Nie wszystkie przypadki zosta
ły uwzględnione w ustawie, dla
tego też pozostawiono w tej mie
rze prawo do decyzji odpowie
dnim władzom np. prezydentom
miast, naczelnikom dzielnic czy
gmin. Wszystkie powstałe wąt
pliwości nurtujące mieszkańców
naszego regionu mogą oni wyja
śniać w uruchomionych specjal
nie punktach konsultacyjnych, -a

to w Wydziale Handlu i Usług
Urzędu m. Krakowa i- odpowie
dnich wydziałach urzędów dziel
nicowych.

Nowy system zaopatrzenia lu
dności w cukier jest bez wątpie
nia ogromnym przedsięwzięciem,
mobilizującym do maksymalnego
wysiłku pracowników hanili,
transportu i administracji, któ
rym już za dotychczasowy wkład

pracy należą się Wyrazy najwyż
szego uznania i podziękowania.
Przekazał ję za pośrednictwem
dziennikarzy wiceprezydent Z.
Sakiewicz. Jest to równocześnie
moment sprawdzenia naszej doj
rzałości społecznej. Bowiem od
nas samych, od naszej postawy
zależy jak przebiegać będzie
sprawne i bez zakłóceń zaopa
trzenie w cukier. Stąd też apel
by w pierwszych dniach zaku
pów dokonywali najbardziej po
trzebujący. * '

(bogj

Kronika piechura
Na przystanku tramwajo

wym przy ul. Kamiennej na

Nowym Kleparzu od kilku ty
godni brakuje rozkładu jazdy.
W godzinach wieczornych - i
późniejszych pasażerowie nie
wiedzą, kiedy nadjedzie nocny
tramwaj.

> Szkoda, że MPK na bieżąco
nie sprawdza oznaczeń przy
stanków. (jaj
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Poniedziałek I

12 Projram na dzień dobry. 16.25

Program dnia. 16.30 Dziennik. 16.40

Obiektyw. 17 Kino Zwierzyniec.
17.30 Echo stadionu. 17.55 Z cy
klu: Krajobraz Polski — miasto

najstarsze.' 18.10 Gorące serca —

ode. 1 filmu ser. prod. TV ZSRR.
19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.20
Teatr Telewizji na Sydecie: Wil
liam Szekspir — Król Lir — spek
takl TV angielskiej. 22 .40 Poli
hymnia na wakacjach — progr.
muz. 23.10 Dziennik.

Poniedziałek il

17 Program dnia. 17.05 Kino let
nie : Czarne chmury — film ser.

prod. poi. 18 Nowe dzielnice Mo
skwy — film. 18.30 Obywatele z

rezerwatów. 19 Kronika. 19.20 Do
branoc. 19.30 Dziennik. 20.20 Osob
liwe Instrumenty — buzuki. 20.40

Kołobrzeg 76. 21 .10 Pioseriki dla
was — progr. TV CSRS. 21 .30

„24 godziny’4. 21 .40 Zagraniczny
film dokumentalny. 22.10 Winda
— progr. rozrywkowy

Wtorek I
12 Program na dzień dobry. 12 .30

Eleonora — film ser. prod. TV

włoskiej. 16.25 Program dnia. 16.30
Dziennik. 16.40 Obiektyw. 17 Lek
tury Pegaza. 17.15 Na wielkim i

małym ekranie. 17.40 Colombo 1975
— progr. publ. międzyn. 18.15 Stu
dio Telewizji Młodych. 19.15 Przy
pominamy, radzimy. 19.20 Dobra
noc. 19.30 Dziennik. 20.20 Kobieta
z lancetem — film prod. radź. 21 .50
Interstudio< 22.20 Kaskaderzy —

progr. publ. kult.; 22.30 Dziennik.

Wtorek II
16.40 Program dnia. 16.45 Malar

stwo i film. 17.30 Kino letnie:
Oferta matrymonialna — film

prod. węg. 19 Kronika. 19.20 Do
branoc. 19.30 Dziennik. 20.20 Wto
rek Melomana. 21 .25 Loża — progr.
publ. kult. 22 .05 „24 godziny4’. 22.15

od 16 do 20 sierpnia 1976 r.

Sylwetki X Muzy — Jolanta Lo-
the.

Środa I

12 Program na dzień dobry. 12.30
Kobieta z lancetem — film prod.
radź. 16.25 Program dnia. 16.30
Dziennik. 16.40 Obiektyw. 17 Po
południe najmłodszych. 17.40 Lo
sowanie Małego Lotka. 17.55 Go
dzina Stefana Stuligrosza. 18.45
Konsylium — cz. 1 . 19.20 Dobra
noc. 19.30 Dziennik. 20.20 Kino In
teresujących Filmów: Jak ptaki
bez gniazd — film prod. amer.

22.20 Konsylium — cz. 2 . 22 .35
Dziennik TV.

Środa II
17.05 Program dnia. 17.10 Pro

gram na życzenie — złote ręce.
17.40 Kino letnie — Piosenkarka
z tawerny — film prod. jug. 19
Kronika. 19.20 Dobranoc. 19.30
Dziennik. 20.20 Wieczory krakow
skie. 21 Na ludową nutę — progr.
TV CSRS. 21 .25 „24 godziny”. 21.35
Teatr Telewizji na S wiecie: B.
Schielcke — Dziwni? goście, pan
ny Jenkins — spektakl . TV NRD.

Czwartek I
12 Program na dzień dobry. 12.30

Jak ptaki bez gniazd — film prod.
amer. 13.45 Program dnia. 16 Dzien

nik. 1610 Obiektyw. 16.30 T.lef. -

rle — ll»t. 17.10 Tranem. «trójmeezu
lekkiej atletyki: Polska ZSRR
— NRD. 19.16 Przypominamy, ra
dzimy. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dzien
nik. 20.20 Niebezpieczny punkt ob
serwacyjny — film prod. ang. 21 .10

Pegaz. M. 65 Czy'lubisz Bacłiara-
cha? — progr. muz. 22 .15 Dzien
nik.

Czwartek II
17.05 Program dnia. 17.10 Białka

mleka progr. publicyst. 17.30
Na kogo „popadnie — progr. rozr.

13 Kino letnie: Słynną ucieczki —

film ser. prod. fr. 19 Kronika.
19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik.
20.20 Co jest grane — czyli salon

zagadek muzycznych. 20.50 Wiet
nam — progr. publ. międzyn* 21.15
Twarze teatru — -Jerzy Trela. 21 .45
„24: godziny’4. 21.55 Goodiosi jako
filmowcy — film ręzr. prod. ang.

Piątek I
12 Program na dzień dobry. 12.30

Angelika — film prod. TV wę
gierskiej. 16.25 Program dnia. 16.3g
Dziennik. 16.40 Obiektyw. 17 Pro,
gram publ. — Rodzina. 17.40 Trans-

misja z trójmeczu lekkiej atletyki,
Polska — ZSRR — NRD. 19.20 Do’
branoc. 19.30 Dziennik. 22 .20 „Tro_
picana zaprasza” — rewia filmo
wa. 21XYZ— cz. 2.21.35Dzień,
nlk. 21.50 Wieczorne kino letnie —

Garaż śmierci — film prod. ang.

Piątek II

15.50 Program dnia. 15.55 Pegaz
16.40 Gniewko syn rybaka — wid.

histor. dla młodzieży. 17.30 Dzień

Telewizji Szwajcarii romańskiej.
17.40 Na podbój. Alp — rep. IB.05

Mozaika — progr. rozrywkowy, u

Kronika.- 19.20 Dobranoc. 19.30

Dziennik. 20.25 Program publ, 20.40

Colombaloni. 21 .40 Obwód zamknię
ty — progr. baletowy. 22 .10 Kon
cert ork. Szwajcarii romańskiej.

SOBOTA NIEDZIELA

14 15
SIERPNIA

Alfreda,
Euzebiusza

SIERPNIA

Marii,

Napoleona

WYSTAWY

MUZEA
Sobota — Niedziela

■ TEATRY

Sobota

E-atcla 10.30 Szklanka wody.

Niedziela

Bagatela ».*> Sktelenka wody.

■ ■

Sobota

Kijów 15.30, 18, 20.30 Szczęki
(USA 1. 15). Uciecha 15.45, 18, *20.15
Nie ma sprawy (fr. 1 . 15). Warsza
wą 16,^18, 20 Powrót tajemniczego
bloiłdyna (fr. 1 . lź)'.' WÓltiość J5.45,
18, lo.fs Z podniesionym czblśm

(USA j. 15), 22.15 Czterej muszkiet
tercŁrie (ang. -pan.). Sztuka 15.45,
18, zO.15 „Dzień

'

Iluzjonu” cykl
„Płaszcz i szpada”. Apollo 16, 18,
20 Atonia (radź. b.o .). Wanda 16,
18, 20 Piaf (fr. 1. 15). Mł. Gwardia
(Lubicz 15) 14.45, 17, 19.15 Ńie uj
dzie ci. to płazem (wł. fr. 1 . 15).
Wrzos (Zamojskiego 50) 15.45, 18,
20 Przyjaciele Eddiego’(USA L 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,
Huta os. Na Skarpie 7) 15.45, 18,
20.15 Drapieżca (fr. 1 . 15). M . Sa
la 15, 17, 19.15 Słodko i gorzko
(bułg. I. 15). Mikro (Dzierżyński e-.

go 5) 16, 18, 20 Mr. Majestyk (USA
1. 15). Kultura (Rynek *Gł.. 27) 16
Och jaki pan szalony (ang. 1. 15),
18, 20 Sokoły (węg. 1. 15). Wisła
(Gazowa 21) 15.30, 17.45, 20 Samo
tny 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 i Lolka, 18, 20, 22
Dramat zazdrości (wł. 1 . 18) Pod
wawelskie (Komandosów 21) 16, 18
Wążżż... (USA 1. 15). Puchatek (Park
Jcrdana) 15, 16 Coralgól i express,
17 Kiedy legendy umierają (USA
b.ę.). Tęcza (Praska) 17, 19 Flip i

Flap w Legii Cudzoziemskiej (fr.
Ó-O .) . Sfinks (Majakowskiego 3) 16,
18, 30 Nieuchwytny morderca
(ang. 1. 15).

