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Alert
w Kantonie

Kraków, poniedziałek 16 sierpnia 1976 r.

WASZYNGTON
W Kansas City rozpoczyna się dzisiaj ogólno

krajowa konwencja Partii Republikańskiej, ma
jąca wyłonić kandydata republikanów na pre
zydenta. Partia Republikańska przystępuje do

listopadowych wyborów iwewnę
trznie rozbita wskutek zażartej
walki o nominację między dwo
ma rywalami, prezydentem Ge-
raldem Fordem a przywódcą re
akcyjnego odłamu partii, Ronal
dem Reaganem. -W toku wybo
rów wstępnych i konwencji sta
nowych (w tych stanach, gdzie
nie przeprowadza się prawybo
rów) żaden z konkurentów nie

osiągnął takiej przewagi, która

gwarantowałaby mu co naj
mniej 1.130 głosów delegackich,
to: jest wymagane dla nomi
nacji 50 proc, głosów plus je
den. Wszelkie wyliczenia wska
zują, że bliższy owej „magicz
nej liczby” jest prezydent. Pa
nuje przekonanie, że ze wzglę
du na wymóg zachowania dy
scypliny w pierwszej turze gło
sowania (obowiązek oddania
głosu zgodnie z preferencjami
Wyborców w poszczególnych sta
nach) ostatecznie nominację o-

trzyma Gerald Ford. Wszystko
wskazuje jednak na to, że prze
bieg konwencji republikanów
będzie bardzo dramatyczny i że
w Kansas City może dojść do
nieoćzekiwanych zwrotów.

Plastykowe kagańce

Stolica Gwadelupy

Stały,' nielegalny (w celu uniknięcia długotrwałej kwarantanny)
przywóz do W. Brytanii czworonożnych pupilków zwiększa groźbę
wścieklizny. W związku z tym fabryka wyrobów z tworzyw sztu
cznych w Norwich wypuściła na rynek łatwe do mycia plastykowe
kagańce, które mają jedynie szparki na nozdrza, dzięki czemu

zmniejszają do minimum możliwość zakażenia. Produkcja „bezpiecz
nych” kagańców wynosi 25.000 tygodniowo. CAF — Unlfax

na pastwę wulkanu
Na Gwadelupie (wyspie w ar

chipelagu Małych Antyli w A-

nieryce Środkowej) w promie
niu 10 km ód wulkanu La Sou
frierre o wysokości 1200 m cał-
kowicie opustoszały tereny, . a

Basse-Terre, stolica tego kraju
skażana została na pastwę wul
kanu, który może w każdej
chwili wybuchnąć z siłą — jak
ośtrzegają naukowcy — wielu
bomb nuklearnych. W ciągu nie
całej doby przeprowadzono na

polecenie władz ewakuację 72
tys. mieszkańców z zagrożonej
strefy kierując ich na półrioc»
głównie do największego portu
Gwadelupy, Pointe-a-Pitre. W

akcji tej użyto samolotów i stat
ków. W Pointe-a-Pitre uchodź
ców umieszczono w budynkach
szkolnych.
■Transport ludności przebiegał

sprawnie .i mimo dużego napię
cia nie doszło do paniki. O-
było się również bez protestów,
ponieważ wciąż pamięta się
straszliwy wybuch wulkanu w

1902 r. na sąsiedniej Martynice,
który spowodował śmierć prawie
3S ty?, ludzi. W przypadku wul
kanu La Soufrierre pierwsze sy
gnały ostrzegawcze odnotowano
jijż 8 lipca br. Jak wynika z wy
powiedzi mieszkańców Baśse-Ter-
re, które znajduje się u pod
nóża La Soufrierre nastąpiła
Wówczas niewielka erupcja,
która zniszczyła część korony
jyalkanu. Od Jego czasu stale

PEKIN
Dziś w nocy w Pekinie znie

siono całkowicie stan alarmowy
ogłoszony w związku z powta
rzającymi się wstrząsami tekto
nicznymi. Trwał on od 28 lipca,
kiedy: doszło do kataklizmu w

północnej części ChRL.
W niedzielę, w przeddzień od

wołania alertu antysejsmicznego
w Pekinie, ludność Kantonu zo
stała ostrzeżona przed niebez
pieczeństwem silnego trzęsienia
ziemi, które w

’

najbliższych
dniach może nastąpić w Chinach

południowo-zachotjpich. W zwią
zku z tym ludność miasth zaczę
ła przygotowywać się do opusz
czenia swych domów. Według
przewidywań epicentrum spo
dziewanego trzęsienia ziemi mia
łoby znajdować się w pobliżu
wyspy Luczou. Prasa w Hong
kongu podała w sobotę, że spe
cjaliści chińscy spodziewają, się
trzęsienia ziemi o sile od 5 do 10

stopni w skali Richtera przed
19 bm.

wyczuwało się pod nogami drże
nie ziemi, w powietrzu unosiły
się gazy wulkaniczne a stożek

góry był osnuty dymem. Alarm
ogłoszono w niedzielę, gdy na
stąpił kolejny wybuch i unio
sła się 200-metrowej wysokości
chmura popiołu.

I

Wszystkim
niom przypomi
namy, że w u-

pały, jakich zgo
dnie z prognoza
mi, jeszcze tego
lata można się
spodziewać, naj
chłodniej i naj
przyjemniej jest
w ażurowym ko
stiumie bikini.

CAF — Keystone

w®

Oto wycinek pracy Jel-
czańskich Zakładów Sa
mochodowych — hala
montażu samochodów
ciężarowych. W br. pow
stanie ich w Jelczu 6760

. w 16 odmianach i o ła
downości od 8 de 18 ton.

Będą to wozy do tran
sportu różnego typu ła
dunków, a także ciągni
ki siodłowe do przesyłek
kontenerowych. Na zdję
ciu: praca w hali pro

dukcji ciężarówek.
CAF — Wołószczuk

Zaginął samolot
MEKSYK
W Ekwadorze rozpoczęto dziś

poszukiwania samolotu z 52 pasa
żerami na pokldzie, który wystar
tował w niedzielę z Quito w kie
runku Cuenca
o nim wszelki
bawa, że mógł
katastrofie.

i wkrótce zaginął
słuch. Zachodzi o**
on ulec poważnej

600 lat więzienia
NOWY JORK
Trybunał w Chicago skazał na

co najmniej 200 lat więzienia z

możliwością rozszerzenia kary
do 600 lat 32-letniego Ronalda
McClellana, który zamordował z

premedytacją urzędnika. Sędzia,
Frank Wilson, określił wydany
przez siebie wyrok jako „zbyt
delikatny” i oświadczył, że chę
tnie posłałby go na krzesło elek
tryczne, ale kara śmierci zosta
ła w stanie Illinois zniesiona. O-
skarżony okradł' przed 2 laty, a

następnie zamordował strzałami
w plecy 49-letniego Roberta Die-
iza. Zgodnie z miejsęowym usta,
wodawstwem, McClęllan będzie
mógł pó 11 latach i 9' fftlósf?-
cach wystąpić o zwolnienie go z

więzienia.

PONIEDZIAŁEK,
16 SIERPNIA
GODZINA 20.30 —

MUZEUM

HISTORYCZNE,
PRZY UL. SZEROKIEJ
(STARA BÓŻNICA)

Koncert zespołu MW2 —

Młodych Wykonawców Muzy
ki Współczesnej, kierowanego
przez Adama Kaczyńskiego. W

programie utwory: Sylvano
Bussottiego, Marka Stachow-
skiego, Ńicollo Castiglioniego i

Bogusława Schaffera.

Przywódcy państw
■iezaangaiowanych

«• 1...... 1

Depesza Edwarda Gierka do uczestników konferencji
Specjalny wysłannik PAP,

Ryszard Piekarowicz donosi:

Tradycyjna cejlońska lampa oli
wna zapłonęła dzisiaj rano w

pałacu zjazdów im. Solomona
Bandaranaike w Kolotnbo sy
gnalizując rozpoczęcie V Konfe
rencji Przywódców Państw Nie-

zaangażowanych. Ceremonialne
go otwarcia obrad, dokonał pre
zydent Lanki, William Gopalla-
wa w asyście prezydenta Algie
rii, Huari Bumediena — gospo
darza poprzedniego szczytu w

Algierze w r. 1973 — i premie
ra Lanki, pani Sirimavo Banda
ranaike. Oprócz nich w składzie
prezydium konferencji znaleźli
się szefowie państw i rządów
krajów niezaangażowanych, m.

in. prezydent Jugosławii J. Broz
Tito, premier Indii — Indira
Gąndhi, premier Wietnamu —

Pham van Dong i prezydent Mo
zambiku — Samora 'Machel. O-
gółem spośród 86 państw nieza
angażowanych uczestniczących
w konferencji w przybliżeniu
ppłowa . jest reprezentowana
przez śzęfóW pąństuż lub rządów.
'Przywódcy yańsrt-w-niezaanga

żowanych przeanalizują ich ror

lę w szybko zmieniającej

Muzyka
w starym
Krakowie

Ostatnie deszcze spowodowały duży „wysyp” grzybów w lasach
Pomorza. Szczególnie obficie wystąpiły one w Borach Tuchol
skich — tradycyjnie już bogatych w grzyby — a także na Pa
łukach i w zagajnikach koło Inowrocławia. W odróżnieniu od
poprzednich lat — w których najwięcej było maślaków — w

tym roku obrodziły również borowiki i rydze. Zbieracze grzy
bów już po kilku godzinach wychodzą z lasów z pełnymi ko
szami. Znacznie więcej niż dawniej — zwłaszcza w pobliżu Byd
goszczy — zbiera się tego roku także pieczarek. Również na

Dolnym Śląsku amatorzy grzybobrania nie mają powodów do
narzekań. Na zdjęciu: takie oto dorodne grzyby znaleźć można
w Puszczy BoleStawickiej k. wsi Czaple. Wołoszczuk — CAF

WTOREK, _

17 SIERPNIA,
GODZINA 20.30 —

KOŚCIÓŁ
OO. BERNARDYNÓW

Edmund Kajdasz jest z pew
nością jednym z najbardziej za
służonych dla rozwoju polskiej
muzyki chóralnej dyrygentem.
Przez wiele lat, za pośrednic
twem Polskiego Radia słucha
liśmy wrocławskiego chóru PR,
którym kierował. W roku 1966,
dla uczczenia 1000-lecia powstał z

jego inicjatywy i pod jego kie
rownictwem chór Cantores Mi-
nores Wratislayienses — słynny
dziś w Polsce i poza jej grani
cami. Do wielkich sukcesów i

osiągnięć chóru zaliczyć trzeba

nagranie 150 psalmów Mikołaja
Gomółki, wszystkich motetów
Jana Sebastiana Bacha i Respon-
soriów Gesualda da Venosy. Ze
spół. brał udział we wszystkich
ważniejszych polskich festiwa
lach, Występował m. in. w Cze
chosłowacji, NRp, RFN, Austrii.

Koncert wtorkowy będzie ilu
strował (w największym skró
cie) kolejne fazy rozwoju, chó
ralnej muzyki sakralnej. Usły
szymy w nim.chorał gregoriań
ski, wczesnorenesansową mszę,'
późnorenesansowy motet i hymn
maryjny z okresu późnego ba
roku. Będą to utwory: Guil-
laume’a Dufay, kompozytora
frank,o-flamandzkiego związa
nego z dworami burgundzkim i
sabaudzkim,' jednego z najwybi
tniejszych przedstawicieli szko
ły burgundzkiej, , która zapoczą
tkowała okres polifonii nider
landzkiej: Wacława z Szamotuł
i Grzegorza Gerwazego Gor-

czyckiego. Koncert nonrowadzi
Edmund Kajdasz,.
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sytuacji międzynarodowej, a

także wytyczą kierunki dalsze
go działania w sferze politycznej
oraz określą zasady i rozwiną
strategię Walki o ustanowienie

nowego międzynarodowego ładu

gospodarczego.
Jest to pierwszy szczyt, w

którym biorą udział zjednoczo-
(Dokończenie na str. 2)

Krwawe żniwo sekciarskich walk w Irlandii Północnej

LONDYN
W centrum Belfastu, na miej

scu gdzie w sobotę 14 bm. zgi
nęło troje dzieci (z których naj
młodsze miało zaledwie 6 tygo
dni), przejechanych przez bo-

jówkarża IRA uciekającego sa
mochodem przed pościgiem pa
trolu wojskowego, zgromadziło
się wczoraj 10 tys. kobiet kato
lickich, do których po raz pierw
szy przyłączyły się kobiety pro
testanckie, by wspólnie manife
stować przeciwko. bratobójczym
i sekciarskim walkom w Irlan
dii północnej. Uczestniczki de
monstracji, obejmując dzieci,
wznosiły okrzyki „Domagamy
się pokoju”. Wiele kobiet pła
kało. (Matka dzieci ciężko ran
na, przebywa: w szpitalu). W ka
tolickiej dzielnicy
stown, gdzie mieszka
ofiar, zamknięto sklepy i
na znak żałoby.

Tymczasem każdy dzień
nosi tam nowe ofiary. W
ce Ballymoyer, w rejonie Ar-

mągh, w słynnym „trójkącie
śmierci”, gdzie znajduje się sil
ny ośrodek oporu IRA, zginęła
od kul żołnierzy brytyjskich 12-
letnia dziewczynka, Majella
O*Hare.- Szła ona do kościoła, gdy
ną ulicy wybuchła strzelanina
między patrolem brytyjskim' a

oddziałem IRA.

WLondonderryz kolei żoł-

Anderson-
rodzina

bary

przy-
wios-

W HAWANIE odbyła się u-

roczystość wręczenia przez am
basadora ZSRR na Kubie Or
deru Rewolucji Październiko
wej I sekretarzowi KC KP Ku
by — premierowi Fidelowi Ca
stro, przyznanego mu za wkład
w rozwój przyjaźni i współpra
cy radziecko-kubańskiej, w u-

macnianiu zwartości wspólnoty
państw socjalistycznych i w

ZE ŚWIATA
walkę narodów przeciwko im
perializmowi.

W CIĄGU dwóch ostatnich
dni trwały starcia zbrojńe mię
dzy poszczególnymi ugrupowa
niami libańskimi. Do walk do
chodziło na terenie samego
Bejrutu, w pobliżu miasta Tri-
poli oraz na terenach górskich
na północny wschód od stoli
cy. Według nieoficjalnych da
nych, w niedzielę w samym
Bejrucie poniosło śmierć 90 o-

sób, a ponad 150 zostało ran
nych.

poczynania
w Ulste-

krytykę

powoduje

nierze brytyjscy pobili do utra
ty przytomności dwóch 18-let-
nich katolików, którzy prote
stowali przeciwko pochodowi
zorganizowanemu przez protes-
stantów.’ Brutalne ]
żołnierzy brytyjskich
rze wywołały ostrą
prasy brytyjskiej

Konflikt w tJlsterze
nie tylko liczne śmiertelne ofia
ry, lecz także masową emigra
cję obywateli, którzy nie mogą
już znieść życia w ciągłym stra
chu o los własny i swoich blis
kich. Według nieoficjalnych da
nych w ub. roku opuściło Irlan
dię Północną 16 tys. osób. Za
mknięte okna,

'

zaryglowane
drzwi, głębokie wyrwy po eks
plozjach w ścianach domów i w

bruku ulicznym — tak wyglą
dają dzisiaj'miasta Ulsteru po
wielu latach tragicznych walk,
których kresu wciąż nie widać.

UTRO pogoda w rejonie
M Krakowa kształtować się
3 będzie w południowej czę-
H ści wyżu. Zachmurzenie
gS małe i. umiarkowane. W

godzinach południowych i
popołudniowych duże z

możliwością przelotnych
opadów. Wiatry z kierunków*
północno-wschodnich 1 wschod
nich 2—5 m/sek. Rano lokalne
mgły i zamglenia. Temp, dniem
21—23, nocą 10—8 ,st. C.
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Już wkrótce dożynki
Tegoroczna akcja żniwna po

woli dobiega końca. W naszym
województwie widzimy coraz

więcej zaoranych ściernisk. Do
chwili obecnej skoszono 85 proc,
zboża z przewidzianego areału,
w całości skoszono jęczmień ozi-

- my i żyto, kończy się również
zbiór pszenicy ozimej i jęczmie
nia jarego. Mimo sprawnie i

szybko przeprowadzonego ko
szenia zaledwie jedna trzecia
plonów została zwieziona.

Statystycznie najszybciej zbio
ry przebiegały w takich gmi
nach, jak: Czernichów, Dobczy
ce, Kłaj, Drwinia, Piekary, Suł
kowice. Tempo najsłabsze ■wy
kazuje Tokarnia, gdzie skoszono
zaledwie co trzeci
wów.

Krakowskim
kółek rolniczych
wypadnie zaliczyć
pracowitych. Obficiej niż

zwyczaj zaopatrzone były kółka
w sprzęt (niedawno dostarczono
17 wiązałek), ale też nie obyło
się beż awarii. Zarejestrowano
483 naprawy wiązałek. Przy
nierównej, deszczowej pogodzie
z maszyn żniwnych miały zasto-

hektar rasie-

spółdzielniom
ostatnie dni

do niezwykle
za-

sowanie raczej „Bizony”, kom
bajny „Vistula” rzadko wyjeż
dżały w pole.

Do sprawnego przebiegu żniw
walnie przyczyniła się krakow
ska młodzież: harcerze, młodzież

pracująca. W ostatnią sobotę
byliśmy świadkami zbioru sło
my w Państwowym Ośrodku
Hodowli Zarodowej w Staniąt-
kach, przeprowadzonego przez
grupę 26 chłopców i dziewcząt
z niepołomickich zakładów dro
biarskich, zakładu Transportu
HiL' i koła ZSMP z Woli Bator
skiej. Poza układaniem słomy w

pryzmę młodzież zajęła się tak
że odchwaszczanlem buraków.
W sumie w akcji „Każdy kłos
na wagę złota” uczestniczyło w

Krakowskiem ponad dwa tysią
ce osób. (woj)

PODSUMOWANO wyniki mię
dzynarodowego współzawod
nictwa o tytuł „Kopalni — naj
lepszego eksportera” w 1S7I r.

W grupie kopalń eksploatują
cych Węgiel koksowy, tytuł ten

zdobyła załoga kopalni „1 Ma
ja”, a wśród kopalń wydoby
wających węgiel energetyczny
kopalnia „Mleehowlce”.

Z

pod
ml,
mi
żołnierzom polskim i radziec
kim, poległym w tej jednej z

największych bitew pancer
nych II wojny światowej.

OKAZJI 32 rocznicy bitwy
Studziankami Paneerny-

1S bm. społeczeństwo zie-
radomskiej oddało hołd

Na razie nie stwierdzono
śladów życia na Marsie

60 rocznica urodzin

Eugeniusza Paukszty

KonferencjawKolombo

W PŁOCKU zakończyło się II
bm. VIII Międzynarodowe Spo
tkanie Pedagogów, zorganizo
wane z inicjatywy Międzynaro
dowej Federacji Ruchów No
woczesnej Szkoły.

UROCZYSTYM koncertem za
kończył się 14 bm. Harcerski
Festiwal Kultury Młodzieży
Szkolnej „Klelce-76”. Jury le-
stiwalowe rozdało nagrody.

TELEWIZJA Polska rozpocz-
nie dziś w programie I emisję
nowego radzieckiego serialu
„Gorące serca”. Akcja filmu o

tematyce społeczno-obyczajo
wej toczy się współcześnie, zaś
jej miejscem jest Wielki zakład

przemysłowy.

Ed-

Złote gody
Ona ma 72 lata, on 70. Mają 1

dzieci, 10 wnuków i na razie
2 prawnuków. Gospodarzą we wsi
Groń (gmina Bukowina Tatrzań
ska) na < ha. Ale tak naprawdę to

przez te lata ciężkiej pracy w do
mu gospodarzyła ona. Jej mąż
przez pól wieku juhasił, a potem
bacował, na tatrzańskich i bitsz-
czadskich halach. Był znanym,
cieszącym się szacunkiem bacą.
Dziś jego tradycje przejął syn,
który bacuje w Bieszczadach. A-
niela i Jan Budzowie (bo o nich
tu mowa), obchodzili w sobotę
złote gody małżeńskie i otrzymali
nadany im przez Radę Państwa,
medal „Za długoletnie pożycie
małżeńskie’*.

Prezydent G. Ford
nie ma spokoju

WASZYNGTOJis.wc.i.cO (
Służba bezpieczeństwa w Bia

łym Domu ,|>m. 25-lei

tniego Geralda Gainbusa, który
już po raz czwarty w ciągu o-

statnich 2 lat przedostał się przez
ogrodzenie

’

otaczające Biały
Dom i usiłował dotrzeć do apar
tamentów prezydenta Forda. Po
przednio udało mu się dotrzeć
w bezpośrednie pobliże
prezydenta, Susan.

Przypominamy, że w ubiegłym
miesiącu został zastrzelony pe
wien mężczyzna, przy podobnej
próbie.

(Dokończenie ze śtr. 1)
ny Wietnam, KRL-D oraz nowe

niepodległe państwa Angola,
Mozambik i Gwinea.

☆
I sekretarz KC PZPR —

ward Gierek przesłał depeszę do
uczestników V Konferencji Sze
fów Państw i Rządów Krajów
Niezaangażowanych w Kolombo,
skierowaną na ręce premiera
Republiki Sri Lanka — Sirima-
vo Bandanaraike. W imieniu na
rodu polskiego E. Gierek prze
słał uczestnikom konferencji

■serdeczne pozdrowienia i życze
nia pomyślnych obrad. „Jeste
śmy głęboko przekonani, że pod
jęte w czasie Konferencji decy
zje przyczynią się do przyspie
szenia wszechstronnej współpra
cy międzynarodowej między
wszystkimi państwami, pogłębią
i umocnią współdziałanie kra
jów niezaangażowanych i socj.a-
listyoznych w ich wspólnej wal
ce o pokój i postęp, o pomyślną
teraźniejszość i przyszłość wszy
stkich narodów” — głosi m. in.
depsza.

Dziennikarka NRD

pobita przez policję
we Frankfurcie n. Menem

córki

vM■■■■fM M Mm* w *4iw*

LCo
t yitfę''ps<^liipj}iij."'rejkpr'-
l dóió świata wpisały się o-

statnio osoby z Nicei... dłu
gością snu,. 3 kobiety i męż
czyzna w wieku od 19 do 27
lat, pod wpływem hipnozy
bez przerwy spało przez 200
godzin, bijąc dotychczasowy
rekord pewnej paryżanki o )
32 godziny. Czwórka „do- i

spała” się rekordu przy ci- j
chych dźwiękach muzyki Ba- |
cha. CI

Jak informuje agencja ADN,
dziennikarka NRD, Christa Gro-
the, została w sobotę pobita we

Frankfurcie n. Menem, w cza
sie kiedy policja rozpędzała bru
talnie demonstrację przeciwni
ków spotkania neofaszystów w

tym mieście. Christa Grothe,
wspólnie ze swym mężem Han
sem Grothe, przebywała we

Frankfurcie n. Menem służbowo
i miała przygotować reportaż z

tego miasta dla telewizji NRD.
Christa Grothe została prze
wrócona na ziemię i zraniona
pałką przez policjanta.

Stałe przedstawicielstwo NRD
w RFN złożyło protest w fede
ralnym urzędzie kanclerskim
przeciwko temu zajściu, stano
wiącemu poważne pogwałcenie
porozumień w sprawie zapew
nienia możliwości pracy dzien
nikarzom. i

WASZYNGTON
W ośrodku kosmicznym w

Pasadenie otrzymano wstępne
wyniki doświadczeń, przeprowa
dzonych w minilaboratońum

„Vikinga”, których celem' było
wykrycie obecności związków
organicznych w glebie marsjąń-
skiej. Pozytywny wynik; tego
eksperymentu świadczyłby o

istnieniu obecnie lub w przesz
łości życia biologicznego na tej
planecje. Pierwsze wyniki przy
niosły jednak rozczarowanie,
ponieważ w badanym materiale
nie stwierdzono żadnych związ
ków organicznych. Nie wyklu
cza to jeszcze hipotezy o istnie
niu na Marsie życia, ponieważ
cząstki organiczne mogły być

■zbyt mikroskopijne, by aparatu
ra naukowa „Vikinga” mogła je
„wyłowić” w glebie marsjań-
skiej. Urządzenia „Vikinga” mo
gą jedynie ustalić istnienie
badanej próbce molekuł milio
nowej wielkości, tzn. rzędu
1:1.000.000.

Powracając do zaskakujących
wyników eksperymentów biolo
gicznych, w czasie których uzy
skano obfite wydzielanie przez
badaną próbkę tlenu i dwutlen
ku węgla, jeden z naukowców
stwierdził, że w glebie marsjań-
skiej mogą być mikroorganiz
my, które asymilują węgiel z a-

tmosfery. Związki węgla są
podstawą życia na Ziemi i dla-

tego tyle uwegi poświęcają temu

naukowcy amerykańscy, poszu
kujący życia na Marsie. W celu
zweryfikowania tych "wyników
już wkrótce przebadane próbki,
z których uzyskano tyle tlenu
i dwutlenku węgla, zostaną o-

grzane do bardzo wysokiej tem
peratury, niszczącej wszelkie

życie. Jeśli po tym zabiegu pod
czas uzupełniających testów nie
zostanie stwierdzona żadna ak
tywność, będzie to świadczyło,
iż zaskakujące wyniki pierw
szych prób nie były wywołane
procesami przebiegającymi w

żywych organizmach.
Stwierdzono również nieocze

kiwanie dużą ilość wody w grun
cie marsjańskim, badanym pod
kątem wykrycia w nim drobin

organicznych. Woda miała for
mę hydratów (wodzianów) i wę
glanów, a nie molekularną. Pra
wdopodobnie utkwiła w „kie
szeniach” które wytworzyły się
w żwirze marsjańskim.

Ponad 30 książek ma w swoim
dorobku pisarskim Eugeniusz
Paukszta, obchodzący w sierp
niu 60 urodziny. Ten ceniony
pisarz i społecznik, laureat na
grody państwowej i licznych na
gród literackich, odznaczony Or
derem Sztandaru Pracy I klasy,
związany jest z Poznaniem i

Wielkopolską od pierwszych lat
powojennych. Jego książki za
wierają historię walk o polskość
ziem zachodnich i północnych, a

przedstawione w utworach losy
bohaterów są losami wielu Po
laków, którzy walką i codzien
ną pracą przyczynili się do roz
woju tych ziem po ich powro
cie do macierzy. Znajomość tych
spraw to suma przeżyć i do
świadczeń E. Paukszty, który
brał czynny udział w zasiedla
niu tych terenów. Jego książki
stanowią dla szerokiego kręgu
czytelników lekcję patriotyzmu
i historii. W najbliższej przy
szłości pisarz zamierza rozpo
cząć trylogią o Powstaniu Wiel
kopolskim.

Zaostrzenie stosunków egipsko-libijskich

Wybuch bomby

Tajemnicza choroba
nie ustępuje

WASZYNGTON
3 dalsze osoby zachorowały na

tajemniczą chorobę, której wy
buch nastąpił po konwencji le
gionu amerykańskiego w Fila
delfii. Ogółem liczba osób, które

zachorowały na tę chorobę osią
gnęła 169. Dotychczas zmarło 25
osób, a nie jak poprzednio po
dawano 27. Ministerstwo zdro
wia' stanu Pensylwania 14 bm.

skorygowało w powyższy sposób
dane o chorobie.

nie napawa optymizmem

w pociągu pasażerskim

Władze sanitarne Lombardu
przekazały prasie mapę regio-
póty skażonych . trującą...Chmurą
z zakładów chemicznych „Icme-'
sa” w Seveso oraz informacje ha
temat skutków tragicznej /.kata-x

KAIR
W sobotę wieczorem w Alek

sandrii dokonano tragicznego w

skutkach zamachu bombowego.
W zatłoczonym pociągu' pasa
żerskim wybuchła bomba, umie
szczona na półce bagażowej. Na

miejscu zginęło 8 osób, w tym
3 kobiety i 1 dziecko, a ok. 50
pasażerów odniosło obrażenia.

Zamach ten doprowadził do
dalszego zaostrzenia stosunków

libijsko-egipskich. Ministerstwo

spraw wewnętrznych Egiptu w

swym oświadczeniu wysunęło
zarzut, że zamach był częścią
„planu sabotażowego” rządu H*

bijskiego. Niedzielna pi-asa e-

gipska opumikowałą obszerne
relacje o zamachu oskarżając
przywódcę Libii, Kadafiego, o

to, iż jest głównym organizato
rem dywersji przeciwko rządo
wi egipskiemu.