Niedziela

Kijów 13, 15.30, 18, 20.30 Szczęki.
Uciecha 10, 12.15, 15.45, 18, 20.15 Nie
ma sprawy. Warszawa 12.15, 16, 18,
20 Powrót tajemniczego blondyna.
Wolność 10, 12.15, 15.45, 18, 20.15
Z podniesionym czołem. Sztuka
9.30, 12.45, 15.45, 19 Ojciec chrze
stny. Apollo 10, 12.30, 16, 18, 20
Afonia. Wanda 10, 12.15 Samuraj i

kowboje (fr. 1. 15), 16, 18, 20 Piaf.
Mł. Gwardia 12, 14.45, 17, 19.15 Nie
ujdzie ci to płazem. Wrzos 11, 12

Bajki, 13 Winnetou i Apanaczi
(jug. b .o .), 15.45, 18, 20 Przyjaciele
Eddięgo. Świt 13 Kolumna Trajana
(rum. b.o .); 15.45, 18, 20.15 Straceń
cy. M . Sala 15, 17, 19 Bez wyjścia.
Światowid 11.15 Seksolatki (poi. 1.

15), 13.45. 18, 20.15 Drapieżca. M.
Sala 15, 17, 19.15 Słodko i gorzko.
Mikro. 18, 18, 20. Mr. Majestyk. Kul
tura 16, 19 Ziemia obiecana (poi.
1. 15). Wisła 11. 12 Rajki dla dzie
ci, 13,’iś.ro. 17:45. 20 Samotny de
tektyw McQ. Maskotka 11 Bajki
dla dzieci, 15.30, 17.30, 19.30 Miłość
i anarchia. Pasaż 10, 11, 12, 13, 15,
16, 17 Przygody Bolka i Lolka, 18,
20, 22 Dramat zazdrości. Podwa
welskie 11, 12 Bajki dla dzieci, 16,
18 Wążżż... Pue*a*ek 10, 11, 12, 13,
15, 16- Coralgol i express, 17 I’*?-

dy legendy umierają. iś. 17
19 Flip i Flap \w Lęgi! Cudzoziem
skiej., Sfinks 11, 12, 13 Bajki dla
dzieci, 16, 18. 20 Nieuchwytny
morderca.

Wawel-komnaty (sob. niedz.
10—14.15 i 15—18), „Wawel zaginio
ny” (codz. 10—15.30), Skarbiec i

Zbrojownia (sob. niedz. 10—14.15 1

15—18), Zamek i Muzeum w Pie
skowej Skale (sob. niedz. 10—17),
Muzeum Lenina, Topolowa 5: Le
nin w Polsce (sob. 10—17; niedz.
lO-^-lO), w Poroninie Xcodz. 8—- 13),
w Białym Dunajcu (sOb. niedz. 9—
16), Muzeum' Historyczne, Oddzia
ły: Jana 12: Dzieje i kultura Kra
kowa,* Militaria, Zegary (sob. niedz.
9—14), Wieża Ratuszowa (sob. 8 .30 i
—13.30, niedz. 9—15.30), Muzeum Na
rodowe — Oddziały: Sukiennice:
Galeria polskiego malarstwa i

rzeźby 1764—1900 (sob. niedz. 10—

16), Dom Matejki, Floriańska 41

(>sob. 10—16, niedz. 9—15), Szołays-
kich, pl. Szczepański 9: Pol. ma
larstwo 1 rzeźba do 1764 r. (sob.
niedz. 10—16), Czartoryskich, . Pi-

jarska 8: Wyst. arcydzieł ze zbio
rów Czartoryskich (sob. 10—16,
niedz. 9—15), Nowy Gmach, al. 3

Maja 1: Polskie malarstwo 1 rzeź
ba XX w., Ekspresjonizm w grafi
ce polskiej. Sztuka Rusznikarska
(sob. niedz. 1.0—16), Archeologiczne,
poselska' 3: Staróżytiióśći średńio-
.wiecze Małopolski, < "Kolekcje ran

bytków archeologii śródziemno
morskiej, Starożytne Peru w zbio
rach Muzeum Archeologicznego
(sob. 14—18, niedz. 10—14), Podzie
mie kościoła św. Wojciecha w

Rynku Głównym: Dzieje Rynku
krakowskiego (sob. 9—16, niedz.
13—17), Etnograficzne, pl. Wol-nica
1: Twórczość nieprofesjonalna w

plakacie i grafice (sob. niedz. 10—

15), Przyrodnicze, Sławkowska 17:
Fauna Polski, Fauna epoki lodow
cowej (codz. 10—13 wst. woln.),
pawilon Wystawowy, pl. Szczepań
ski 3a: Międzyn. Biennale Grafiki,
Kraków 1976 (sob. niedz. 11—18),
ZPAF, uL Anny 3: ,.Interferencje”.
W. i I. Eggers - (sob. niedz. 10—18),
Galeria Sztuki Nowoczesnej, N.

Huta, ós. Kościuszkowskie 5 .(sOb.
‘11—18; niedz: tliećz.J, .Galeria Sztu
ki Współczesnej, Bracka 2: Wyst.
Wolfa Vostella (sob. 11—18, niedz.
nięcŁ), Pałac Sztuki, pl. Szczepań
ski 4: Międzyn. Biennale Grafiki

Kraków 1976 (sob. niedz. 11—18),
TPSP, Ń. Huta, al: Róż 3: Wyst.
malarstwa Anny Sroczanki' (sob.
niedz/ ll-r-18), Rydlówka, Tetma
jera 28 (sob. 11 —>14, niedz. niecz.),
KTF, ul. Boh. Stalingradu 13:
„Venus 76” (codz. 9—21), Kopalnia
Soli, Wieliczka (sob. niedz. 8—18),
Muzeum 2up Krakowskich (ąob.
niedz. 9—20), Muzeum Lotnictwa i

Astronautyki, Czyżyny (sob. niedz.
10— 14).

■ DYŻURY ■
Sobota

8, tel. 260-91 (sob. godz. 8—21, niedz.
8—17), Informacja Kulturalna,
KDK, pok. 144 (III p.) tel. 244-02,
w godz. 11—-18>, Poradnia Przed
małżeńska i Rodzinna,. pl. Wiosny
Ludów 6 (pon., śr. i piąt. 16—19),
Dyżurne przychodnie — ogólne,
pediatryczne, stomatologiczne, ga
binety zabiegowe (świadczenia am
bulatoryjne i wizyty domowe),
Przychodnia, al. Pokoju 4, w

godz. 10—22, tel. 181-80, a dla pora
dni pediatrycznej 183-96 — dla
Śródmieścia, Przychodnia, os. Ja
giellońskie bl. 1, w godz. 18^-22,
tel. 469-15 — dla Nowej^ Huty,
Przychodnia, ul. Kronikarza Galla
24, w godz. 18—22, tel. 725-55 — dla
Krowodrzy, Przychodnia, ul. Kra
sickiego Boczna 3, w godz. 18—22,
tel. 618-55 — dla Podgórza, Infor
macja Służby Zdrowia: od godz.
8 do 22. .tel. 378-80, od godz. 22 do
8. tel. 240-93 .

Niedziela

Chir. os. Na Skarpie 65, Chir.
dziec. os . Na Skarpie 65, Neurolog,
os. Na Skarpie 65, Okulist. os . Na

Skarpie 65, Urolog. Grzegórzecka
18, Laryng. Kopernika 23a (inne
oddziały szpitali wg rejonizacji).

APTEKI
Sobota — Niedziela

Rynek Gł. 42, pl. Wolności 7,
Pstrowskiego 94, Nowa Huta, Cen
trum A.

zoo (Lasek Wolski) od Lgodz? 9
dQ 18.

Salon rozrywkowy ul. Pstrow
skiego 12, godz. 11—21.

Ogród Botaniczny (Kopernika
27) godz. 10—17.

Barbakan — Discoteka, godz.
18—22 .

Strzelnica sport, obok „Korony”
godz. 10—21 .

Chir. Trynitarska 11, Chir. dzlec.
Prądnicka 35, Neurolog. Prądnicka
35, Okulist. Wilkowice, Urolog.
Prądnicka 35, Laryng. Kopernika
23a (inne oddziały szpitali wg rejo
nizacji). Pogot. Ratunk.: Siemi
radzkiego 1: wypadki tel. 09, za
chorowania i przewozy: 380-55, Ry
nek Podgórski 2: 625-50, 657-57, al.