Od kilku tygodni widoczne
jest ochłodzenie w stosunkach

libijsko-egipskich. Egipt zwięk-

szył liczebność swych wojsk sta
cjonujących na granicy z Libią,
motywując ten fakt „infiltracją
sabotażystów libijskich” na zie
mi egipskiej.
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Od dawna wiele mówiło się o

tym, że gdy nastają w Krako
wie miesiące wakacyjne — od
czuwa się brak ciekawych im
prez muzycznych.

Myślały o tym władze miasta —

i oto znalazł się znany entuzja
sta, który podjął się zorganizo
wania specjalnego Festiwalu.
Jest nim niewyczerpany w

swych pomysłach Stanisław Ga-
łóński, kierownik zespołu Capel-,

' la CracodenSis, m. in.'inicjator
"pięknych dni Muzyki Dawnej'w

'

Starym Sączu. I oto wczoraj, 15,
’sierpnia rozpoczął się Festiwal
pod nazwą „Muzykarfo Starym
Krakowie” — właśnie koncer
tem zespołów: Capellae Craco-
niensis i Madrygalistów — pod
dyr. Stanisława Gałońskiego.
Przypomnę, że zespół ten założo
ny został 6 lat temu i mieliś-

. my możność śledzió dokładnie
jego rozwój i działalność. Z po-
czątku ze względu na skład

, instrumentów — repertuar ze
społu zawierał przeważnie utwo
ry z epoki baroku — Bacha, Vi-

. ualdiego, Haendla, Corellego. Po
. pewnym czasie — doszły utwory
kompozytorów naszego wieku —

przygotowano dzieła. Grażyny
Bacewiez, Lutosławskiego i Spi-
saka, z obcych — Brittena, Szo
stakowicza, Strawińskiego. Wre
szcie postarano się o dawne in
strumentu, takie, jak flety pro
ste, fidel, lutnia, , psałterium,
portatyw, puzonu waskomensu-
ralne, Pinia da gamba i in.
dała możliwość
kompozycji e^okl
i ręhesałirn. Tak
żesnół kameralny,
rozległy repertuar
naidawnie-iszej —

XX wieku,
" Na niedzielnym, .

«’’li Hołdu Pruskioao Muzeum
Karódowego m Sukiennicach
lięm>» *<>brani melomani ’(>V-
słuchaŃ szereg uticorów polskiej
muzyki dąwnel — z epoki śr‘e-

renesansu
’

h-rpku.■ Symbolicznie, uroczyście —

co

wykonywania
średniowiecza
wiec powstał

posiądą
— od mitwM
po klasyków

koncercie w

a

O; ■M
koncert zainaugurowała kompo
zycja „Cracouia Ciuitas” Anoni
ma z l połowy XV wieku, Hymn
na cześć Krakowa — utwór za
chowany w Bibliotece Ordynacji
Krasińskich pod nr 52. Jakże
pięknie zabrzmiały tu — towa
rzyszące zespołowi Madrygali
stów dwanc instrumenty: flet
sopranowy, fidel altowy (proto
typ skrzypiec}, viola de gamba,
psałterium.

Z wielkim zainteresowaniem
słuchaliśmy nieczęsto wykony
wanych na starych instrumen-
tach — dwu tańców z Tabulatu
ry Jana ż Lublina— z XVI w.

Ale w I części Wieczoru głos
mieli przede wszystkim Madry
galiści. W pięknej nastrojowej
pieśni „Nakłoń Panie ku mnie
ucho Twoje” Wacława, z Sza
motuł (XVI w.l kompozytora ka
peli królewskiej Zygmunta Au
gusta,

'

w dwu Psalmach Miko
łaja Gomółki — również członka
kapeli królewskiej Zygmunta
Augusta •— wielkiego klasyka-
„złotego wieku”, w których to
Psalmach do tekstów Jana Ko
chanowskiego — brzmi jakże
często nuta i rytm polskiej pie
śni ludowej, w kompozy
cjach reprezentantów polskiego
baroku — „Resonet in laudi-
bus” — Bronisława Pękiela —

m. in. kapelmistrza kapeli ka
tedralnej w Krakowie, oraz

„Vidierunt omnes fines terrae”
Mikołaja Zielińskiego — naj-
wybitnięk^eoo kompozytora I
połowy XVII wieku, autora

słynnych, -wudanuch w Wenecji

— „Ofertoria et comunioneS to'
tius anni" i — zespół Mądrygali-
słów zachwycił świeżością, czy
stością dźwięku: ładnym: sócik-
stym orzmieniem, a przy tym
muzykalnością, kontemplacją,
skupieniem — jakże niezoęańy-
mi cechami -- szczególnie w in
terpretacji takiego repertuaru.

W drugiej części wieczoru —

Zespoły: Capellae CracOniensif i
Madrygalistów pod dyr. Stani
sława Gałońskiego wykonały
wielkie dzieło Grzegorza Ger
wazego Gorczyckiegp, kompozy
tora i długoletniego dyrygenta
kapeli katedralnej na Wawelu—
reprezentanta stylu wokalno-
instrumentalnego. Jego „Com-
pletorium” — w którym jako
soliści wystąpili: Urszula Re-
dych-Vasina, Eligia Kłosowska,
Zdzisław Adamkiewicz i Adam
Szybowski — zabrzmiało peł
nym blaskiem i zakończyło fra
gmentem „Sicut erati in prinei-
pio” pierwszy, inauguracyjny,
jakże udany koncert rozpoczy
nającego się Festiwalu „Muzyka
w Starym Krakowie”. A więc —

tak było na początku! Kilkakroć
burzliwymi oklaskami wywoły
wano Stanisława Gałońskiego —

inicjatora tych DNI.
Przez najbliższe wieczory cze

kają nas dalsze, ciekawie impre
zy.

strofy, jaka wydarzyła się tu W

lipcu. Tzw. strefa „A” o sil
nym i średnim stopniu skażenia
rozciągi się na powierzchni 115
hą, dotychczas ewakuowano ż tej
strefy '730 osób. Strefa „B” o

słabszym stopniu skażenia ma

powierzchnię 205. ha i jest za-

mieszkała przez 4300 osób, które
pozostały w swych domach. O-
becńie w szpitalach przebywa 13

osób, a w ostatnich tygodniach
dokonano 6.465 analiz krwi oraz

przeprowadzono 1500 kontroli le
karskich w domach.

Lekarze, którzy nadal prowa
dzą obserwację medyczną ko
biet w ciąży pochodzących ze

skażonego rejonu Seveso doko
nali autopsji martwo urodzone
go dziecka 34-letniej Antónietty
Pacelli. Wstępne wyniki pozwa
lają przypuszczać, że nie ma

związków między tą śmiercią a

działaniem dioksynf Uzyskany
rezultat badań nie daje nieste
ty podstaw do optymizmu w o-,
cenie groźnej sytuacji w. jakiej
znajdują się pozostałe . ciężarne
kobiety zagrożone działaniem

trucizny.

Dziwny przypadek
bgorączki Lassa"

OTTAWA
Do szpitala w Toronto^ przyjęto

pod koniec uh. tygodnia 56-letnią
pacjentkę w stanie bardzo

kim, u której podejrzewa
rzadką chorobę występującą
łącznie w Afryce zachodniej
„gorączkę Lassa”. Sytuacja
się poważna, kiedy na następny
dzień 14 osób spośród personelu
dostało gorączki i dreszczy. Szpital
odizolowano całkowicie od otocze
nia 1 bada się ich krew dla usta
lenia, czy chodzi rzeczywiście o

wypadek tej choróby.
Jest interesujące, że owa pa

cjentka nigdy nie była w Afryce,
natomiast przed paroma dniami

powróciła z wycieczki do W. Bry-
tąaii, Włoch, Holandii i RFN. Ka
nadyjska służba zdrowia nawiąza
ła, już kontakt z większością spo
śród ponad 400 pasażerów samolo
tu na pokładzie, którego pani
Kamceky przybyła do Toronto. U

żadnego z nich dotychczas nie
stwierdzono objawów choroby.

cięż-
się

wy-
tZW.
stalą

Krótko...

JERZY BRESTICZKER
P.S. Wczoraj o godz. 12.00 przed

południem w salach Muzeum Hi
storycznego otwarto wystawę In
strumentów pochodzących z XVIII
wieku, a udostępnionych przez
Muzeum Narodowe w Poznaniu.

Dyrektor Włodzimierz Kamiński
był znakomitym przewodnikiem,
objaśniając rodzaj i pochodzenie
instrumentów. W I-ej sali zgroma
dzono instrumenty używane w ze
społach orkiestrowych, w dru
giej — solowe. Zainteresowały
szczególnie: pochodząca z Fraricji
— lira korbowa, polski tęorban,
angielska gitara 1 pochodzący z

Drezna — flet z kości słoniowej.
Wystawa — na pewno warta zwie
dzenia, trwać będzie 10 dni. ■

w

o-

u-

♦ w pobliżu wyspy Sao Jor-
ge (Azoty) wywrócił się sta
tek-,roin, wiozący około 70 pa
sażerów. 12 z nich utonęło. Re
sztę osób uratowały znajdują
ce się w pobliżu statki.

♦ Ponad 25 osób zmarło

ciągu ostatnich tygodni w

kręgu Siraha w Nepalu od
kąszeń kobr. Wśród ofiar znaj
duje się kilkoro dzieci.

♦ Zabójstwa na tle politycz
nym nie mają końca w Argen
tynie. W sobotę znaleziono w

rejonie Cerros de Zonda zwło
ki dalszych 2 osób, zastrzelo
nych przez nie znanych spraw
ców. Natomiast w starciach z

silami porządkowymi poniosło
w sobotę śmierć 9 partyzan
tów nielegalnego ugrupowauia
„Montoneros”.

♦ •Na autostradzie między. ■
Norymbergą a Monachium do
szło w sobotę do wielkiego ka-

rambolu samochodowego. U-

szkodzonych zostało 67 pojaz
dów. 17 osób doznało obrażeń,
w tym 2 w stanie ciężkim
przewieziono do szpitala.

♦ Co najmniej 37 osób po
niosło śmierć w centralnych
prowincjach Korei południowej
w wyniku powodzi i obsu
nięcia się ziemi, spowodowa
nych ulewnymi deszczami. 2500
osób zostało bez dachu nad
głową.

♦ Na południu Peru, runął
na ziemię śmigłowiec wojsko
wy, na którego pokładzie znaj
dował się peruwiański minister

transportu 1

gen. Artemio
Jego stan jest
ga śmigłowca
wie wyszli z katastrofy
szwanku'.

♦ W sobotę, na stadionie w

miejscowości Amareleją w, Por
tugalii, gdzie tniąly odbyć «lę
walki byków, tuż przed rozpo
częciem widowiska zawaliła się

komunikacji —

Garda Vargas.
krytyczny. Zalo-
i inni pasażero-

oez

orga-

obję-
anty-

one

Przybiera na sile

bunt przeciwko
polityce apartheidu

LONDYN, PARYŻ
Okrutnym terrorem odpowie

działy władze RPA na wystąpie
nia ludności murzyńskiej prze
ciwko segregacji rasowej, uci
skowi społecznemu, politycznemu
i ekonomicznemu. Po krwawych
rozprawach na ulicach Soveto,
Johannesburga oraz w gettach
w pobliżu Kapsztadu rasistowska

policja ■przeprowadziła masowe

aresztowania wśród Afrykanów.
Agencję zachodnie donoszą, że

pod koniec ub. tygodnia zam
knięto co najmniej 50 czołowych
działaczy antyreżimowych
nizacji murzyńskich.

Aresztowaniami zostały
te wszystkie koła opozycji
rasistowskiej. Nie ominęły
również uczniów szkół murzyń
skich oraz białych studentów,
którzy solidaryzowali się ze

swymi czarnymi kolegami.
Fala aresztowań nastąpiła w

przededniu pogrzebu jednego z

przywódców organizacji czar
nych studentów (SASO) Manpe-
tli Mohapi, który zmarł w wię
zieniu. Organizacje murzyńskie
zapowiedziały, że pogrzeb stanie
się wielką demonstracją prze
ciwko apartheidowi.

Mimo represji w gettach a-

frykańskich dosłownie wrze.

Bunt przeciwko polityce apart
heidu przybiera na sile mimo

całej brutalności sił bezpieczeń
stwa. Przypomnij my, że od kól
policjantów zginęło w ciągu o-

statnich 2 miesięcy ponad 200 A-

frykanów, a ponad 1000 zostało
rannych.

jedna z 'trybun. 6 widzów zgi
nęło, a około 100 odniosło ra
ny.

♦ Wielki pożar w domu mie
szkalnym w najstarszej dziel-
nicy Paryża spowodował w

niedzielę śmierć 2 dzieci. W tej
samej dzielnicy przed paroma
dniami spłonął hotel. Liczba n-

fiar wynosiła wówczas 13 osób.
♦ W niedzielę trwała akcja

poszukiwania ciał pasażerów
przeciążonego statku, który w

środę zatonął na rzece Kosi (w
stanie Blhar). Istnieją obawy,
że liczba śmiertelnych ofiar

wyniesie 170.

♦ Pogrzeb 18-letniego stu
denta hiszpańskiego
Verdejo, który został zastrze
lony przez policję 13 bm. v:

czasie, gdy malował na ma
rach hasła pólltyczne, prze--
kształcił się w wielką demon
strację sil lewicowych.

Javiera

...z dalekopisu ;
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Nię brak zdjęć
z różnych stron

pokazujących
wawelski dzie
dziniec. Tym ra
zem nasza foto-
reporterka uję
ła jego fragment
z okna piwnicz
nego Królew

skiego Zamku.

Fot. J. RUBTS

„SPOŁEM WSS w Krakowie uprzejmie infor
muje PT Klientów, że ód dnia dzisiejszego, tj.
16 sierpnia, w SDH „JUBILAT" w Krakowie,
al. Krasińskiego 1 — czynne będą działy:

♦ PRZEMYSŁOWY w godzinach 9—20.

♦ SPOŻYWCZY w godzinach 8—20

K-6195

Co zrobić z kamiennymi resztkami

dawnego Pomnika Grunwaldzkiego

Muzeum Warmii i Mazur

dawnego coH na pala Grunwalda
Nim wróciłam z letnich wę

drówek po kraju do Krakowa,
gdzieś na północy Polski do-

Nowoczesność

tylko z wierzchu
Osiedle Podwawelskie powstaś)

ło stosunkowo niedawno i w za
sadzie wciąż jeszcze rozbudowu
je się oraz przybywają mu co
raz to nowe obiekty. Słowem
jest nowoczesne i przynajmniej
w założeniach winno pięknieć z

dnia na dzień.

Niestety nowoczesność jest je
dynie z wierzchu. Wystarczy
bowiem wejść do wnętrz pię
knych wieżowców, aby obrzy
dliwy zapach odurzył nawet

najbardziej wytrzymałych. Pra
wdopodobnie już konstruujący
zsypy popełnili jakiś błąd, nie
zależnie jednak od tego admini
stracja kompletnie nie dba, by
śmieci były wywożone w porę.
Na razie zdołały się tam zalę
gnąć myszy, wędrujące zresztą
spokojnie na najwyższe piętra.
Należy się jednak spodziewać,
że niebawem pojawią się i epi
demie chorób. Może by więc
ktoś kompetentny wreszcie zro
bił porządek. (bog)

Przez okrągły rok

Zespół Bibliotek przy ul. 18
Stycznia. 59— to jedna z naj
większych krakowskich placó
wek ’

Miejskiej Biblioteki" Pu
blicznej. Jak rok długi — czy
zima, czy lato — zawsze tu
ruch.

Miła wizyta
Ubiegłej soboty zespół „E-

cha” spotkała miła niespo
dzianka. Redakcję odwiedziła
grupa dzieci z Bazy — zwanej
„Michałek” — Nieobozowej
Akcji Letniej, Związkowej
Spółdzielni Mieszkaniowej przy
ul. Bałuckiego 9. Podczas wi
zyty usłyszeliśmy, że Baza>
rozpoczęła swoją pracę 8 czer
wca, że liczy 70-cioro dzieci,
że wyjeżdżają one na ■'różne
wycieczki, biorą udział w raj
dach, oglądają filmy. Słowem
program urozmaicony, każde
go dnia coś innego. A że cała
impreza ma się już ku, końco
wi odwiedzają one ośrodki
kultury, kluby, itd., by wszys
tkim powiedzieć jak bardzo
celowe jest organizowanie ta
kich właśnie akcji.

Dzieci . ślicznie nam jeszcze
śpiewały, próbowano i nas te
go naczyć, wręczono nam rów
nież pamiątkowe znaczki.
Dziękujemy jeszcze ra:

, Księgozbiór biblioteki liczy
pk. 60 tysięcy woluminów, do
tego dochodzą jeszcze czasopi-

. siną —r 59.tytułów,polskich i za
granicznych periodyków. Jest
tu wypożyczalnia dla doro
słych, oddzielna dla młodzieży,
a także wypożyczalnia wraz z

czytelnią dla najmłodszych
czytelników.

Wreszcie w Zespole Biblio
tek korzystać można z czytel
ni naukowej dysponującej bo
gatym zbiorem prac ze wszys
tkich dyscyplin, głównie je
dnak z dziedziny humanistyki
i medycyny. Czytelnia groma
dzi ponadto bibliografie, in
formatory itp. — a także o-

pracowania i kompedia służą
ce informacji bibliotecznej
bibliograficznej.

Niezależnie od pozycji pol
skiej ma wiele cennych ksią
żek również w języku angiel
skim, francuskim, niemieckim
i rosyjskim.

Kierownictwo Zespołu Bi
bliotek przy. ul. 18 Stycznia
nie ogranicza się jedynie do
wypożyczania książek czy u-

życzania swojej czytelni, orga
nizowane są liczne w „ąiągu
•roku spotkania'? z. ,,J' \

ne itd.

Aktualnie eksponują tu

swoje prace plastycy amato
rzy Grupy Charaktery. Jest
także miniwystawka książki
urządzona w związku z 50
rocznicą śmierci Jana Kaspro
wicza.

szły mnie wieści o odnalezieniu
granitowych bloków będących
autentycznymi fragmentami da
wnego Pomnika Grunwaldzkie
go. Na ten też moment zbiegła
się rozmowa z dyrektorem Mu
zeum Warmii i Mazur w Ol
sztynie — Władysławem Ogro-
dzińskim. Właśnie w gestii tegoż

'Miize.um jest Grunwald, owo

tak ważne historycznie dla Po
laków miejsce, rokrocznie od
wiedzane przez dziesiątki‘ tysię
cy turystów różnych narodowo
ści. Tylko w tym roku, od maja
do końća lipca, i samo muzeum

grunwaldzkie, odwiedziło -72 ty
siące osób a niewątpliwie wiele
więcej przeszło przez samo pole
Grunwaldu. Projekty zabudowy
całego pola Grunwaldu są do
piero częściowo zrealizowane,
wiele jeszcze można i trzeba
tam zrobić, by do końca; uhono
rować miejsce

‘

znamiennej bi
twy. Toteż trudno się dziwić
marzeniu i życzeniu dyr. Ogro-
dzińśkiego;

'

by, przynajmniej
model Pomnika Crrunwaldzkię-
go także pod Grunwaldem się
znalazł. Odnalezienie fragmen
tów kamieniarki jakże znakomi
cie więc koresponduję zintencja
mi muzeum warmińskiego.

Przyłączam więc ten swój
głos do dyskusji mieszkańców
Krakowa, szukających najlep
szej koncepcji umiejscowienia
pozostałych fragmentów pomni
ka, apelem w imieniu Muzeum
Warmii i Mazur oraz władz
miasta Olsztyna, które rzecz w

Całości popierają, prosząc o mo
żliwość przerzucenia fragmen
tów kamieniarki pomnika na

pola Grunwaldu. Miałyby owe

pamiątki znakomite tam miejsca
ekspozycji służąc też szersżSftiiij

zapowiedział swą wizytę-w Kra
kowie, niechże więc Komitet
Odbudowy Pomnika rozważy i

tę propozycję umiejscowienia a

jednocześnie uhonorowania oca
lałych pamiątek przeszłości., (bji)

Prezent

dla Muzeum
Lotnictwa

i Astronautyki
Krakowskie Muzeum Lot

nictwa i Astronautyki otrzy
mało od Aeroklubu /Robotni
czego w Świdniku samolot Pi-

per-Cub SP-BAL. .

Aktualnie muzeum liczy po
nad 100 eksponatów — nie
mal wszystkie one to dary cd
klubów, instytucji, a tąkże 0-
sób prywatnych.

Uzupełniają i
Importowane warzywa -i owo

ce wydatnie wspomagają nasz

„zielony" rynek. Znaczne ich
transporty sprowadziliśmy do
Krakowa z krajów południo
wych w lipću i w pierwszych
dniach 'sierpnia, dalsze znajduję
się w drodze lub są spodziewa
ne w najbliższych dniach.

Jak poinformowała, Krąkow—
ska Spółdzielnia Ogrodnicza —

do tej pory nadeszło dla . nasze
go miasta 640 ton pomidorów z

Albanii,, Rumunii i Bułgarii, 60
ton arbuzów z Egiptu, a dostawy
brzoskwiń z Grecji były , o 100

01126860

Co i kawiarenką
w „Europejskim

Kawiarenka w hotelu
ropejskim” przy ul. Lubicz w

Krakowie cieszyła się od lat
dużym powodzeniem wśród
przebywających w tym . bu
dynku gości, a także krako
wian.. 3 miesiące temu, a więc
już w pełni letniego sezon.u

turystycznego, zakład został
zamknięty z powodu remon
tu...

W tym samym czasie „Wa-
wel-Tourist” uruchomił letnią
kawiarenkę przy ul. Pijar
skiej, obok hotelu „Polskie
go" Podejrzewamy, iż właś
nie ten fakt stał się główną
przyczyną zamknięcia barku
w „Europejskim’1. Niemniej
pragniemy dowiedzieć się czy
i kiedy kawiarenka przy ul.
Lubicz zostanie znowu otwar
ta? (ja)

.§Ę?|eczęnstwa P»W6go ;
• •

'

4>4vńędza}ą^ga. fcijipryczrie miej-)

Za kilka dni dyr. Ogrodziński
fuiniiiiiiinunnniiiuinuur

Czy lato, czy zima, w Zespole
Bibliotek przy ul. 18 Stycznia
zawsze ruch.

4755- dziewcząt

Fot. ZBIGNIEW OGIŃSKI

Myślenicach
Wychowawczy

Aktualnie eksponowane są tu

prace malarskie amatorów
plastyków Grupy Charaktery.

Dziękujemy
...uczestnikom klubu waka

cyjnej przygody „Kalinka”
przy SM „Hutnik” ZOS-2 za

przesłane nam pozdrowienia z

wędrówek szlakiem walk od
działu partyzanckiego AL im.
Bartosza Głowackiego.

J3K

ON
eN

liW
IM i1

Psi uniwersytet
Krakowski Oddział Związku

Kynologicznego organizuje we

wrześniu br. jesienny kurs dla
psów z zakresu posłuszeństwa.

Zapisy przyjmuje biuro Od
działu (Kraków, ul. Straszew
skiego 5) w poniedziałki,
dy i piątki w godzinach
18.00 do 19.000.

śro-
od

30 lipca br. ukazała się w „Echu”
informacja pt. „Trzeba przyspie
szyć budowę siteci wodociągowej
w osiedlach peryferyjnych Nowej
Huty’*. Znalazły się tam m. in. ta
kie stwierdzenia: Wodę pitną z

sieci miejskiej otrzymali dotych
czas mieszkańcy osiedli: Pleszów-
Kujawyi Chałupek, częściowo ^aś
Branic i Mogiły; \ J?!
r Po ^ksteaniu.*; się
otrzymaliśmy pd„ ,mieszkańca^
osiedla Chałupki, w51 którym piśzą
oni, iż wprawdzie sieć wodociągo
wa częściowo jest położona, ale
płynąca w niej woda jest zanie
czyszczona i nie nadaj e się do
picia.

Poprosiliśmy o kilka słów wy
jaśnienia kierownictwo Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i

Kanalizacji. Jak się okazuje, sieć
wodociągową we wspomnianym
rejonie — projekt „BiprostAlu’* —

układa Huta im. Lenina. Z Kom
binatu płynie też woda. Prace nie
są oficjalnie zakończone i MPWiK
nie zna terminu przekazania ca
łego wodociągu. Tak więc informa
cja o tym, iż mieszkańcy Chałupek
korzystają już z wodociągu —

była nieco przedwczesna.

proc. większe od przewidywa
nych i wynosiły 440 ton.

Obecnie można liczyć na ko
lejne arbuzy i brzoskwinie , z

Węgier i Bułgarii. Ukazujące’się
dopiero sporadycznie W sklepach
i na straganach pewne'ilości pa
pryki znacznie zwiększą się, Ja
ko że wchodzimy właśnie ,w
okres jej dużej podaży. Łącznie
mamy otrzymać dla Krakowa w

bieżącym sezonie ok. 200 ton

różnych odmian papryki zielo
nej, żółtej i późniejszej czerwo
nej.

Po 20 sierpnia nastąpią ‘pierw
sze dostawy winogron- z Buł
garii oraz owoców, mango z

Egiptu wzgl. z Algierii, Jakdść

otrzymywanych z importu wa
rzyw i owoców oceniana, jest
dobrze, z wyjątkiem może nad
chodzących w tym roku joońii-
dorów, które nie odznaczały się
specjalnymi' walorami smako
wymi. ■ (Z)
liiiiiUlliiHilillllliillillltnHil

Radio

(Dokończenie ze str. 5H
ŃĄ FAU 1322 M

Wiadomości: .19, 20, 21, 22, 23.
17 Radiokurier. 17 .20 P.arada .pil

skiej, piosenki 18 Muzyka i Aktu
alności. 18.30 Przeboje non stop.
19.15 Warszawska Orkiestra PR i
TV. 20.05 Naukowcy — rolnikom.
20.35 Koncert życzeń. 21 .05 kroni
ka sportowa. 21.15 Spotkanie z W.
Glińskim. 21.45 z archiwum jazzu.
22.30
22.45
23.10
23.15

«»

Proponujemy 1 zapraszamy.
Goście Sopockiego Słowika .76.
Korespondencja z zagranicy.
Muzyka na estradach świata.

W płomieniach
Zabudowania gospodarcze, wy

pełnione już nowymi zbiorami,
spłonęły w Wołowicach w gmi
nie Czernichów. Ogień powstał
od wyładowań atmosferycznych.
Straty poniesione przez właści
cielkę, Marię Kuś, szacuje się
wstępnie na ok. 150 tys. zł.

PROGRAM II*
NA FALI 249 M

Wiadomości: 21.30, 23.30.
17 Słuchamy chórów dziecięcych.

17,20 Rep. pt. „Teatr Złotej Jesie
ni*’. 17 .40 Nowe nagrania radiowe.
18.30 Eęha dnia. 18.40 Zapraszamy
do myślenia. 19 Tematyka baśnio
wa w - 'twórczości kompozytorów
słowiańskich. 19.30 Notatnik kultu
ralny* 19.40 Arcydzieła kamerali
styki. 20 40 Ze słynnych dzieł ope
ry francuskiej. 21 .45 Wiadomości
sportowe. 21 .55 Teatr PR — „Cała
moja nadzieja’* — słuch. 22.35 Dzie
ła Kazimierza Serockiego. 23.35 -Co
słychać w świecie. 23.40 Z woka
listyką na .ty. . ..

Przed nowym rokiem szkolnym
11 przedszkoli miasta 1 gminy

Myślenice zapewnia systematyczną
opiekę pedagogiczną 765 dzieciom
z terenu miasta 1 wsi. Od nowego
roku szkolnego nowy program
wychowawczy realizować będzie
Przedszkole Państwowe nr 5. Na
tomiast konieczną edukację przed
szkolną daje tutaj 6-latkom 28

ognisk przedszkolnych. Do 17 szkół
podstawowych uczęszczać będzie
na tym obszarze
1 chłopców.

Istnieje także w

Państwowy Zakład
ze szkolą specjalną stopnia pod-
sfawowego, obejmujący zasięgiem
rekrutacji były powiat myślenicki.
Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Zespół
Szkół Techniczno-Ekonomicznych i
Liceum Medyczne zapewniają mło
dzieży wykształcenie zawodowe, a

Liceum Ogólnokształcące przy
gotowuje do egzaminu dojrzałości
800 uczniów. Od 1 września br. re
alizować ońo będzie nowy program
biologiczno-chemiczny. Przy szkole
tej istnieje rówńleż liceum i stu
dium zawodowe dla pracujących,
do których uczęszcza ponad 100 0-
sób.