Pokoju 7: 109-01, 105-73, Lotnisko
Balice 745-68, Pogot. MO tel. 07,
Telefon Zaufania 371-37 (16—22),
Straż Pqż. 08, Informacja o Usłu
gach, Mały Rynek 5, tel. 565 -83,
228-56 (niedz. niecz.), Nowa Huta:

pogot. MO tel. 411-11, Pogot.
Ratunk. 422-28, 417-70, Straż Poż.
433-33, Dyżur pediatr. dla Nowej
Huty, Szpital w Nowej Hucie, In
formacja kolejowa zagr. 222-48,
centr. 237-60-70, wewn. 3514, kraj.
595-15, 238-80 do 82, Informacja ko
dowa tel. 413-54 (dla N. Huty),
203-22 . 203-42, 584-23. 230-19, Milicyj
ny Telefon Zaulanią 216-41 całą
dobę, 252-33 (8—16), Krak. Tow.

Świadomego Macierzyństwa, Młodz.
Poradnia Lekarska, ul. Boh. Sta
lingradu 13, tel. 578-08 (codz. 9—

18), Wizyty domowe lekarzy cho
rób dzieci -r Lek. SpóMz. Pracy,,
tel. 583-43, 568-86 (codz. 16—23.30,
niedz. 8—28.30), Informacja Tury
styczną pWawtł-Tourist”. Pawia

Sobota

Program I
NA FALI 1322 M

Wiadomości: 19, 20, 21, 22, 28.
17 Radiokurier. 18 Muzyka i ak

tualności, 18.30 Pąrada polskiej
piosenki. 19.15 W kręgu melodii
operetkowych. 20.05 Program z dy
wanikiem. 21 .10 Gwiazdy siedmiu
stolic. 21.35 Przy muzyce o spor
cie. 22.20 Wiersze Jana Kochanow
skiego. 22 .30 Sobotnia dyskoteka.
23.10 Korespondencja z zagranicy.
2Ż.15 Sobotnia dyskoteka.

Program II
NA FALI 249 M

Wiadomości: 21.30, 23.30 .

17 Leos Janacek — Suita na or
kiestrę smyczkową. 17.20 O Powsi
nogach Beskidzkich — Emila Ze
gadłowicza. 17.40 „Czata44 — mag.
wojskowy Studia Młodych. 17.55

Nagrania duetu fortepianowego.
18.30 Echa dnia. 22 .30 Letnie przy
gody — aud. satyr. 23 Panorama

stylów jazzowych. 23.35 Co słychać
w świecie. 23.40 Utwory Swee-
Uncka i na temat Sweelincka.

ski (Kr). 17.15 Jazz na garąco, jazz
na zimno (Kr). 17.30 Fel. Zb.

Kwiatkowskiego „Tylko dla do
rosłych” (Kr). 17.40 Dyskoteka dla

wszystkich (Kr). 18 Aud. słowno-
muz. „Kto w czym się kąpie i z

kim?44 (Kr). 18.25 Czy znasz swo
je prawo? 18.40 Ziemia, człowiek,
wszechświat. 19 Jak być; rodziną?
19.15 Język rosyjski. 19.30 Stereo
foniczne Studio Rozrywkowe Roz
głośni PR w Krakowie (Kr). 21 .15
Lokainy Stereofon. progr. muz. —

muzyka poważna (Kr). 22 .15 Radio
we portrety Polaków. 22 .35 Muzy
ka zza oceanów.

Niedziela

Program I

Wiadomości: 6, 7, 8, 9, 10, 12.05,
16, 19, 20, 21, 22, 23.

6.10 Kiermasz pod Kogutkiem.
7.06 Fala 76. 7 .16 Polska Kapela
pod dyr. F . Dzierżanowskiego. 8 .15
Przeboje sprzed lat. 9 .15 Radiowy
Magazyn Wojskowy. 10.05 Standard
w trzech wersjach. 10.25 Lista
Przebojów. 11 Dla dzieci — „Dom
tysiąca niespodzianek” — słuch.
11.20 Radiowa musicprama. 12.05
W samo półuhnie. 12 .35 Koncert

popularny. 13 Tropami ludzi i pie
śni. 14 Recital z pauzą — Jerzy
Grunwald. 14.30 W Jezioranach. 15
Koncert życzeń. 16.06 Teatr PR —

„Chołodziec4’. 16.30 Gwiazdy, jaz
zu. 17.15 Niedzielne spotkania Stu
dia Młodych. 18 Kom. Total. Sport,
i wyniki regionalnych gier liczbo
wych. 18.10 3XR •— Radiowa Re
wia Rozrywkowa. 19.15 Przy mu
zyce o sporcie. 20.05 Dyskusja na

tematy międzynarodowe. 20.20 Gra

Zespół „Mainstream”. 20.40 Sztuka
nie tylko zawodowa. 21.05 Parada
polskiej piosenki. 21.30 Nie z tej■Jjemi. 22 Wieczór z operetką. 22.30

'Rewia piosenek. 23.05 Wiadomo
ści sportowe. 23.20 . Muzyczne tele
gramy ze świata.

Program II

Wiadomości: 5:30, 6.30, 7.30, 8.30,
12.30, 18.30, 21.30, 23.30 .

6.40 Z malowanej skrzyni. 7
Dzień dobry muzyko. 7.45 W ran
nych pantoflach. 8.25 „Zawsze w

niedzielę” — fel. 8.35 Radioproble-
my. 8 .45 „Na południe od Czanto
rii. 9 „Radość o poranku” —- mag.
lit. 9 .30 Organista Jerzy Rosiński.
10 Rozmaitości muzyczne. 10.30
Znaki czasu — fałszerz w złotej ra
mie. 11 . Studio Młodych. 11.40 Pro
gram IV zaprasza. 12 .05 Pieśni i
tańce ludowe znad Morza Śród
ziemnego. 12.30 Wiadomości. 12.35
Czy znasz tę książkę? — zagadka
literacka. 13 Poranek muzyczny.
14 Poeta i jego świat — Krzy
sztof Kamil Baczyński. 14 .30 C. M.
Weber — Kwintet klarnetowy
B-dur. 15 Teatr dla Dzieci i Mło-

ćftieży — Marjorlesłuch. 15.45
Tu horoskop reklamowy. 16 Kon
cert chopinowski z nagrań Jakuba
Żaka. 16.36 Program z dywani
kiem. 17.35 Muzyka Indii. 18 Sta
nisław Niewiadomski — pieśniarz
i publicysta muzyczny. 18.45 Ka
barecik reklamowy. 19 Teatr PR
— Teatr Sensacji — „Agent z Va-
duz” — słuch. 26.10 W 25-tą rocz
nicę śmierci Artura Schnabla. 21

Wojsko, strategia, obronność. 21 .15
Piosenki żołnierskie. 21 .50 Wiado
mości sport. 21.55 Wirtuozi nowej
muzyki. 22 .30 „Wolter” — aud. na

podstawie książki Andrć Maurois.
23 Motety Maryjne. 23.35 Muzyka
R. Schumanna i r. Schuberta.

Program III

Wiadomości: 8.30, 14, 19.30 .

7 Instrumenty śpiewają. 7 .15 Po
lityka dla wszystkich. 7.30 Posłu
chajmy jeszcze raz. 8.35 Co kto lu
bi taśmy, 9 „Katar” — 24 ode.

pow. St. Lema. 9.10 Przeboje w

rytmie walca. 10 — „60 minut na

godzinę44. 11 Dyskoteka pod gru
szą. 12 „Klucze Wisły” — 7 ode.
słuch, dokum. K . Radowicza. 12.25

Muzyka z sal koncertowych. 13.15
Z nowych nagrań pr. III. 13.45
Przeboje w rytmie bumpa. 14 .05

Peryskop. 14 .30 Jazzowe ballady
W. Gogolewskiego. 14 .45 Za kięro-
wnicą. 15.10 Przeboje z nowych
płyt. 15.50 Przeboje w rytmie sam
by. 16.15 Wernisaż — Maria Łasą-
kiewicz. 16.45 Pamięci Jana Kie
pury. 17.15 Antologia piosenki fran
cuskiej. 17.40 O filmach rozmawia
ją A. Szymańska i Z. Kałużyński.
n.55 Mini-max — c?yli minimum
słów, maksimum muzyki. 18.30

„Pierwszy wiosenny dzień” —•

słuch. 19.03 Przeboje rytmie
kung-fu. i9.10 Pfośenkf 4' magrtfctb-
widu. 19.50 Katar” •A.ąrw. dow.

st. Lema. 20/ Salomonowy BeeL
thoven (III)>. 21 Toasty wierszem
pisane. 21 .20 Ńowa płyta zespołu

I Nazareth. 22 .15 Wieczory z Mont-

aique — O Koperniku, Ameryce
i zmienności ludzkiego sądu. 22.30

Przeboje w rytmie tanga. 23.05 Po
wracający temat —• „Watermelon
Man”. 23.50. Na fletni Pana gra
Georghe Zamfir.

Program IV

Wiadomości: 7, 8, 16.
6.59 Sygnał stacji i zapowiedź

spikera. 7.05 Poranek z przebojem.
7.30, Postać Don Kichota — ryce
rza z La Manchy w muzyce- ba
roku. 8 .30 Koncerty i recitale. 9
Poranek literacko - muzyczny. 10
Godzina przebojów w wakacyjnym
nastroju. 11 „Nagrody płytowe im.