Mówiąc o stanie posiadania my
ślenickiej oświaty wspomnieć na-

leży jeszcze o 2 świetlicach z do
żywianiem, 4 internatach, Miej
skiej Poradni Wychowawęzo-Za-
wodowej i Miejskiej Bibliotece Pe
dagogicznej, podkreślić że 7 jej
placówek przechodzi remont kapi
talny a pozostałe remonty bieżące,
w których partycypują również
organizatorzy obozów 1 koloni let
nich. (ms)

PROGRAM HI

UKF 66,89 ;':'-
Wiadomości: 17, 19.30 .

17.85 Muzyczna poczta UKF. 17.40
SOS dla Parku Kultury — rep.
18 Muzykobrańfe. 18.30 Polityka
dla wszystkich. 18.45 Urszula Si
pińska z zespołem Ergo. 19 „Ńad
Niemnem" — ode. 4 pow. E. Orze
szkowej. .19.50 „Katar" — 26 ode.
pow. s . Lema. 20 Organowe brazy-
liana Waltera Wanderlry‘a. 20.15 Na

poboczu wielkiej polityki. 20.25
Bielszy odcień bluesa. 20.50 „60 mi
nut na godzinę”. 22 .15 Trzy kwa
dranse jazzu. 23.05 Czas relaksu.
23.50 Śpiewa Sylyia Vartan.

Kto umyje?
Przed kilkoma miesiącami

MPK ustawiło w kilku punk
tach miasta nowe, efektowne
daszki, które chronią pasaże
rów, czekających na przystan
kach, przed kaprysami pogody.

Po-ustawieniu tych konstruk
cji nikt się nie zajmuje ich my
ciem i czyszczeniem, a' wyglą
dają one ostatnio — z powodu
brudu — fatalnie. Tak jest np.
na przystanku tramwajowym
przy ul. Basztowej pod LOT-em

czy przy placu Wolności-
Kto umyje wreszcie te daszki

na przystankach^ (ja) >

i

PROGRAM IV
I AUDYCJE LOKALNE’

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ
UKF 68,75

16.40 Wiadomości znad Wisły
Dunajca. (Kr). 16.50 Muzyka roz

rywkowa. 17 Start (Kr). 18 Skrzyn
ka interwencji (Kr), 18,10 Rojśkie
piosenki (Kr). 18.25 Szkło z ulicy
Lipowej. 18.40 Tygodniowy , prze
gląd audycji oświatowych .i pop.-
nauk. 19 „Nowości naukowe kra
jów socjalistycznych”. 19.15 Tęzyk
rosyjski. 19.30 Mlędzyn. Festiwal
Zespołów Disdelandowych — Dre
zno 76 (stereo) (Kr). 20.40 Odtwo
rzenie koncertu Orkiestry Symfo
nicznej- Radia w Stuttgarcie (ste
reo) (Kr). 22 .15 Sztuka węzóraj i
dziś. 22 .35 Wieczorna serenada.



Str. 4 ICHO KRAKOWA
Nr 183 (9565)

SKLEP NR 450 — Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa
Handlu Wewnętrznego

w KRAKOWIE przy ul. WROCŁAWSKIEJ 28
zaprasza PT Klientów - oferujqc:

♦ ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO

♦ ZMECHANIZOWANY SPRZĘT GOSPODAR
STWA DOMOWEGO

♦ oraz na nowo otwartym stoisku SPRZĘT RA
DIOWO-TELEWIZYJNY.

PIERŚCIONEK zloty, ku-

pię. Oferty 10556 „Prast”,
Kraków, Wiślna 2.

CUKIERNICĘ i sztućce
srebrne — kupię. — Ofer
ty 10555 „Praga”, Kraków,
Wiślna 2.

LEKARZ poszukuje gara
żu w Nowej Hucie lub
Krakowie. — Oferty 9463
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

Proca

POTRZEBNA dochodząca
do opieki nad 4-letnim
dzieckiem. — Referencje
wymagane. — Zgłoszenia:
tel. 21:-85, ul. Syrokomli
22/4. g-9336

MATEMATYKA, fizyka —

solidnie przygotowuje ucz
niów 1 studentów do eg
zaminów .poprawkowych
mgr inż. Zięciak, Racła
wicka 29/4, po szesnastej.

g-8724

PRAGNIESZ szczęśliwego
małżeństwa? Napisz: Pry
watne Biuro „Venus‘‘ —

Koszalin, Kolejowa 7. —

Błyskawicznie prześlemy
krajowe adresy. K-4850

Nauka

KOREPETYCJI z matema
tyki — udzielam. Pikul-
ski, tel. 214-55.

g-6071

MATEMATYKA — kore
petycji, udziela małżeństwo
pracujące naukowo (pro
gram szkół średnich i

wyższych ekonomicznych).
Lewińscy, Bleńczyce, Na
Lotnisku 20/42.

g-8909

MATEMATYKA — kore
petycji udziela magister
Zapała, tel. 458-17.

g-7337

MATEMATYKA, fizyka —

korepetycji udzielają stu
denci. Dziewoński, tel.
564-95. g-9209

TOLERANCYJNA idealist-
ka - intelektualistka, do--

brej prezencji, własne
mieszkanie —

’

poszukuje
drugiej połówki w osobie
wolnego mężczyzhy-part-
riera. wyłącznie urodzo

nego 14—23 sierpnia 1942(3).
Cel matrymonialny. Ofer
ty 9058 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

Kupno

Matrymonialne

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

g-8563

MATEMATYKA — do eg
zaminów poprawkowych
przygotowują studenci. —

Rosiek, tel. 503-36.
g-4575

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

70-952 Szczecin, skrytka
pocztowa 672.

K-148

DLA Samotnych oferty w

Biurze Matrymonialnym
„Swatka”, 90*434 Łódź —

Piotrkowska 133. K-5829

2 PRZYCZEPY ciągniko
we, ładowność 3,5 t — ku
pię. Wiesław Gieras, Wę-
grzynowice 1, p-ta Rusz
czą Kraków 34.

t 10547-g

POSIADAM gotówkę i no
wy samochód Fiat 125P. —

Przystąpię do spółki. —

Oferty 10053 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Lokale

1.000 BONÓW PeKaO —

kupię. — Oferty 9876
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

POSZUKUJĘ garsoniery
lub samodzielnego miesz
kania. Oferty 9668 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

SŁOWNIK angielski, Sta
nisławskiego — kupię. —

Telefon 355-65 .

10186-g

KUPIĘ garsonierę włas
nościową. Podać cenę 1

dzielnicę. — Oferty 10088
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

1.000 BONOW PeKaO —

kupię. Oferty 10235 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna" 2.

KUPIĘ fabrycznie nową
Skodę — koloru dowol
nego. Oferty 10174 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ garsoniery.
Bardzo dobrze zapłacę. —

Oferty 8817 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

BILARD elektryczny —

kupię. Oferty 10238 „Pra-r
sa” — Kraków, Wiślna 2.

/SZLIFIERKĘ do lastrika,
kupię. — .Telefon 559-69
lub oferty 10511 „prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

SZCZECINEK — woj. ko
szalińskie! — Mieszkanie
kwaterunkowe, nowe bu
downictwo — dwa pokoje
z kuchnią, superkomforto-
we, z dużym balkonem —

pilnie zamienię na miesz
kanie w Krakowie lub wo
jewództwie. — Oferty 8458
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

KIERMASZE SZKOLNE
• w MYŚLENICACH - na placu Kilińskiego
© w KAWINIE - la boisku Szkoły Podsta

wowej Nr 2 przy ul. Żwirki

I Wigury
• w WIELICZCE przy ul. Moniuszki

organizuje w dniach 18-22 sierpnia, w godzinach
10-18 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu

Wewnętrznego w Krakowie.

ZAPRASZAJĄC RODZ/CÓW i MŁODZIEŻ - oferuje
w dużym wyborze:

• fartuszki szkolne

o ubranka dziecięce
• obuwie szkolne, typu Juniorki*

• artykuły papiernicze
o przybory szkolne

OKULARY z aparatem
słuchowym, kupię. Oferty
10227 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

NAUCZYCIELKA poszu
kuje pokoju w Krakowie.

Oferty 9706 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

K-e078

1.000 BONOW PeKaO ku
pię. Oferty 9115 „Prasa"
Kraków, Wiślna 2.

VOLKSWAGEN 1600 mi
krobus — kupię. Oferty
9743 ,;Prasa” • Kraków,
Wiślna 2.

ZLEWOZMYWAK podwój
ny (stołówkowy), o wy
miarach 100x50 cm — lub
większy — kupię pilnie.
Telefon 743-90 .

9798-g

SUPERKOMFORTOWY —

pokój z kuchnią, w po
bliżu ronda Bronowickie
go, zamienię na 2- lub 3-

pokojowe mieszkanie su-

perkomfortowe. — Warun
ki do uzgodnienia. Ofer
ty 10055 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2..

SPRZEDAM zakład fryz
jerski lub wydzierżawię
lokal w dobrym punkcie.
Oferty' 10060 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

ZBIERACZ kupi stare

aparaty, fotograficzne Lei-
ca, Exakta i inne. — Ofer
ty listowne: — Henryk
Winiecki, 81-847 Sopot —r

Reymonta 5/2. g-9445

Spnedai

WYŻEŁKI niemieckie —

gładkowłose — sprzedam.
Jałowcowa 5/51, po 18.

gt*9182

KUPIĘ w Krakowie mie
szkanie własnościowe —

pokój z kuchnią, kom
fortowe.'. — Warunki do

uzgodnienia. — Zgłosze
nia: ul. Daj wór 6/24.

g-10069

RABKA! Mieszkanie trzy
pokojowe, spółdzielcze —

zamienię na dwupokojo
we w Krakowie. — Oferty
87H „Prasa” Kraków,
wiślna ł.

___________

bezdzietne malieństwo
— nauczyciele — poszu
kuje garsoniery lub nle-

krępującego pokoju na

okres roku. — Telefon
407-17, godz. 17—20.

g-«305

Nieruchomości

letni domek l działkę
— sprzedam. Zofia Dzie
dzic, Szarów los.

g-SIM

DO sprzedania kómfor.

towy dom z ogrodem. —

Stanisław Kołodziej, Pta-

szów, ul. szczygla SS —

(kolo kościoła). 10048-g

Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlano Metalowa

w Nowej Hucie os. Willowe 30

OFERUJE Mieszkańcom Krakowa
•••••

i Nowej Huty USŁUGI z zakresu:
ia■•■
••••i•«••

aaa
aai

aaa

••■•

studniarską
i’i i

.w

o

robót remontow^o-budowlapyCh ^rrtu-' '

rarstwó, tynkarstwo i betoniarstwo) -

dekarstwa

malowania mieszkań farbami klejo-
wymi, emulsyjnymi i olejnymi
instalacji centralnego ogrzewania
i wod.-kan.-gaz.
instalacji elektrycznych
instalacji telefonicznych
szlifowanie parkietów
uszczelnianie okien taśmą metalową
robót ślusarskich (ogrodzenia, bra-

my i portale
lakiernictwa pojazdowego — pieco-
wego i antykorozyjnego.

Zlecenia przyjmuje BIURO SPÓŁDZIEL-
NI, w godzinach 7—15, w poniedziałki
i czwartki, do godziny 17. — TELEFON:
463-07 i 462-87.

K-4125
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WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU

WEWNĘTRZNEGO — ODDZIAŁ „UBIORY”
w KRAKOWIE, plac SZCZEPAŃSKI 2

zatrudni
• KIEROWNIKÓW SKLEPÓW — wymagane

wykształcenie średnie zawodowe handlowe,
względnie inne plus 5 lat praktyki w handlu

© SPRZEDAWCÓW — wymagane wykształce
nie średpie, zawodowo-handlowe, względnie
inne, podstawowe — do przyuczenia w zawo
dzie sprzedawcy.

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w Dziale Spraw
Osobowych i Szkolenia Zawodowego — Kraków, plac

Szczepański nr 2 — parter.
K-5949

LAMPĘ kwarcową, 2 fo
tele sanatoryjne, stoły:
kuchenny i pokojowy —

krzesła, piecyk gazowy,
tapczan, kredens kuchen
ny — sprzedam, tanio. —

Oferty 10542 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PŁYTY amerykańskie —

(stereo) — sprzedam. —

Oferty 10221 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

DWA mieszkania po poko
ju z kuchnią — jedno w

centrum Nowej Huty —

drugie dozorcostwo w

Krakowie — zamienię na‘

jedno mieszkanie duże —

dwupokojowe lub trzypo
kojowe. — Oferty 10058
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

WYNAJMĘ pokój 3-OSO -

bowy7 w Krakowie - Bie
żanowie. — Warunki do
uzgodnienia. Oferty 10073
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO „BUDOSTAL-4”

Generalny Wykonawca Budowy Huty „KATOWICE" /

zatrudni natychmiast:

FIAT 1500, rok 1974, sprze
dam. Telefon 164-27.

10192-g
SZNUR1 ptfaWd^iwych pe-'
reł,; sp^ż^daiii.’’Ofer^r 10176

,,Prasa’’— Kraków*
na 2/

SYRENA 105L, w okresie

gwarancji — po małym
przebiegu — sprzedam. —

Oferty 10585 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

UCZENNICA poszukuje
pokoju samodzielnego —

najchętniej w bloku. —

Czynsz miesięcznie, pferty
10099 „Prasa” Kraków,
Wiślna ;2A4 A

KUPIĘ mieszkanie wła
snościowe,' 1 lyjbu' ; miętfży-
wój enrtego = jPodać i, <eenę
i lokalizację. Oferty 10098
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

♦
♦
♦

£

INŻYNIERÓW i TECHNIKÓW BUDOWY na

stanowiska kierowników zespołów budów, kie
rowników robót, budów i obiektów — wy
magane uprawnienia budowlane
MISTRZÓW BUDOWY z uprawnieniami #

KOSZTORYSANTÓW
KIEROWNIKA „DZIAŁU KOSZTORYSOWA-
NIA‘1^*4W

TECHNIKA NORMOWANIA .