Fr. Liszta” — Budapeszt 1975. 12
Jazz. 12.05 W samo południe. 12 .35

Muzyka popularna. 13 Studio Ste
reo zaprasza (Kr). 15 Koncerty
skrzypcowe W. A . Mozarta. 16 Wia-

diimmiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiłiiiiiimiiiiiiiiimiiimimiiiniaii!

Program III
t UKF 66,89

'

Wiadomości: 17, 19.30 .

17.05 Muzyczna poczta UKF. 17.40

Augustowska „Suita” — rep. 18

Muzykobranie. 18.30 Polityka dla

wszystkich. 18.45 Dixieland z Pra
gi, Drezna i Amsterdamu. 19.15
Książka tygodnia — M . Puzo —

„Ojciec chrzestny”. 19.50 „Katar”
— 24 ode. pow. St. Lema. 20 Za
praszamy do Trójki. 22.15 „Ńad
Niemnem” — ode. 3 pow. E . Orze
szkowej. 22 .45 Kwadrans w stylu
ąweet. 23.05 „Okno.” — suita. 23.50
Śpiewa Wanda Warska.

Program IV
I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ
UKF 68,75

16.40 Wiadomości znad Wisły i
Dunajca, (krj. 16.50 Informator

Kulturalny (Kr). 17 Na radiowej
antenie wasze troski nasze wnio

Sobota I

16 Program dnia. 16.05 Dzien
nik. 16.1-5 - Obiektyw. 16.35 Podró
że z Hagawem —- film rozrywko
wy TVD. 17.10 Za kierownicą. 17.30
Kółko i krzyżyk — teleturniej. 17.50

Wybacz i żegnaj — film radź.
19.20 Dobranoc: 19.30 Monitor. 20.20

Opole 76 — Tip-Top zamiast dys- .

koteki. 21.30 Dziennik. 21.50 Teatr;
Widowisk Komediowych — James 1
Thurbor: „Elliot w Nugent — Pra*-1

wdziwy Mężczyzna4’.
Sobota II

17.05 Program H proponuje. 17.15*

Program dnia. 17.20 Teleteka mu
zyczna. 18.05 Teatr Telewizji: J.

Zawieyski — Ocalenie Jakuba. 19
Kronika. 19.20 Dobranoc. 19.30 Mo
nitor. 20.20 Godzina Danuty Ba
duszkowej. 21 .20 Show bez białej
damy — program rozrywk. TV
NRD. 22 .20 „24 godziny”. 22 .40 Ki
no letnie: Kuchenne schody —

film ser. pr. fr.

Niedziela I

7.10 1 7.30 TV Technikum Rolni
cze — zajęcia wakacyjne. 7.50

Przypominamy, radzimy. 8 Alarm

przeciwpożarowy trwa. 8.10 Nowo
czesność w domu 1 zagrodzie. 8.35

Bieg po zdrowie. 8.50 Wiadomości

sportowe. 8 .55 Program dnia. 9 Ki
no najmłodszych. 9 .25 Antena. 9.43
W starym kinie: Człowiek, który
kręci — film, komedia amer. li

Klub Sześciu Kontynentów — Naj
mniejszym samochodem w najwię
ksza oodróż. u.45 2000 dni K. Gór

domości. 16.05 Wyniki Lajkonika
(Kr). 16.06 Studio Wawel (Rn.
16.40 Poezja T. S. Elliota. ijj;
Koncert życzeń (Kr). 17.30 War.
szawskl Tygodnik Dźwiękowy, y
Muzyka ludowa Indii. 18.30 .,za
wolność waszą i naszą” — słuch,
papularnonauk. o Józefie Bemie, u

Radiowe wieczory muzyczne. 19 55
J H. Fiocco — Mlssa Solemnijs
D-dur. 22 Powtórzenie wynika
Lajkonika (Kr). 22.01 Krakowskie
Aktualności Sportowe (Kr). 22,m
Płyty, o których się, mówi.

Ograniczenie w ruchu

na trasie
Murownia — Ojców

Począwszy od 15 hm. na tra
sie Murownia — Ojców zostaje
wprowadzone ograniczenie w

ruchu kołowym do 2,5 t Ogri-
niczenie nie dotyczy pojazdów
kursowych PKS oraz zaopatrzę,
nia. Dojazd z Krakowa do Ojco
wa dla pojazdów o rzeczywi
stym ciężarze całkowitym po
nad 2,5 t może się odbywaj
przez Zielonki — Cianowice —

Skalę lub przez Jerzmanowice
— Złotą Górę.

skiego. 12 .20 Dziennik. 12 .40 Tydzień
kultury beskidzkiej — koncert ga
lowy. 13.40 Zew natury — film

prod. kanad. 15.10 Losowanie Du
żego Lotka. 15.25 Teatr Małych
Form — Rino Lardner — Kto daje?
16 Sprawozdawczy Magazyn Spor
towy. 16.30 Bitwa w przełęczy Apa
czów — film prod. amer. 17.55

Wszystko za wszystko z Tadeu
szem Więckowskim — prezesem
Cepelii. 19.15 Wieczorynka. 19.30
Dziennik. 20.20 Bajka dla doros
łych. 20.30 Eleonora — V film ser.

TV włoskiej. 21.35 Lucjan Ky
dryński przedstawia — Siostry
Kessler — program rozrywkowy.
22,35 Informacyjny magazyn spor
towy.

Niedziela II

14.05 Program dnia. 14.10 Moto-

magazyn. — zderzak. 14 .30 Milita
ria, obronność, nowoczesność. 15
Dla dzieci: Malwinka — widowi
sko lalkowe, 15.45 Recital piosen
karski Barbary Bargiłowskiej. 16.20
Czas i ludzie — motywy ludzkie
go dachowania — film dok. prod.
firi 17.25 Pół żartem, pół serio —

progr. rozryw. 18.10 Umówmy się
— cz. 3. 19.15 Wieczorynka. 19.30
Dziennik. 20.20 zmiana wachty —

progr. estradowy TV NRD. 21 .35
Kino letnie: Dobry wojak Szwejk
— ode. 1 filmu ser. CSRS.

UWAGA

Za zmiany w ostatniej chwili

wprowadzone w programie tea
trów, kin, radia 1 telewizji — re
dakcja nie blerze odpowiedzial-
ocioi.

PRZERWY
W DOSTAWIE PRĄDU
Zakład Energetyczny Kraków —

przeprasza za przerwy w dostawie

energii elektrycznej:
— dnia 16 sierpnia, w godz. 7—

15, przy ul. Rękawka, Tatrzań
skiej, Potiebni, Parkowej, Napier-

ptącu .. jyą£jersfciego.
docki ego,'Dembowski ego
’• '

— ^ddla^ fi - Sierpnia, w godż^r-*
15. przy’’ Radocklego, Tatrżan-

skiej, piaću
' Ńapierśkiego, Par-

kowej, Dembowskiego i.
t- dnia 18 sierpnia, w godz. 7^

15, przy ul; Radosnej, Parkó^ej,
Czyżówka . , ..

— dnia 19 sierpnia, w godz. 7—15,
przy ul. Barskiej, Zatorskiej, Tu
reckiej, Długosza 21A

— dnia 20 sierpnia, w godz. 7 -

15, przy ul. Spiskiej, Orawskiej,
Szaflarskiej, Przedwiośnie, Czac
kiego

— dnia 23 sierpnia, w godz. 7-

15, przy ul. Tureckiej, Swobody,
Konopnickiej, Ludwinowskiej, Bar.

skiej, Wilga, Zatorskiej, Tureckiej,
ks. Marka

— dnia. 24 sierpnia; w godz. .7 -

15, przy uli Wielickiej, Jerozolim
skiej, Zamkniętej; Robotniczej,
Lanckorońskiej, pl. Przystanek/..

— dnia 25 sierpnia, w godz.
15, przy ul. Ludowej, Wapiennej;
ąl. Pod Kopcem

.

— dnia 27 sierpnia, w godz. 7—15,
przy ul. Dworcowej, Zabłocie

— dnift'30 sierpnia, w godz. 7 -

13, na os. Kabel
— dnia 31 sierpnia, w godz. 7 -

15, przy ul. Heltmana, Pańskiej,
Makowej, Szczęśliwej, Prokocim-
skiej, Wodnej, Dworeowej — fw
godz. 8—14 Kobierzyn, na os. Spół
dzielczym i ul. Zawiła.

Bliższych informacji udziela KE*
3 „Podgórze”, ul. Niwy. 12, telefon
586-80, wewn. 554. K-6114

iiuiiiiirriiiHiiiiiiiminmiiw
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I
Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży

Polskiej — Komenda Krakowska Ochotniczych Hufców

Pracy, wspólnie z Krakowskimi Zakładami Sodowymi
w Krakowie, ul Zakopiańska 62

organizują

OCHOTNICZY HUFIEC PRACY
dochodzący, dla młodocianych -4 bez zakwaterowania.

Młodzież, w wieku 16 do 18 lat, chętna do pracy
w zawodzie:

• ślusarza remontowego
• TOKARZA

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

Zapewnia się:
— ukończenie szkoły podstawowej
— naukę — przyuczenie w zawodzie
— obiady odpłatne w cenie 7 zł

inne świadczenia przysługujące pracownikom
KZS.

Zgfaszajqc się do Hufca zabierzcie ze sobą:
• wyciąg aktu urodzenia
• ostatnie świadectwo szkolne lub zaświadczenie

o uczęszczaniu do szkoły.
• dwie fotografie.