' ?v-

FIAT 125P — 1300, po ka
pitalnym remoncie bla-
charki, z silnikiem do re
montu, sprzedam pilnie.
Kraków, pl. Łagiewnicki
4 — (po godzinie 16).

10531-g

126p NOWY. Telefon 652-97
10529-g

TRABANT 601 — sprze
dam. — Kraków, ul. Pro-
szowicka 8. 10565-g

DRZWI garażowe, sprze
dam. Oferty 10586 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

ŁAŃCUSZEK złoty, 14 ka
ratów, sprzedam. Osiedle
Złotego Wieku 35/56.

10587-g

MEBLE jugosłowiańskie —

zestaw „Tamara”, do jed
noosobowego pokoju —

sprzedam. — Oferty 9899
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

ZEGAREK kwarcowy ; i

maszynę do pisania „Con-
sul“ używaną — sprze
dam. Oferty 9901 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

Zguby
7-LETNIA Kinga, która

przeszła szok nerwowy po
zaginęciu czarnej suczki
mini - pudelka, 7 sierpnia
o godz. 11.30, w okolicach
pętli Rakowickiej — bar
dzo prosi panią, która nim

się zaopiekowała lub oso
by, które były tegoż
świadkami, o informacje
lub zwrot psa. Jest to ko
nieczne dla wyzdrowienia
dziecka. Adres: Wilkoń,
ul. Rakowicka 61/5, tel.
538-49. Wysoka nagroda.

g-9922

HAŁAJKIEWICZ Alicja —

zam. Kraków, ul. Brogi 66,
zgubiła legitymację stu
dencką nr 2178 — wyda
ną przez Akademię Sztuk
Pięknych w Krakowie.

10061-g

Różne

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

g-8000

DWAJ młodzi pracujący
panowie, . poszukują nie-

krępująćego pokoju. —

Oferty 10102 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

WROCŁAW — mieszkanie
komfortowe, dwupokojo-
we, kuchnia, łazienka —

zamienię na równorzędne
w Krynicy. Wiadomość:

Krynica, telefon 24-32, w

godzinach 18—20.
S-10257

ZAKOPANE! 3 pokoje Z

dużą, jasną kuchnią, bal
konem, telefonem, spół
dzielcze, zamienię na po
dobne w Krakowie. Oferty
10120 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

ODSTĄPIĘ pokój za opie
kę nad dzieckiem. Oferty
10116 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

STUDENTCE niepalącej
odstąpię superkomfortowy
pokój. Radomska 13.

10115-g

STUDENTKA poszukuje
garsoniery, mieszkania lub

zaopiekuje się mieszka
niem wyjeżdżających — 1
—2 lata. Oferty 10109 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ pokoju dla
uczennicy. — Może być
wspólny. — Oferty 10107
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

POKÓJ z kuchnią, super-
komfortowe, przy ul. 18

Stycznia — zamienię na

równorzędne. Oferty 9775
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

POSZUKUJĘ pokoju lub
mieszkania na poddaszu,
w centrum. Czynsz płatny
miesięcznie. Oferty 9768
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

INOWROCŁAW! Mieszka
nie superkomfortowe-, po
kój z kuchnią' (35 m2) —

balkon, zamienię na po
dobne w Krakowie. Ofer
ty 9758 „Prasa”, Kraków,
Wiślna 2.

SPRZEDAM natychmiast
mieszkanie własnościowe,
superkomfortowe — w

dzielnicy Nowa Huta, o

pow.47ms—2pokojez
widną kuchnią, balkonem,
na I piętrze. — Oferty
zdecydowane i bardzo po
ważne kierować: „Prasa”,
Kraków. Wiślna 2. — dla
ńr 10132.

♦
♦ PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH — w zawo

dach: betoniarzy, blacharzy, cieśli, dekarzy,
stolarzy, murarzy, malarzy, zbrojarzy, opera
torów sprzętu ciężkiego i średniego, kierow
ców z I i II kategorią prawa jazdy, mechani
ków, blacharzy i elektryków samochodowych,
spawaczy elektryczno - gazowych z uprawnie
niami RS-1 i RS-2, monterów konstrukcyj
nych, rurociągów, turbin, kotłów i wodno-ka
nalizacyjnych, ślusarzy remontu maszyn bu
dowlanych, elektryków z uprawnieniami bez

ograniczeń, pracowników do straży przemy
słowej, kobiety na stanowiska pokojowych,
portierek w hotelach pracowniczych, robotni
ków niewykwalifikowanych oraz absolwentów

zasadniczych szkół zawodowych na wstępny
staż pracy.

Zapewnia się: i.

szkolnym i zawo-

informacji

e

wynagrodzenie wg Układu Zbiorowego Pracy
w Budownictwie

robotnikom posiłki regeneracyjne, wydawane
przez cały rok

wyżywienie w stołówkach po zniaonpd? ce
nach

odpowiednie warunki socjalno-bytowe
zakwaterowanie w hotelach robotniczych lub

kwaterach prywatnych
możliwość zdobycia zawodu i podniesienia
kwalifikacji.

Do podjęcia prahy należy zgłaszać się:
— z dowodem osobistym

książeczką wojskową i ubezpieczeniową (o ile

takie posiada)
— oraz ostatnim świadectwem

dowym.
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych
o warunkach pracy i płacy udzielają:

— Dział Zatrudnienia i Płac —

Przyjęć PBP „Budostal-4" w

czej, ul. Tworzeń 101 - w godz. 7-18.

Dojazd pociągiem do dworca kolejowego w Dąbro
wie Górniczej, a następnie autobusem WPK nr 18, 27
lub 55 do przystanku obok Głównego Placu Budowy.

K-8072

Centralny Punkt

Dąbrowie Górni-
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Śladem naszych interwencji

Jeszcze o „Napoleonie"
W odpowiedzi na notatkę

zamieszczoną w „Echu
Krakowa” dn. 28. VI. br.

w sprawie niewykorzystania
źródła wody mineralnej ze źró
dła „Napoleon” w Swoszowi
cach, Dyrekcja „Zespołu U-
zdrowisk Krakowskich” infor
muje, źe: 1) Uzdrowisko Swo
szowice posiada dwa źródła
wody leczniczej — źródło
„Główne”, aktualnie czynne «•-

raź źródło „Napoleon”, które
od wielu lat nie jest zagospo
darowane, głównie dlatego, źe
źródło „Główne” o bardzo du
żej wydajności pokrywa wszel
kie zapotrzebowanie na wodą
mineralna dla działalności sa
natoryjnej w Swoszowicach. 2)
Źródło „Napoleon” jest stara

sztolnia, która uległa zasypa
niu i dla której nie posiada
my żadnej dokumentacji i in
wentaryzacji. 3) W roku 1375
b. Miejskie Zakłady Przyrodo
lecznicze zleciły do Biura Pro
jektów i Usług Technicznych
Branży Uzdrowiskowej „Bal-
neoprojekt” opracowanie do
kumentacji na wykonanie re
konstrukcji i właściwe jego u-

jęcle, zlecenie to nie zostało

przyjęte do wykonania z uwa
gi na brak materiałów (głów
nie chodziło o inwentaryzacje
sztolni).

W związku z rozwojem Ze
społu Uzdrowisk Krakowskich
oraz realizując zarządzenie <>-

kręgowego Urzędu Górniczego,
ponownie zlecono „Balneopro-
jektowl” w Warszawie opraco
wanie wytycznych technicz
nych określających zakres i

sposób wykonania rekonstruk
cji ujęcia. Wszelkie sprawy
technicznego opracowania do
kumentacji zostaną uzgodnio
ne w porozumieniu z Instytu
tem Geologii Akademii Górni
czo-Hutniczej w Krakowie. W
chwili obecnej zlikwidowano

wysypisko śmieci, umieszczo
no tablice informacyjną oraz

prowadzi się prace mające na

celu odwodnienie terenu lak
również jego uporządkowanie.

Z-ca dyrektora
d/s Balneotechniki

lnź. HENRYK BANDUŁA

Potępienie ataku

Rodezji na Mozambik

Wiele państw afrykańskich
zdecydowanie potępiło ubiegło-
tygodniewy , atak regularnych
jednostek rodezyjskich na obozy
uchodźców położone na terenie
Mozambiku. Według oficjalnych'
danych w czasie ataku żołnierze
rodezyjscy zamordowali ponad
600 bezbronnych mieszkańców o-

bozu.

MAMĄ KACZKĄ... GĘSIEGO.

Maigret grat wówczas w belotkę. Była piąta po po
łudniu.

Czyż nie był funkcjonariuszem policji na emerytu
rze? Czyż nie cieszył się tą emeryturą i swoim do
mem, urządzonym z zapobiegliwą troską? Marzył o

nim całe życie. Był to jeden* z tych wiejskich domów,
które pachną dojrzewającymi owocami, skoszonym
sianem i woskową zaprawą do podłogi, nie licząc ape
tycznego zapachu potrawki duszącej się wolno na ogniu,
w przyrządzaniu której nikt pani Maigret nie dorów
nywał!

Zdarzało się, że różni głupcy pytali go z uśmieszkiem,
który go doprowadzał do pasji:

— No, jak tam Maigret, nie tęskni pan za Quai des

Orfevres?
Za czym miał tęsknić? Za szerokimi, zimnymi ko

rytarzami Policji Kryminalnej, za nie kończącymi się
przesłuchaniami, za dniami i nocami, które spędzał,
ścigając byle kanalię?

Nie tęsknił, był szczęśliwy. -Nie czytał nawet ani
rubryki wypadków, ani opisów przestępstw, których
tak wiele zamieszczają niektóre dzienniki. Kiedy przy
chodził do niego w odwiedziny Łukasz, który przez
15 lat należał do jego ulubionych inspektorów, to pa
miętał o obowiązującej zasadzie, że nie wolno ani
słówkiem wspomnieć o Quai des* Orfevres. Grali w

belotkę i właśnie komisarz zapowiedział atutową trój
kę, gdy podszedł doń kelner mówiąc, że proszą go do
telefonu. Maigret udał się tam, trzymając karty w

ręku.
— To ty, Maigret?
Mówiła jego żona. Jakoś nie mogła przyzwyczaić się

do tego, by zwracać się do męża inaczej niż po naz
wisku.

— Jest tu ktoś, kto przyjechał z Paryża, aby się z

tobą zobaczyć.TM •

Maigret przeprosił swoich partnerów i opuścił ka
wiarnię. DoohodząC do domu zobaczył stojący przed

^wejściem samochód,* wyglądający na bardzo stary mo
del, świetnie jednak utrzymany i lśniący czystością.
Przy kierownicy siedział szofer w eleganckim unifor
mie. Maigret rzucił okiem ao środka. Wydało mu się, że
na tylnym siedzeniu widzi starego człowieka otulonego
pledem

Wszedł do domu. Pani Maigret, jak zawsze w takich
razach czekała na niego za drzwiami.

— To jest bardzo młody człowiek — szepnęła. —

Wprowadziłam go do salonu... W samochodzie pozóstał
starszy pan,‘może to jego ojciec... Chciałam, aby po
prosił go do mieszkania, ale odpowiedział, że nie
warto... -

.

•I oto w jaki sposób, najgłupiej w święcie, gdy czło
wiek spokojnie gra w karty, może nagle zgodzić się,
aby go wsadzono na statek i wyekspediowano do Ame
ryki!

Zawsze na początku ta sama śpiewka, z tą samą ner
wowością, zacieraniem rąk i rzucaniem z ukosa ukrad
kowych spojrzeń:

— ...Słyszałem wiele o dochodzeniach, jakie pan pro
wadził... Wiem, że jest pan jedynym człowiekiem, któ
ry... i tak dalej, i tak dalej!

Wszyscy na ogół maja głębokie przeświadczenie.

Rok 1976, pierwszo półrocze

Jak handlujemy
ze światem

bie-
dah
wy-

PIERWSZA POŁOWA

żącego roku przyniosła
sze zwiększenie naszej

miany handlowej z zagranicą.
Umocniła się decydująca rola
krajów socjalistycznych w tej
wymianie, nastąpił dalszy
wzrost znaczenia importu mate
riałów do produkcji oraz zbóż
i pasz, zwiększyliśmy znacznie
eksport wielu towarów, a głów
ną pozycję W tym eksporcie —

podobnie jak w latach poprzed
nich — zajęły wyroby przemy
słu elektromaszynowego.

Obroty towarowe Polski z

zagranicą osiągnęły w I półro
czu wartość ponad 37,7 miliar
dów złotych dewizowych (eks
port i import). Jest to prawie o

8 proc, więcej, niż w tyfti sa
mym okresie roku 1975. Zau
ważmy przy tym, że wartość o-

brotów towarowych pierwszej
połowy br. równa się global
nym obrotom polskiego handlu
zagranicznego osiągniętym w

całym roku 1972. Porównanie to

wymownie ilustruje * dynamizm
naszych stosunków gospodar
czych z zagranicą w obecnym
dziesięcioleciu.

W OKRESIE
czerwca br. w

kiego samego
biegłego zwiększyliśmy eksport
o blisko 7 proc, a import o oko
ło 9 proc. Jest to wzrost znacz
ny, tym bardziej, że został o-

siągnięty w warunkach pewne
go obniżenia się cen na

kach światowych. Ponadto
zapominajmy, że z reguły
pierwsze półrocze przypada
mniejsza część rocznych obro
tów handlowych, niż na drugą
połowę roku.

W pierwszym półroczu znacz
nie wzrosły zakupy paliw i ma
teriałów do produkcji, których
nasza dynamicznie rozwijająca
się. .gospodarka - potrzebuje. coraz

więcej. I tak w porównaniu z

pierwszą połową 1975 r. kupiliś
my o około 36 proc, więcej ropy
naftowej, o prawie 28 proc,
więcej. I tak w porównaniu z

pierwszą połową 1975 r. kupi
liśmy o około 36 proc, więcej

od stycznia
stosunku do
okresu roku

do
ta-

u-

ryn-,
nie
na

odgrywa-
w naszej

Zwięk-
eksporto-

ropy naftowej, o prawie 28 proc,
surówki żelaza, o ponad 22 proc.
— przędzy wełnianej. Wzrosły
też zakupy wyrobów hutni
czych, kauczuku syntetyczne
go, tkanin bawełnianych i in
nych towarów..

Około 41 proc, obrotów towa
rowych przypadło na wyroby
przemysłu elektromaszynowego.
W stosunku do I półrocza 1975 r.

ich eksport- wzrósł o niecałe 11

proc., a import o około 17 proc.
Są to zatem wskaźniki znacznie

wyższe od średnich dla całego
eksportu i importu, co świad
czy ,o tym, że dobra inwestycyj
ne i inne wysoko przetworzone
wyroby przemysłowe
ją coraz większą rolę
wymianie z zagranicą,
szając swój potencjał
wy w zakresie maszyn i urzą
dzeń— nasza gospodarka jest
jednocześnie w dalszym ciągu
chłonnym rynkiem importo
wym na nowoczesne dobra in
westycyjne i technologie.

BLISKO 53 PROC, naszej wy
miany towarowej w I półroczu
przypadło na kraje socjalistycz
ne, przy czym mocnego zaakcen
towania wymaga fakt, iż wy
miana z tym obszarem. dotyczy
ła podstawowych z gospodar
czego punktu widzenia towa
rów. Eksport do krajów socja
listycznych zwiększyliśmy — w

porównaniu z I. półroczem 1975
r. — o 8 proc., a import z tych
krajów o 14 proc.

W handlu z krajami kapitalis
tycznymi zanotowaliśmy wzrost

eksportu o niecałe 5 proc, a im
portu o 4,5 proc. O prawie 11

proc, zwiększyliśmy sprzedaż
wyrobów przemysłu elektroma
szynowego do tych krajów, a

ponadto znacznie zwiększył się
eksport takich towarów, jak
siarka, nawozy azotowe, wyro
by przemysłu lekkiego, • wyro
by metalurgiczne, a także eks
port obięlętów budowlanych.
Dodajmy — w warunkach trwa
jącej nadali recesji t gospodarz
czej w świecie kapitalistycz
nym. W imporcie z krajów ka
pitalistycznych na uwagę zasłu
guje poważny wzrost zakupów

ropy naftowej, nawozów potaso
wych i zbóż.

OGÓLNIE POZYTYWNA oce
na wyników handlu zagranicz
nego w pierwszym półroczu nie
może przesłaniać problemów,
jakie w tej dziedzinie musimy
do końca roku rozwiązać. Prze
de wszystkim konieczne jest o-

siągnięcie przyspieszenia w eks
porcie, od którego zależeć będą
hasze możliwości importowe. W

bieżącym roku działa już prze
cież system dyrektywnych sald

odnoszący się do poszczególnych
resortów, który ściśle uzależnia

rozmiary importu od Wielkości
zrealizowanego w danym okre
sie eksportu. A zatem w intere
sie każdego resortu leży podej
mowanie energicznych działań
na rzecz ilościowego i jakościo
wego wzrostu produkcji na eks
port. Coraz poważniejszym pro
blemem naszego handlu zagra
nicznego staje się transport.
Rytmiczność dostaw
na eksport musi być rozpatry
wana już nie w kategoriach
kwartałów c2y miesięcy, ale ty
godni 1 dni. Dla kolei i portów,
a także dla naszej floty, zada
nia dotyczące towarów handlu

zagranicznego są dziś nieporów
nanie większe i trudniejsze niż
kilka lat temu. Są to jednocześ
nie zadania o ogromnym zna
czeniu dla całej gospodarki.

WIESŁAW GUMOLA

towarów

Targi Sztuki

pod Tatrami
35 artystów plastyków wysta

wiło swe prace na II Targach
Sztuki w Zakopanem W sali Biu
ra Wystaw Artystycznych. Tar
gi, na których zgromadzono kil
kaset prac cieszą się od pierw
szej im 'npwodze-
niem. -Już w -pierwszych? minu
tach sprzedano piękną płasko
rzeźbę w drzewie „Głowa ko
biety”.

W Targach zakopiańskich bio-
rą udział prawie wszyscy znani
plastycy Zakopanego. Są wspa
niałe tkaniny, rzeźby i kompo
zycje przestrzenne. Nie brak
również mebli artystycznie wy
konanych i biżuterii artystycz
nej. Pracownie sztuk plastycz
nych, główny organizator wy
stawy, zapewniają, . że w

miarę zakupów będą uzupełniać
prące wystawiane w sali BWA,
tak że zwiedzający i zaintereso
wani zakupem przez cały czas

będą mieli co wybrać.
Prace są w różnej cenie. Naj

droższy jest komplet mebli ba
ru domowego, który kosztuje
ponad 67 tys. zł, a najtańsze wi
siorki artystyczne, których cdna
zbliża się do 400 zł. . Jeśli więę
będziecie w ciągu najbliższych 2

tygodni w Zakopanem, zajrzyj
cie do sali wystawowej na Kru
pówkach. (A. Rak)

ze dramat, który przeżywają, jest czymś najbardziej
niezwykłym i zadziwiającym na świecie.

y- Jestem jeszcze bardzo młody... Pan na pewno bę
dzie się ze mnie śmiać...

I wszyscy obawiają się, czy nie wydadzą się śmieszni,
bowiem ich wypadek jest tak jedyny w swoim rodzaju,
iż nikt ich nie może zrozumieć.

— Nazywam się Jan Maura... Jestem studentem na

wydziale prawa... Moim ojcem jest John Maura...
Chłopak powiedział to tak, jakby liczył, że każdy

musi znać Johna Maurę.
—- John Maura, z Nowego Jorku — dodał widząc, że

Maigret obojętnie pyka swoją fajkę,
— Często piszą o nim w gazetach... Jest człowiekiem

bardzo bogatym i bardzo w Ameryce znanym. Proszę
mi wybaczyć, że o tym mówię... Chcę jednak, aby pan
zrozumiał...

I oto młodzieniec zaczyna opowiadać niezwykłe
skomplikowaną historię. Opowiada ją Maigretowi, który
ziewa prawie otwarcie i myśli- o porzuconej belotce, a

jednocześnie machinalnie napełnia sobie kieliszek do
mową nalewką. Słychać kroki pani Maigret, krzątają-r
cej się w kuchni. Kot ociera się o nogi komisarza. Przez
firanki widać starszego pana, który zdaje się drzemać
w głębi samochodu.

— Mój ojciec i ja, widzi, pan, trochę się różnimy od
innych ojców i synów... On ma na świecie tylko mnie...

Tylko ja się liczę... Pomimo tych wszystkich interesów,
jakie ma na głowie pisuje do mnie co tydzień długie
listy. Co roku w okresie wakacji spędzamy razem dwa
lub trzy miesiące we Włoszech, w Grecji, W Egipcie
albo w Indiach... Przyniosłem panu jego ostatnie listy,
aby pan lepiej zrozumiał... C-ociaż pisane na maszynie,
niech pan nie myśli, że on je komuś dyktował...

(Ciąg dalszy nastąpi) (3)

Poniedziałek

Roeha,

SIERPNIA Joachima

Teatry — nieczynne.

Szczęki
18, 20.1S

Waraza-

Kina

Kijów 19.30, 18, 20.30
(USA L 15). Uciecha 19.49,
Nie mą sprawy (fr. i . 19).
wa 19, 18, 30 Powrót tajemniczego
blondyna (Ir. 1 . 12). Wolność 15.45,
18, 20.19 Z podniesionym czołem
(USA 1. 15). Apollo 15.45, 18, 20.15
Atonia (radź. b.o .) . Sztuka 15.45, 19

Ojciec chrzestny (USA 1.18). Wanda
18, 18, 30 Piaf (fr. 1. 15). Ml.
Gwardia 14.45, 17, 19.15 Nie ujdzie ci
to płazem (fr.-wł. 1 . 15). wrzos (Za
mojskiego 50) 16, 18, 20 Hallo taxi!
(NRD b.o .) . Światowid (N. Huta os.

Na Skarpie 7) 15.30, 18, 20.15 Mój
kochany mąż i ja (NRD 1. 15). M.
Sala 15, 17, 19.15 Dni miłości (meks.
1. 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). Mikro (Dzierżyń
skiego 5) 15.45, 18, 20.15 Na krańcu
świata (austr.■1. 18). Kultura (Ry
nek Gł. 27) 16, 18, 20 Och, jaki pan
szalony (ang. 1 . 15). Wisła (Gazo
wa 21) 16, 19. Haiti, wyspa przeklę
ta (USA 1. 15). Maskotka (Dzier
żyńskiego 55) 15.30, 17.30, 19.30 Dr

Judym (poi. I. 15). Pasaż (Pasaż
Bielaka) 15, 16, 17 Przygody Bolka
•i Lolka, 18,80, 22 Dramat zazdrości

(wł. 1. 18). Sfinks (Majakowskiego
2) 16 Niepoekromienl hajducy
(węg. 1. 15), 18, 20 Klan Sycylijczy
ków (fr. 1 . 15).

I:

naj-
odc.
19.20
20.20

W.

Telewizja
PONIEDZIAŁEK — I: 16.25

gram dnia. 16.30 Dziennik.

Obiektyw. 17 Kino Zwierzyniec.
17.30 Echo stadionu. 17.55 Z cyklu:
Krajobraz Polski — miasto
starsze. 18.10 Gorące serca —

1 filmu ser. prod. TV ZSRR.
Dobranoc. 19.30 Dziennik. •

Teatr Telewizji na Świecie:
Szekspir -4 Król Lir — spektakl
TV angielskiej. 22 .40 Zasnęło we

mnie wszystko — recital Z. So-

śnickiej. 23.05 Dziennik.

PONIEDZIAŁEK — II: 17 ProL

głjapi^iuą. J7.03vKino letnie: Czar
ne chmury ^>film ser. prod. poi.
18 Nowe dzielnice Moskwy nf-iljn,
18.30 , Obywątpię. rezerwatów. 19
Krortika. 19.20 ’ Dobranoc. 19.30
Dziennik. 20.20 Osobliwe instru-

Pro-
18.40

W LAJKONIKU:
I losowanie:

7, 10, 13, 37,40
dodatkowa: 12

II losowanie:

3, 29, 31, 39, 46
dodatkowa: 11
końe. bander.: 720312, 96591,

4189 i 037

W KAROLINCE:
I losowanie:

19, 20, 28, 37, 42
dodatkowa: 35
końe. bander.: 71637

n losowanie:

25, 29, 35, 43, 49
dodatkowa: 3
końe. bander. 83445

III losowanie:

15, 22, 28, 33, 44
dodatkowa: 34

merity — buzuki. 20.40 Kołobrzeg
76. 21 .10 Piosenki dla was — progr.
TV CSRS. 21 .30 „24 godziny". 21.40

Zagraniczny film dokumentalny.
22.10 Winda — progr. rozrywkowy.

WTOREK — I: 12 Program na

dzień dobry. 12 .30 Eleonora — film
ser. prod. TV wł. 15.00 Wakacyjne
Studium Nauczycielskie. 16.25 Pr.
dnia. 16.30 Dziennik.- ,16.40 Obiek
tyw. 17 Lektury Pegaza. 17.15 Na

wielkim i małym ekranie. 17.40
Colombo 1975 — progr. publ. mię
dzynarodowej. 18.15 Studio Tele
wizji - Młodych. 19.15 Przypomina
my, radzimy. 19.20 Dobranoc; 19.30
Dziennik. 20.20 Kobieta
tern — film pr. radź. 21.50
studio. 22 .20 Kaskaderzy —

publ.

z lance-
Inter-

progr.
kult. 22.30 Dziennik.

UWAGA

zmiany w ostatniej <

programie
chwili.

• tea-
— re-

Za

wprowadzone w

trów, kin, radia i telewizji
dakcja nie bierze odpowiedzial
ności.

Wystawy-muzea

malarstwa
10—16, wt. .

Szczepań-
rzeźba do

12—18 wst.

Pijarska 8:

Wawel — „Wawel zaginiony”
(pon. 10—15.30, wt. niecz.), Mu
zeum Lenina, Oddział w Białym
Dunajcu (codz. 9—16), Muzeum
Narodowe — Oddziały — Sukien
nice: Galeria polskiego
i rzeźby 1764—1900 (pon.
niecz.), Szołąyskich, pl.
ski 9: Pol. malarstwo i
1764 (pon. 10—16, wt.

wol.), Czartoryskich,
Wyst. arcydzieł ze zbiorów Czar
toryskich (pon. wt. 10—16), Arche- •

ologicznę, Poselska 3: Starożytność
i średniowiecze Małopolski, Kolek
cje zabytków archeologii śródzie
mnomorskiej; Starożytne Peru w
zbiorach Muzeum Archeologiczne
go (pon. 10—14, wt. 14—18), Pod
ziemie kościoła św. Wojciecha w

Rynku Głównym: dzieje Rynku
krakowskiego (pon. wt. 9—1,6),
Etnograficzne, pl. Wolnica 1:
Twórczość nieprofesjonalna w pla
kacie i grafice (porr. • 10—18, wt.

niecz.), Galeria Sztuki Nowocze
snej, N. Huta, os. Kościuszkowskie
5 (pon. 15—21, wt. 11—18), Galeria
Sztuki Współczesnej,
Wyst. Wolfa Vostella
wt. 11—18), KTF, ul.

gradu 13: „Venus 76”

Kopalnia Soli, Wieliczka (pon. wt.

6—12).

Bracka 2:

(pon. 15—21,
Boh. Stalin-
(codz. 0—21),

zagr. 222-48,
237- 60-70, wewn. 3514, kraj.
238- 80 do 82, Informacja ko-
tel. 413-54 (dla N. Huty),
203-42, 584-23. 230-19, Mllicyj-

całą
Tow,

Dyżury
Chir. Prądnicka 3Ś,'37, Chir. dzlee*

Ptokoeińł, ! ’

Nęurdibgi ?TPrądnicka®
35, Okulist. Wltkowice, 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 : 623-50, 657-57, al.
Pokoju 7: 109-01, 105-73, Lotnisko
Balice 745-68, Pogot. MO tel. 07,
Telefon Zaufania 371-37 (16—22),
Straż Poż. 08, Informacja o Usłu
gach, Mały Rynek 5, tel. 565 -83,
223-65, Nowa Huta Pogoto
wie MO tel. 411 -11, Pogotowie
Ratunk. 422-22, 417-70, Straż Poż.