NIE ZWLEKAJCIE! 4 ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

K-5978

Praca

POTRZEBNA pomoc do
dziecka 20-miesięcznego,
w godz. 15—20. -Dom le
karzy — bardzo dobre
warunki. Zgłoszenia: Mo
drzewskiego 35/5, gpdz.
17—18. g-9744

SKRZYPCE (cale) ręcznej
roboty, stare, o dobrym
brzmieniu — kupię. Wie
sław Grzegorskl, Kraków,
Dzierżyńskiego 20/6.

S-9310

POMOC domową do
dwojga dzieci (rok, 4 lata)
— na dobrych warunkach
przyjmę. Zgłoszenia: ul.
Na Błonie 13/141 (os. Wi
dok) po godz. 15 lub te
lefon 375-80, do godz. 15.

g-10205

PRZYJMĘ kulturalną pa
nią na stale lub dochodzą
cą do opieki nad 3,5-let-
nim chlopczykieta. Wa
runki bardzo dobre. Refe
rencje wymagane. Kra
ków, ul. Boh. Stalingra
du 83/8.

Nauka

g-10032

MATEMATYKA — magi
ster matematyki udzieli
korepetycji. Korfel, tel.
201-40. g-10180

SZYBKO przygotowuję do
egzaminów eksternistycz
nych z zakresu liceum
ogólnokształcącego -* oraz

do egzaminów matural
nych. — Rychlicki, tel.
132-13. . g-10150
•MMMMMMM

Półroczne Studium

na tytuł

„dyplomowanego
mistrza"

organizuje Zakład Dosko-
w

Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego
Oddział w Krakowie, ul. Nad Sudołem 4

zatrudni od zaraz
• KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH —• kat. B,

C, D, również w niepełnym wymiarze czasu

pracy
• ŁADOWACZY oraz ŁADOWACZY-SPEDYTO-

RÓW.
Wynagrodzenie wg Układu Zbiorowego Pracowni

ków Handlu Wewnętrznego.
Zgłoszenia osobiste przyjmuje codziennie — Dział

Spraw Pracowniczych, I piętro, pokój nr 123, w go
dzinach od 8 do 14.

Dojazd — z Kleparza Nowego autobusem linii 154.
K-6098

nalenia Zawodowego
w Krakowie

WPISY przyjmuje
formacji udziela
Kraków, ul. Dietla
tel. 639-41 .

i in-
ZDZ,

38—
K-5571

Matrymonialne

AMERYKANKA — Polka
— atrakcyjna, elegancka,
wykształcona, po czter
dziestce, obecnie na wa
kacjach w Krakowie, po
zna w celu matrymonial
nym lekarza lub inżynie
ra, wysokiego, przystojne
go, zamożnego chętnie
zamieszka w Polsce. —

Oferty (z fotografią całej
Sylwetki) prosi kierować1;
„Prasa” Kraków, Wiślna 2,
dla nr 10541. ,.

Kupno

2.000 BONÓW PeKaO —

kupię. Oferty 9755 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ mieszkania
1—2-pokojowego na okres
roku. Czynsz płatny ż gó
ry. Oferty 10540 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

BONY PeKaO na samo
chód — kuplę. Podać ilość
i cenę. Oferty 10195 „Pra-
śa” Kraków, Wiślna 2.

BONY PeKaO — kupię. —

Telefon 424-88, w godz.
18—20. g-9823

Sprzedaż

SKODA S-100 sprzedam.
Kraków, — Topolnickiego
50/56, po godz. 19.

g-9872

WARSZAWA M-20 W bar
dzo dobrym stanie —

sprzedam. Ul. 18 Stycznia
10/7. g-10512

FIAT I25p — 1500, fabry
cznie nowy — sprzedam.
Telefon 450-57, w godz.
17-21 . g-10127

KOMPLET mebli stylo
wych, nowych, typ „Rot
terdam” (meblośclanka —

sekretarzyk —- komoda) —

sprzedam. Ul. Skłodow
skiej 6/5 (oficyna).

g-9732

JADALNIĘ — wyrób Kal
warii i kuchnię gazową 4-
palnikową — sprzedam. —

Kraków, Paderewskiego 4,
m.1,po16.

g-10232

FIAT 125 p — 1500, rok
1974. Kraków, ul. Narzym-
skiego 23, po godz. 18.

g-9415

ZAPOROŻEC — fabrycz
nie nowy — sprzedam. —

Oferty 9454 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

RENAULT 8 okazyjnie —

— tanio —- sprzedam. No
wa Huta, os. Kalinowe
1/66. g-10149

KALKULATOR amerykań
ski „Novus” — sprzedam.
Oferty 9468 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

FIAT 850 sprzedam. Oglą
dać: Krowoderskich Zu
chów 17/20.

g-9500

Lokale

STUDENTKA AGH postu
kuje samodzielnego poko
ju w Krakowiejly£. No.^ej
Hucie. Tel. 438-^ ., w gckiz.
1,7—19. ,y. g^54

WYNAJMĘ — najchętniej
cudzoziemcom — dwupo-
kojowe mieszkanie su-

perkomfortowe w centrum
— na kilka lat. Czynsz
z góry. Of-?rty 10184 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

INWALIDZI!
posiadający orzeczenie KIZ — znajdą za
trudnienie w sklepach Międzywojewódzkiej
Handlowej Spółdzielni Inwalidów NA STA*

NOWISKACH SPRZEDAWCÓW. Wynagro
dzenie według prowizyjnego systemu plac.

Spółdzielnia posiada własną przychodnię reha
bilitacyjną, a ponadto pracownicy korzystają z sze

rokiego wachlarza usług rehabilitacyjnych i socjal
nych.

Szczegółowych informacji udziela - Dział Służby
Pracowniczej — Kraków, ul. FABRYCZNA 17, pokój
nr 8, w godzinach od 8 do 12.

K-6130

2-POKOJOWE M-3 kwate
runkowe. superkomforto-
we, zamienię na większe.
— Warunki do omówie
nia. Nowa Huta, os. Ja
giellońskie 6/1016 Oglądać
od godz. 16.

g-10503

PRZYJMĘ panienki na

mieszkanie. — Zgłoszenia:
Kraków, ul. Radomska 17.

g-9791

PRZYJMĘ panienkę pra
cującą na mieszkanie. .

—

Kraków, ul. Kryniczna 12.
g-9831

MŁODY człowiek poszu
kuje garsoniery. — Oferty
10155 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

PANIENKA, kulturalna —

pracująca i ucząca się —

poszukuje pokoju przy
spokojnej, uczciwej rodzi
nie. Czynsz miesięcznie.
Oferty 10160 ,,Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Zguby

tZGUBIONO obrączkę z

wyrytym imieniem żeń
skim oraz datą 10. IV. 76.
Uczciwemu znalazcy za
płacę żądaną równowar
tość. Tel. 476-70.

g-10550
WYSOKA nagroda za od
nalezienia dorosłego mini-
pudelka czarnego — sucz
ki — zaginionego w oko
licach pętli Rakowickiej,
7 bm. Je tylko z rąk wła
ścicielki* Ulubieniec dzie
cka, które z tęsknoty roz
chorowało się. Znalazca
(prawdopodobnie pani) —

proszony o zwrot lub wia
domość pod adresem: Wil
koń, ul. Rakowicka 61/5
lub tel. 538-49. g-9432

Różne

POSZUKUJĘ za odpłatno
ścią samochodu na okres
28. VIII. — 9. IX . Oferty
10242 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

NA cmentarzu Rakowic
kim odstąpię miejsca w

grobowcu. — Oferty 9319
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

MŁODZI, zdolni muzycy:
akordeonista i klarnecista
— potrzebni zaraz. —- Te
lefon 612-99, 624-26, W
godz. 12—14.30.

g-9790

GARAŻU pilnie poszuku
ję. Telefon 567-ŚO.

g-10213

ZAMÓWIENIA na pustaki
ośmiocegłowe, produkowa
ne nowocześnie na wipro-
prasie — przyjmuje nowo

uruchomiona wytwórnia
pustaków żużlowych —

inż. Augustyn Jarzynka,
Jaworzno - Szczakowa, ul.
Bukowska (obok stacji
CPN).

g-943«

ZAMIENIĘ cement na ce-

gł<». Tel. 224-10.
g-9853

Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej
Komenda Krakowska Ochotniczych Hufców Pracy

wspólnie
z Miejskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych

w Krakowie, Rynek Główny 25

organizuje

OCHOTNICZY HOFIEC PRACY
dochodzący — roczny — dla młodocianych.

Młodzież, w wieku 16—18 lat, chętna do pracy w zawodzie:
• SLUSARZA-MECIIANIKA
• BETONIARZA DROGOWEGO
• TOROWEGO

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

lub
w Samodzielnej Sekcji Kadr i Szkolenia MPRI w Krakowie,
Rynek Główny 25.

Zapewnia się:
• ukończenie szkoły podstawowej w jednorocznym sy

stemie
G naukę-przyuczenie w . zawodzie

q dla najlepszych pozostanie w dwuletnim stacjonarnym
OHP, w którym praca połączona jest z odbywaniem
szkolenia wojskowego

G inne świadczenia przysługujące pracownikom zgodnie
z Kodeksem Pracy i Układem Zbiorowym Pracy w

Budownictwie.

Zglaszajgc się do hufca należy zabrać ze sobq:
1. wyciąg aktu urodzenia (do wglądu)
2. świadectwo z ostatniej ukończonej klasy szkolnej
a. dwie fotografie
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdza

jące przydatność do nauki zawodu

5. pisemną zgodę rodziców.

MŁODZI KOLEDZY — NIE ZWLEKAJCIE — ILOSC

MIEJSC OGRANICZONA! PRZED WAMI SZANSA

ZDOBYCIA WYSOKO CENIONEGO ZAWODU!

TAKSOMETR „Poltax” —

kupię. Myślenice, Świer
czewskiego

' 11.

I
na korespondencyjne KURSY KREŚLEŃ TECH

NICZNYCH oraz KOSZTORYSOWANIA —

przyjmuje, szczegółowych Informacji udziela:
„WIEDZA”, 31-139 Kraków, ul. SPASOWSKIEGO 8

(przedłużenie ul. Siemiradzkiego).
K-5944

ZAKŁAD DOSKONALENIA

ZAWODOWEGO w KRAKOWIE

organizuje następujące

KURSY:

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DŹWIGOWYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

w KRAKOWIE, ul. ŚLICZNA 34

przyjmuje dodatkowe WPISY-
yS-. j 'łiSL -*!W- > • 0X1

do nauki w zawodach:

♦ ELEKTROMECHANIKA

♦ ELEKTROMONTERA

Przy wpisie należy przedłożyć:
J 1) podanie, w 2 egzemplarzach

2) życiorys, w 2 egzemplarzach
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

5) dwie fotografie.
Po ukończeniu 3-letniej nauki zawodu absolwenci mają

zapewnioną dobrze płatną pracę na terenie m. Krakowa
i możliwość skierowania do technikum dla pracujących.
Zgłoszenia przyjmuje do dnia.31 sierpnia br. — Dział

Spraw Pracowniczych MPRDiE w Krakowie, ul. Sliez-
na 34, telefon nr 102-22, wewnętrzny 17. Dojazd tram
wajem do pętli na osiedlu Wieczysta. K-5833

G dla młodzieży roczne przygotowujące
do zawodu kelnera-bufetowej

G roczne kroju i szycia
G dziewlarstwa maszynowego oraz mani

cure i pedicure
G spawania elektrycznego i gazowego oraz

palaczy c. o. i kotłów wysokoprężnych
G obsługi suwnic, wózków akumulatoro

wych, dźwigów samojezdnych oraz ob
sługi dźwigów towarowo-osobowych

G pedagogiczne dla mistrzów zawodu oraz

kursy dla osób sprawujących dozór przy
eksploatacji urządzeń elektrycznych (u-
prawnienia SEP)

G radiowo-telewizyjne
G BHP I, II i III stopnia dla zakładów

pracy'
G przygotowujące do egzaminów czelad

niczych i mistrzowskich, we wszystkich
zawodach

G obsługi pistoletu „Grom” (wstrzeliwanie
kołków w ściany) oraz tapetowania mie
szkań

G po szkole średniej kursy: kreśleń tech
nicznych, kosztorysowania oraz laboran
tów chemicznych -r przygotowujące do
zawodu.

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

K-5569

UWAGA I R0B0TN,CY N,E POSIADAJĄCY
ujinun. PODSTAWOWEGO WYKSZTAŁCENIA

Jeżeli podjęliście pracę, a brak Wam wy
kształcenia na poziomie szkoły podstawowej
- zgłoście się do PODSTAWOWEGO

STUDIUM ZAWODOWEGO w KRAKOWIE,
ul. LIMANOWSKIEGO nr 62.

Nauka trwa dwa semestry.

Absolwenci Studium otrzymują świadectwo ukoń
czenia szkoły podstawowej.

Świadectwo to uprawnia dodatkowo do składa
nia egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego
w określonym zawodzie.

Semestr pierwszy rozpoczyna się dnia 23 sierpnia
1976 roku.

Wpisy przyjmuje i informacji udziela Sekretariat

Studium, codziennie, z wyjątkiem sobót, w godzi
nach cJ 17 do 19.



Bojowy nastrój
w zespole Hutnika

DZlS o godz. 17.00 na boisku przy Suchych Stawach kra
kowski HUTNIK w swym inauguracyjnym pojedynku Il-li-
gowym podejmować będzie zespół dębickiej WISŁOKI. O

prżedmecżową wypowiedź poprosiliśmy trenera drużyny kra
kowskiej mgr Jerzego STECKIWA. .

— ‘W naszym zespole panuje
bojowy nastrój. Rozluźnienie
psychiczne jakie nastąpiło po

zwycięskich eliminacjach o wej
ście do II ligi minęło, dzięki obo
zowi kondycyjnemu w Gdyni.
Był dó trudny’ okres dla moich

podopiecznych. Ponieważ rdz-
grywici eliminacyjne nieco się roz
ciągnęły, piłkarze praktycznie
bez odpoczynku, musieli przygo-
toiuywać się do jakże trudnego
sezonu Ii-ligowego. Sądzę, iż W

dzisiejszym .meczu drużyna wyj
dzie na boisko w pełni skoncen
trowana. Znamy wartość nasze
go przeciwnika i bynajmniej nie

uspokaja nas niedawna wysoka
porażka (1:9) dębiczan w towa
rzyskim meczu z Wisłą. Jnaczej
bowiem gra Się w meczu spar-
ringowym, a inaczej w spotkaniu
o wysoką stawkę. Ponieważ w

zespole Dębićy nastąpiły ostat
nio pewne zmiany, odeszło kilku

piłkarzy, a w ich miejsce doko
optowano nowych, trudno nam

w pełni ocenić aktualne walory
przeciwnika. Będziemy walczyć,
rzecz jasna, o zwycięstwo, a już
po pierwszych minutach gry po
znamy, co reprezentuje drużyna
Wisłoki. Zespół rozpocznie spo-

liiiiiiiHiiiiiiinHiiniiiiniiiiii

TOTEK
LOTEK PŁACI: w I lo

sowaniu — za piątki po 215.305 zt,
za czwórki po 1.023 zł, za trójki po
54 zł; w II losowaniu — za piątki
pó 328.853 zł, za czwórki po 1.625
zł, za trójki pó 84 zł.

tkanie w składzie zbliżonym do

tego, w jakim walczyliśmy o II
ligę. Zastanawiam się jeszcze nad

obsadzeniem pozycji lewego o-

brońcy, albowiem występujący
dotychczas na tej pozycji Wojty-
sko ma pewne kłopoty rodzinne
i , nie wiem czy zdoła w pełni
zmobilizować się przed meczem.

Najprawdopodobniej nie wystą
pi W dzisiejszym meczu Stój,
który nosi się z zamiarem za
kończenia kariery. Być może, że
w jego miejscu grać będzienasz
utalentowany, wychowanek —

Maciejowski.
Tyle trener Steckiw. Niezależ

nie od wyniku dzisiejszego me
czu na boisku Hutnika nie po
winno jednak zabraknąć emocji.

W pozostałych spotkaniach
grupy południowej zmierzą się:
Górnik Wałbrzych — Star Sta
rachowice, Siarka Tarnobrzeg —

Stal Rzeszów, Piast Gliwice —

Polonia *■Bytom, Urania Ruda
Śląska — BKS Bielsko, Mała-

panew Ozimek — Moto Jelcz,
GKS Katowice — Sparta Za
brze; mecz Stali Brzeg ze Stalą
Stalowa Wola został odłożony z

uwagi na rozpatrywany obecnie

przez PZPN protest Unii Tar
nów dotyczący występowania w

rozgrywkach o II ligę nie upraw
nionego do gry w Stali Brzeg —

A. Pokin-Sochy.
W inauguracyjnej kolejce spot

kań grupy północnej II ligi wal
czyć będą: Gwardia W-wa — Ja
giellonie Białystok, Łechia
Gdańsk — Avia Świdnik, Arko-
nia Szczecin — Gwardia Kosza-

lin, Olimpia Elbląg — RKS
Ursus, Polonia Bydgoszcz —

Olimpia Poznań, Motor Lublin
— Stoczniowiec Gdańsk, Bałtyk
Gdynia — Zagłębie Wałbrzych.
Nie znany jest jeszcze przeciwnik
Zawiszy Bydgoszcz, albowiem po
stwierdzeniu afery przekupni-
czej w rozgrywkach o wejście do
II ligi PZPN postanowił zdegra-
dęwać do klasy A drużyny KS

Zagłębie Konin i RKS Błonie.
Przekupstwo w meczu Błonie —

Zagłębie (1:3) zostało bowiem u-

dowodnione i ostatecznie Zagłę
bie, które wywalczyło awans do
II ligi oraz RKS Błonie zostały
zdegradowane. Decyzja władz
PZPN — bardzo surowa — jest
jednak słuszna i winna być
przestrogą dla innych klubów.

(Wi-Gr)
’

L&j

Muzeum Historuczngm
DZIŚ w godzinach południowych została otwarta w Muze

um Historycznym m. Krakowa, przy ul. Franciszkańskiej,
wystawa obrazująca dzieje najstarszych klubów sportowych
Krakowa: Cracovii i Wisły. Tuż przed otwarciem wystawy
przeprowadziliśmy rozmowę z kustoszem Muzeum History
cznego, mgr Tadeuszem WROŃSKIM, który jest autorem

scenariusza i komisarzem tej
— Zdając sobie sprawę z Wiel

kiego wydarzenia, jakim jest 70-
lecie najstarszych klubów spor
towych podwawelskiego grodu
— mówi T. Wroński — Muzeum

Historyczne m. Krakowa posta
nowiło zorganizować na ten te
mat wystawę. We wrześniu ubie
głego roku z tą inicjatywą wy
stąpiliśmy do zarządów Cracovii

orzustać t4-
rT
fi,

fgrzyska XXI Olimpiady były
rekordowymi dla polskich

-•» - sportowców nigdy dotąd nie
Udhło się naszyńi , zatrcwinikoni
zdobyć tak dużej ilości mćdólli,
nigdy też nie zajęli tak wyso
kiej pozycji, w — nieoficjalnej
co prawda — klasyfikacji punk
owej. A klasyfikacja ta w spo
sób pełniejszy
dalowe ■oddaje
cjał. zespołów
Igrzyskach.

Sukces naszej ekipy olimpij
skiej jest bezsporny i niepodwa
żalny, nie mam też zamiaru go
dewaluować. Ponieważ jednak,
zgodnie z naszą cechą narodową,
przeskakujemy od jednej do

drugiej skrajności, odbijamy so
bie przeto za niepowodzenia zi
mowej wyprawy do Innsbrucka
i dookoła słychać coraz więcej
głosów zachwytu nad potęgą
naszego sportu, ■coraz więcej u-

ogólnień utożsamiających sukce
sy Wszóły, Szewińskiej, czy Pe
ciaka z aktualnym stanem kul
tury fizycznej w Pólsce.

Tymczasem osiągnięcia pol
skich sportowców w Montrealu

były wynikiem stworzenia do*

skonałych warunków treningo-

niż zdobycze me-

aktualny poten-
występujących w

tcj/ch wąskim grupom zawodni
ków^ z których występami na

arenach olimpijskich wiązano
nadzieje na,nt^dalfnpe czychoć-t
by punktowane pozycje, i celo
wi temu władze polskiego spor
tu . podporządkowały wszystkie
plany. Metoda ta, skuteczna i
zrozumiała w okresie przygoto
wań do Olimpiady, powiększyła
jednak d,ystans dzielący naszych
czołowych zawodników od bez
pośredniego zaplecza i na dłuż

szą metę jest nie do przyjęcia.
Zresztą nie chodzi tylko o naj

bliższe zaplecze. Polscy sportow
cy liczą się w świecie w kilku

dyscyplinach, nasi lekkoatleci są
ozdobą najpoważniejszych mi
tyngów, a zapowiedź występów
siatkarzy, szczypiornistów czy
ciężarowców jest magnesem za
pełniającym widownie hal spor
towych tłumem kibiców.

W kilku jednak dyscyplinach
sytuacja jest .wręcz fatalna:
pływacy od lat nie robią zado
walających postępów, a jest to

tym bardziej smutne, że poziom
czołówki odzwierciedla umiejęt
ność poruszania się w wodzie
naszej młodzieży, olbrzymi kry
zys przeżywa szermierka,

odnoszą sukcesów wioślarze,
również — mimo 6 pozycji Szaj
ny w Montrealu — mizerny po
ziom prezentują gimnastycy i

gimnastyczki. A siatkarki, sżczy-
piornistki, koszykarki i koszyka
rze?

Wielkie, niespodziewane suk
cesy odniesione niedawno przez
naszych zawodników czy zespo
ły, jak choćby zwycięstwo W.

Fortuny i srebrny medal piłka
rzy na mistrzostwach świata,
wywoływały stan błogiego zado
wolenia i przysłaniały faktyczny
obraz poszczególnych dyscyplin
sportowych. Dlatego po pierw
szej radości z montrealskich o-

siągnięć, należy wnikliwie spoj
rzeć na polski' spprt, na obraz
którego nie składają się tylko
sukcesy poszczególnych zawod
ników,lecz także stan zaplecza,
kadra trenerska i praca z mło
dzieżą. Olimpijski sukces winien
owocować nowymi obiektami,
nakładami na rozwój sportu,
likwidowaniem zaniedbań w

wielu dyscyplinach,
11 dany występ naszej ekipy

stworzył korzystny klimat i
trzeba jak najszybciej wyciąg
nąć z tego korzyści. (W. D.)

Jedna z gablet na wystawie
„70 lat Cracouii i Wisły",
znajdują się w niej pamiątki
z paryskiej Ólimpiady (1924
rok), podczas której drużyna
kolarzy zdobyła dla Polski

pierwszy srebrny medal. W

zespole tym wystąpił zawod
nik Cracouii, Jan Łazarski.

,, .Fet. Z, OGIŃSKI

W poniedziałek poznamy

następcę

K. Górskiego
W NAJBLIŻSZY poniedziałek

poznamy następcę Kazimierza
Górskiego na stanowisku I tre
nera piłkarskiej reprezentacji
Polski. Przedstawiciele PZPN
przeprowadzili rozmowy z kil
koma kandydatami, m? in. z

Jackiem Gmochem, który w tych
dniach zakończył swój pobyt w

Stanach Zjednoczonych, gdzie
przebywał na stypendium nau
kowym, J. Gmoch nie dał je
szcze konkretnej Odpowiedź! czy
zdecyduje się poprowadzić pol
ską jedenastkę. Rozważane są
również kandydatury J. Strej-
lana i E. Zientary, niezależnie

jednak kto to będzie — nie za
zdrościmy...

ciekawej ekspozycji.
i Wisły. Nasza propozycja zosta
ła przyjęta z ogromną radością,
oba kluby zobowiązały się prze
kazać nam swoje najciekawsze
eksponaty, trofea sportowe...

.— Czy tylko te przedmioty
znajdują się na wystawie?

— Nie tylko, nasze Muzeum

ogłosiło bowiem w prasie dwu
krotnie apel do byłych działaczy
i zawodników Obu klubów o wy
pożyczenie na wystawę własnych
pamiątek. Tą drogą wzbogacili*
śmy ekspozycję o wiele cieka
wych dokumentów: legitymacji,
zdjęć, medali, m. in. od M. Bal
cera, znanego piłkarza i lekko
atlety Wisły z lat 20-tych, od Cz.
Marchewczyka, hokeisty Craco-

vii,.który, reprezentował Polskę
na Olimpiadzie, a także od „kró
la kibiców” krakowskich, Z. Ja
śki. Po apelu prasowym otrzy
maliśmy sporo różnego rodzaju
ekspónatów, i to nie tylko z Kra
kowa, lecz także z Krynicy,
Rabki, Tarnowa, a nawet z Pio
trkowa Trybunalskiego. Oczywi
ście, że na wystawie znajduje się
tylko część pamiątek CracoYli i

Wisły, które udało śię nam zgro
madzić...

— W jaki sposób opracował
Pan koncepcję wystawy?

•— W części wstępnej pokazu
jemy sylwetkę dr Henryka Jor-
dana, gdyż jego działalność w

propagowaniu kultury fizycznej
na przełomie XIX i XX wieku
miała wielki wpływ na powsja-

1 nie obu najstarszych klubów
i krakowskich. Zasadniczym celem

wystawy jest przedstawienie wy-
, branych zagadnień z 70-letniej
. historii Cracóyii i Wisły, z tym,

że chcieliśmy uwzględnić działal-
' ność obu klubów w dwóch aspe-
1 ktach: z, jednej, strony —- ich
1 osiągnięć sportowych, zasług dla

sportu polskiego, z drugiej zaś—
ich społecznó-wyehowawczej i

kulturotwórczej roli dla Krako
wa i całego kraju. Na ekspozy
cję składają się: -fotografie, fo
tokopie, archiwalne druki, stare

legitymacje, oryginalne pamiąt
ki (puchary, medale, odznaki),
afisze, plakaty, egzemplarze ga
zet sprzed kilkudziesięciu lat,
książki,’ dawne wydawnictwa ju
bileuszowe* proporczyki, a także

grafika i obrazy. Ponadto na
'

wystawie znajdują się: wykazy i
tabele statystyczne oraz frag
menty tekstów literackich...

— Które eksponaty, według
Pana, są najciekawsze?

— Na to pytanie naprawdę
trudno odpowiedzieć, gdyż na

'

wystawie znajduje się wiele uni-
• kątowych przedmiotów, i to je-
■śli chodzi o historię sportu pol

skiego, jak choćby pierwszy me
dal olimpijski, wywalczony dla

l naszego kraju przez Janą Łazar-
■skiego w 1924 roku w Paryżu,

czy obrazy o tematyce sportowej
V. Hofmana (kibic Wisły) i G.

Rogalskiego (kibic1 Cracovii).

Chciałbym dodać, że wybór eks
ponatów na wysfawę był, i od
powiedzialny, i trudny, oba klu
by wniosły bowiem wielki wkład
nie tylko do historii sportu pol
skiego, lecz także do kultury ha-

rodowej w szerokim rozumieniu

tego słowa. Przy pracy tad Wy
stawą bardzo pomogła mi mgr
Aleksandra Jaklińska-Duda, pra
cownik naukowy naszego Muze
um.

— Zajmuje się Pan najnow
szą historią Krakowa, zamie
szcza Pan często artykuły na

ten temat na łamach „Echa”,
w ubiegłym roku został Pan
laureatem konkursu na naj
lepszą książkę o naszym mie
ście, za „Kronikę okupowane
go Krakowa”, Czy interesuje
się Pan też sportem?

— Tak, jestem od lat kibicem...
obu klubów, Cracovii i Wisły.

— Dziękujemy za udziele
nie wywiadu. Jestem przeko
nany, że otwarta dziś wysta
wa przyciągnie na ul. Fran
ciszkańską nie tylko sympa
tyków CracoYii i Wisły, leci
także wszystkich, którzy in
teresują się historią i kulturą

. podwawelskiego grodu.
Rozmawiał: M. KASPRZYK

ł0d2. Mistrzem Polski na 4
km ze startu zatrzymanego zo
stał J. Jankiewicz (Piast N.

Ruda), który w finale osiągnął
czas 4.53,4 min. (rek. toru) i

pokonał Cz. Langa (Baszta By
tów). W sprincie juniorów na

200 m triumfował T. Włodar
czyk (Żyrardowianjca), a na 2
km 'ze startu zatrzymanego
E. Rohatyński (Ogniwo Szcze
cin).

MADRYT. Polscy koszykarze
zakończyli, mistrzostwa Europy
juniorów na 6 pozycji

BONN. F. Beckenbauer wy
brany został piłkarzem roku w

RFN. Wyprzedził on R. Bón-
hoffa, S. Maiera ID. MUCUe-
ra.

KATOWICE. Piłkarze Górni
ka Zabrze, - występujący - .bez.'
Szarmacha i Gorgonią, wygrali'
z beniamlnkiem ekstraklasy
NRD—■■Hansą Rostock 3:0. ,

.INDIANOPOLIS, : W! Swym,
pierwszym meczu para tenisie

Telegraficznie

Po załatwieniu formalności funkcjonariusze komory
celnej wsiedli na swój szary statek i odjechali. Po
nich zjawili się przedstawiciele urzędu imigracyjnego,
Wydziału zdrowia i policjanci. W tym też czasie w

jadalni podano śniadanie. .

"

Kiedy, w jakim momencie Maigret stracił z oczu

Jana Maurę? To właśnie najtrudniej było mu później
ustalić. Poszedł wypić filiżankę kawy, następnie
rozdzielił wśród personelu napiwki. Ludzie, których
prawie nie znał, żegnali się z nim uściskiem dłoni.
Wreszcie poczekawszy w kolejce przed salonem niespokojni o swój bagaż znajdujący się już w holu
I klasy, poddał się . pobieżnym oględzinom lekarza, komory celnej,
który zbadał mu puls i kazał pokazać język. W tym

Kiedy już uporał się z bagażem, zobaczył w pobliżu
inspektora ze statku.

— Nie Widział pan młodego pana Maury?
— Na pokładzie już go nie ma na pewno... Tu też go

nie widać. Czy chce pan, abym zasięgnął o nim infor-

"macji?
Urząd celny podobny był do hali dworcowej, tylko

jeszcze bardziej zatłoczonej, z kręcącymi się bagażo
wymi, którzy przebiegając pośród tłumu trącali ludzi

po nogach ciężkimi walizami.
O*1 na pewno już stąd odjechał, panie Maigret...

stów W. Flbak — K. Meller

wygrała z K. Mc Kilianem
(USA) i B. Phillips-Moorem
(Płd. Afryka). 6:2, 6:2.

WIEDEŃ. Podczas turnieju
tenisowego w Bregenz J. Nie-
dźwiedzki pokonał J. Feav?ra
(W. Brytania) 6:7, 6:1, 6:1 i a-

wąnsował do półfinału..
JENA. Podczas mityngu lek

koatletycznego sztafeta sprin-
terek NRD ustanowiła, wyni
kiem 1.32,40 min, rekord świa
ta na dystansie 4X200 m.

LIPSK. W pierwszym swym
występie podczas międzynaro
dowego turnieju hokeja ńa

trawie, reprezentacja Polski
wygrała wysoko z Węgrami
6:0.

DONIECK. W towarzyskim
■meczu piłkarskim ROW Ry
bnik przegrał z.FC Magdeburg
1:2 (0:1).

NOWY JORK. Podezas pły
wackich mistrzostw USA,
mistrz olimpijski , na 200 m st.

dowolnym J. Naber przegrał
w wyścigu na tym dystansie i
M. Greenwoodem. Naber uzy
skał czas 1.52,53 min., a Green-
wood 1.52.21 min. .
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Czy ktoś miał spotkać?
Gdzie jest Jan Maura? Komisarz rozglądał się, szu- Któ miałbjr go spotkać, jeżeli nikt nie był powia-

samym czasie inni funkcjonariusze przeglądali pa- t•” • •’ • 7 8 spotKac> J"
nierv knmiśarra • P■R P kając go wzrokiem. Potem musiał zejsc za innymi, domiony o jego przyjezdzie?

•_/
’

.. .. gdzie wywołano go po raz x_ ■»*■_,
W pewnym -momencie^ z pomostw doleciały ndgłosy znajdzie młod cz£wieka

krzątaniny. Była to, jak się okazało, grupa dzienni
karzy przybyłych na spotkanie pewnego ministra z

. Europy i znanej gwiazdy filmowej.
Maigret .uśmipchnął. się ubawiony, gdy posłyszał,

jak': jeden z 'reporterów* .przeglądając wraz z inspe
ktorem statku listę pasażerów, zawołał:

y—„O, tak samb nazywa się ten słynny komisarz
francuskiej policji kryminalnej!”'

'"

< Gdzie był wtedy Maura? Statek, ciągnięty- przez
dwa holowniki, zbliżał się do Statuy Wolności. Sto
jący ńa pomoście pasażerowie z ciekawości przyglą
dali się temu symbolowi Ameryki.

Nieduże, brązowego koloru motorowce, wypełnione
ludźmi niczym' waigony metra, snuły śię. pp' zatoce.

. Mieszkańcy okolic , podmiejśfcidh, takich,' jak' Jersey* _ __ _________

City czy Hoboken, tymi właśnie środkami lokomocji sięgnął tam, gdzie powinny były być., Nie miał nic
udawali sió do pracy., do zdeklarowania, ale mimo to musiał rozpakowywać

— Zechce pan przejść tędy, panie Maigret? małe paczuszki starannie obwia.zane sznurkiem przez
Statek przycumowano, do nabrzeża Francuskich Linii panią Maigret, której nigdy nie zdarzyło się przecho-

•i pasażerowie nespiesznie schodzili po trapie gęsiego, dzić przez komorę celn^

gdzje wywołano go po raz drugi. Spodziewał się, że

v'-’ - ------i na dole przy bagażach,
tym bardziej, że mieli te same inicjały. Nie odczuwał

żadnego napięcia ani nerwowości. Był tylko nieco ocię
żały i rozbity, do czego przyczyniła się męcząca podróż
i dziwnie ostre przeświadczenie, że niepotrzebnie opu-

“ ścił swój dom w Meung-Sur-Loire. Zdawał sobie bo-
wiem sprawę z faktu, że jest teraz absolutnie nie na

swoim miejscu! W takich razach przybierał umyślnie
postawę mrukliwego zrzędy, bo nie cierpiał ani tłumu,
ani urzędowych. formalności. Na domiar złego niezbyt
dobrze rozumiał to, co do niego mówiono po angielsku.
Więc wpadał w coraz gorszy humor.

Gdzie jest Maura? Celnicy zażądali kluczy, a Mai
gret miał fatalny zwyczaj szukania ich po wszystkich
możliwych kieszeniach, ńa co tradł masę czasu* zanim

Rad nierad, Maigret musiał udać się za bagażowym,
który pochwycił jego walizki. Nie orientował się w

wartości małych srebrnych monet, w które zaopatrzył
go barman, toteż nie wiedział, ile ma dać napiwku.
W końcu wepchnięto go razem z bagażem do żółtej
taksówki.

Hotel „Saint-Regis”... — Musiał to powtórzyć pa
rę razy, zanim kierowca go zrozumiał.

Wszystko to było naprawdę idiotyczne. Nie powinien
był pozwolić powodować sobą temu smarkaczowi. W
końcu był to przecież naprawdę smarkacz. Jeśli zaś
chodzi o pana Hoąuelus to Maigret zaczynał wątpić,
czy był on choć trochę poważniejszy, od tego chłopca.

Badał deszcz. Samochód jechał przez jakąś brudną,
zaniedbaną dzielnicę, gdzie brzydota domóvz przypra
wiała niemal o mdłości. I to był właśnie Nowy Jork!

Dziesięć... Nie, dokładnie dziewięć dni temu Maigret
siedział na swoim zwykłym miejscu w kawiarni „Cheval
Blanc”w Meung. Wtedy także padał deszcz. Padać może
równie dobrze nad brzegami Loary, jak i w Ameryce.

: (Ciąg dalszy nastazńi (2)

na Lubogoszczy

przygotowanym ośrodku Kuta-
torium Okręgu Szkolnego Kra
kowskiego na Lubogoszczy prze
bywa na obozie treningowym
grupa sportowców objętych
przygotowaniami do startu w

następnych, IX Igrzyskach Mło
dzieży Szkolnej. Młodzi, w wie
ku 10—16 lat sportowcy, z Kra
kowa, trenują w zorganizowa
nych grupach siatkówkę, - ko
szykówkę, gimnastykę arty
styczną i sportową oraz p®<
ręczną. Równocześnie w trakcie

zgrupowania odbywa się wszech
stronne szkolenie młodzieżo
wych organizatorów sportu/ *

więc dziewcząt i chłopców, któ
rzy już w najbliższym roku

szkolnym pomagać będą w pro^
wadzeniu dodatkowych lekcji
wychowania fizycznego w swye#
szkołach.

DOBRZE ■wyposażonym I