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

595-15,
dowa
203-22,
ny Telefon Zaufania 216-41
dobę, 262-33 (8—16). Krak.
Świadomego Macierzyństwa, Młodz.
Poradnia Lekarska, ul. Boh. Sta
lingradu 13, tel. 578-08 (codz. 9—

18), Wizyty domowe lekarzy chor
rób dzieci — Lek.' Spółdz. Pracy,
tel. 583-43, 568-86 (codz. 16—23.30),
Informacja Turystyczna „Wawel-
Tourist”, Pawia 8, tel. 260-91 (8—
21), 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. 18—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. 818-55 — dla Podgórza, Infor
macja Służby Zdrowia: od godz.
8 do 22. tel. 378-80, od godz. 22 do
8, tel. 240-93 .

Rynek Gł. 42, pl. Wolności T,
Pstrowskiego 94, al. / Rew, Paź
dziernikowej 6.

Różne
ZOO (Lasek Wolski) od godz. 9

do 1S.
Salon rozrywkowy ul. Pstrow

skiego 12, godz. U—3H.

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

Barbakąp — Discoteka, godz. Z
18—22 .

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

(DokoSzenie na str.



Młodzi lekkoatleci lepsi od Finów

Irena Szewińska
nadal nie pokonana
TRWA zwycięska, seria czołowych polskich lekkoatletów. Pod

czas mityngu, który odbył się we włoskiej miejscowości Yiareg-
gio zanotowali oni kolejne sukcesy: I. SZEWlNSKA wygrała dwie

konkurencje — w sobotę, w pierwszym starcie Polka zwycięży
ła w biegu na 100 m w ezasie 11,44 sek. i wyprzedziła Włoszkę
R. Bottiglieri — 11,76 sek., a w niespełna godzinę później trium
fowała na swym koronnym dystansie 400 m. P. Irena osiągnęła
w-tym biegu czas — 50,49 sek. Druga na mecie była P. Heggman
(Finlandia) —■ 51,39 sek., a trzecia Amerykanka D. Sapenter —

52,18 sek.

Trzecie zwycięstwo dla biało-
czerwonych odniósł w skoku o

tyczce Wojciech Buciarski —

5,40 m, wyprzedził on P. Aba-
da (Francja), Wł. Kozakiewicza
i. J. M. Bellota (Francja) —

wszyscy po 5,20 m.

W .skoku w dal G. Cybulski
był czwarty — 7,69. < Konkurs

wygrał mistrz olimpijski A. Ro
binson (USA) — 7,96 m, przed
N. Stekicem (Jugosławia) — 7,94
m i J. Rousseau (Francja) —

7,76 m. Czwarte miejsca zajęli
również: J. Hewelt w biegu na

400 fn ppł., uzyskując czas 51,36
sek. (wygrał J. Bolding — USA
— 49,38 sek.), M. Gęsicki w bie
gu na 800 m — 1,48,12 .min.

(pierwszy był Kenijczyk M.
Boilt — 1.45,07 min.) I M. Wo-
dzyński w biegu na 110 m ppł.
— 14,38 sek. (zwyciężył Fran
cuz G. Drut — 13,51 sek.).

★
W fińskiej miejscowości Sei-

naejoki zakończył się wczoraj
mecz lekkoatletyczny reprezen
tacji młodzieżowych (do
w konkurencji mężczyzn
— Finlandia. Zwyciężyli
108:102.

W zwycięskim zespole
pięj zaprezentował się srebrny
medalista Olimpijski w sztafecie
4><400 m, Ryszard Podlas, któ
ry sprawił dużą niespodziankę
zwyciężając W biegu na 200 m

rekordzistę Polski seniorów na

tym dystancie —M. Woronina.

lat 23)
Polska
Polacy

najle-

SOFIA, W pierwszych me
czach piłkarskiego turnieju o

„Puchar Przyjaźni” (juniorzy)
padły wyniki: Bułgaria — Pol
ska 1:0, Rumunia — CSRS, 1:1,
NRD — Węgry 2:1.

ZELTWEIG. Samochodowy
wyspig formuły I o „Wielką
nagrodę Austrii” zakończył się
zwycięstwetn Irlandczyka J.
Watsona na „penske”.

NOWY JORK.
wackich
Skinner ustanowił nowy, fan
tastyczny rekord świata na

100 m dow. — 49,44 sek.

Podczas pły-
mistrzostw USA, J.

ZE ŚWIATA
TBILISI. Tenisiści ZSRR po

konali Węgrów w finałowym
meczu strefy europejskiej (gr.
„a”) Pucharu Daylsa 4:1.

LONDYN. Końcowa klasyfi
kacja pływackiego Pucharu

Europy: kobiety, gr. A —

ZSRR — 119 pkt., 2. NRD.
117 pkt. (pływaczki NRD star
towały bez członkiń kadry o-

Ł Holandia —

gr. B (Rzym) — 1.
Belgia — 84-pkt., S Polska'--
69 pkt.,.-3. .^M^A-.|łW "W?

czyżni, gr.' A (Pescara) — 1.
ZSRR — 141 pkt., 2.RFN—
119 pkt., 3. W. Brytania — 91
pkt.; gr. B (Bukareszt) — 1.
Węgry — 104 pkt., 2. Holandia
— 91 pkt., 3. Bułgaria — 75 pkt.

1.

limpijskięj),
94,5 pkt.; g

Przegrana Wisły
w Jaworznie

doPRZYGOTOWUJĄCY się
bliskiej inauguracji rozgrywek
ekstraklasy, piłkarze krakow
skiej Wisły rozegrali w sobotę
kolejny kontrolny mecz. Na
boisku Górnika w Jaworznie u-

legli oni gospodarzom 1:3 (1:1).
Jedyną bramkę dla Wisły zdo
był Kusto.

Wiślacy podeszli do tego spot
kania wybitnie sparringowo, nie

angażowali się zbytnio w walkę
i unikali ostrzejszych starć,
miejscowi natomiast „przyło
żyli” się do ligowców; potrakto
wali mecz prestiżowo i odnieśli
zasłużone-zwycięstwo. ■
óWish- wystąpiła w następują
cym zestawieniu: Adamczyk —

Gazda, Płaszewski, Maculewicz,
Musiał — H. Szymanowski, Na-
wałka, Jałoćha — Kusto (Lip
ka), Kapka, Wróbel (Pawlikow
ski).

W. Fi bak w finale

tenisowych mistrzostw USA
OLBRZYMI sukces odniósł nasz najlepszy tenisista, W. FIBAK,

biorący udział w rozgrywanych w Indianapolis- międzynarodo
wych mistrzostwach, Stanów Zjednoczonych w tenisie. Awanso
wał on do finału tego silnie obsadzonego- turnieju, w którym
spotka się ze zwycięzcą pojedynku J. Connors — H. Solomon
(obaj USA).

W drodze do finału Fibak pokonał kolejno: Chilijczyka J. Fil-
lolą 6:2, 6:0; Brytyjczyka B. Mottrama 6:4, 6:3 i Argentyńczyka
G. Villasa 7:5, 7:6. Od początku turnieju Polak grał doskonale,
szczególną dyspozycją błysnął jelnak w pojedynku półfinało
wym z doskonałym Villasem — wygrał pierwszego seta, mimo
iż przeciwnik prowadził już 4:1. Drugi set rozstrzygnął na swoją
korzyść wygrywając tie-break 10:8.

W parze z K. Meilerem, w drugiej rundzie gry podwójnej, W.
Fibak przegrał z duetem argentyńsko-paragwajskim L. Alvarez
— V. Pecci 2:6, 7:6, 4:6.

Nowy Ali na ringu?
przy wypełnionych do ostatniego
zarówno w pękającej w szwach

decyzji. Czuję wstręt do profi-
ringu. W amatorskim sporcie o-

siągnąłem wszystko. Jestem
szczęśliwy i nie zmienię za nic

mego życia".
Zawiódł menażerów 20-letni

Ray Leonard. Jego z kolei po
równuje się do Ray „Sugar”
Robinsona. Ale zawodowcem nie
chce zostać. Otrzymał stypen
dium i na najbliższe lata ma w

planie studia uńiwersyteckie. Z
boksem definitywnie kończy...
W, tej sytuacji trudno będzie
znaleźć następcę -dla króla
wszech wag w zawodowym bok
sie.

A może odkryto „nowego Ale-
go"? Tańczy w ringu dokładnie
w stylu mistrza nad mistrze,
stanowi wierną kopię Cassiusa

Bokserski turniej toczył się
miejsca trybunach. Widzowie,
hali im. Maurice Richarda, jak i przed ekranami telewizorów
zadawali sobie pytanie czy odkryciem turnieju stanie się pięściarz
na miarę Cassiusa Claya w Rzymie, Joe Fraziera w Tokio czy
George Foremana w Meksyku?
Wytworni dżentelmeni z pę

katymi aktówkami posmutnie
li tego wieczora, kiedy w ciągu
kilkudziesięciu sekund Amery
kanin Tatę stał, się kolejną ofia
rą mistrza z Monachium Teofilo
Stevensona. Werdykt szukają
cych kandydata do profesjonal
nej stajni był nieubłagany: „Nie
nadajesię!”.

Ale z przeciwnej strony stał w

narożniku człowiek, którego sła
wa potwierdziła się — Kubań-
cżyk Stevenson, prawdziwa pię
ściarska '

perła. Niestety , „król
nokautu” nie jest na sprzedaż.
Mistrz olimpijski powiedział na

\ konferencji po finałowej walce
w Montrealu:

„Wie będę walczyć z Alim na
wet i-za dwa miliony dolarów,
godna kwota nie zmieni mej Claya. Waży - jednak tylko 60 Wodgwych^

WROCŁAW. W towarzyskim
meczu piłkarskim Śląsk wy*-
grał z Sachsenrihgiem Zwickau
3:2 (2:2).

ZAKOPANE. Hokeiści Podha
la przegrali dwukrotnie z So
kołem Kijów (II liga) 1:2 1 4:5.

SZCZECIN. Miejscowa Pogoń
wygrała z benlaminkiem pił
karskiej ekstraklasy NRD, tjj
nipn Berlin 2:1. (1:0).

POZNAN. Na dystansie 92 Km

rozegrano w niedzielę drużyno
we kolarskie szosowe mistrzo
stwa Polski. Wygrał zespół

Z KRAJU
Dolmelu Wrocław (Szurkowski,
Brzeżny, Fałtyn, Klimczak) —

1.54,51 godz. przed Włóknia
rzem Kalisz — 1.56,16 1 Flotą
Gdynia — 1.56,39. Dopiero piąty
był zespól LKS Ziemia Opol
ska (Szozda, Barcik, Wawrzu-

ta, Piela) —.1.57,46 godz.
ZAKOPANE. R. Błachut —

142 pkt. (ujemne) przed A. Ko
morowskim (obaj Hutnik Kra
ków) — 179 pkt. I Z, Chlebdą
(KKCIM) — 243 pkt. został
zwycięzcą XXXIII międzynaro
dowego motocyklowego Rajdu
Tatrzańskiego.

Remis Hutnika w premierze li ligi

rak koncentracji
przyczyną utraty bramek

w 67 min.:
p. Greiner

li. Stolczyk,
Stokłosa —

HUTNIK — WISŁOKA DĘBICA 2:2 (1:1). Bramki strzelili:
dla Hutnika — Kruszec w 30 min. i Maciejowski
dla Wisłoki — Bieniek w 32 i 88 min. Sędziował
ż Katowic. Widzów ok. 5 tys.

HUTNIK: M. Nowak — M. Motyka, L. Gładysek,
St. Wojtaszek — J. Kruszec, K. Obarzanowski, J.
M. Stolczyk (od 58 min. A. Szumieć), W. Maciejowski (od 88

Zamełko), J. Konieczny.
Mocno roczar o wani opuszczali

stadion na Suchych Stawach

J. Kruszec (pierwszy z pra
wej) w chwilę po oddaniu
strzału, z którego padła pierw

sza bramka dla Hutnika.

FOT. W. KSIĄŻEK

B, Lizak wygrał
XIII Morski Maraton

W 1/16 piłkarskiego Pucharu Polski

czoło wyszedł Bogusław
który nie’oddał prowa-
aż do mety i ukończył
z dużym zapasem sił. krakowską Wisłę

W SOBOTĘ, na 19,5 km trasie, rozegrano XIII Morski Maraton
Pływacki, którego start znajdował się w porcie rybackim na

Helu a meta w Gdyni. Na starcie stanęło łącznie 14 osób, w tym
jedna pływaczka i 4 zawodników z CSRS.

Zaraz po wypłynięciu z hels
kiego portu utworzyła się czo
łówka, w której znajdowali się:
wielokrotny triumfator tej im
prezy Z. Kowalski, najmłodszy
uczestnik maratonu, 20-letni B.
Lizak i M. Duchnowicz. - Po

przepłynięciu 6 km zdecydowa
nie na

Lizak,
dzenia

wyścig
Zwycięzca, \Zawodnik Stali Sto
cznia Szczecin, uzyskał czas

5.14,32 godz. Drugi na mecie był
Z. Kowalski (KSZO Ostrowiec)
— 5.20,10 godz., a trzeci M. Du-
chnowicz (Neptun Stargard)
5.22,50.
■Startujący w maratonie kra

kowianie uplasowali śię na dal
szych miejscach: R. Schaefer
(AZS Politechnika) był 9 z cza
sem 6.14,43 godz., Z.
z czasem 6.28,45 zajął
Wysocki; (obaj WOPR)
6.46,40 — 11 miejsce!

Szczególne uznanie należy się
asystentce Politechniki Śląskiej,
25-letniej Jolancie Lipińskiej,
która płynąc wytrwale „żabką”
po 8.23,05 godz. dopłynęła do
mety z przewagą ponad pół go
dziny nad ostatnim pływakiem,
Z. Jonklem z CSRS.

Ostatnio odbyły się mecze 1/32 piłkarskiego Pucharu Polski.
Zespoły, które wyszły z nich zwycięsko walczyć będą 18 sierpnia
(środa) w 1/16 PP z 14 drużynami I ligi oraz 2 Ii-ligowymi. Kra
kowska Wisła wyjedzie do Zabrza gdzie jej przeciwnikiem bę
dzie zespół Ii-ligowej Sparty.
Piłkarze Wisły jak stwierdził

'niedawno trener mgr Aleksan
der Brożyniak, traktują roz
grywki' o Puchar Polski z całą
powagą. Zdobywca pucharu u-

zyskuje przecież prawo startu w

drugich co do znaczenia roz
grywkach europejskich -- Pu
charze Zdobywców Pucharów.
Przeciwnik krakowian stoi ak
tualnie niżej w hierarchii polr
skiego futbolu, lecz właśnie roz
grywki pucharowe przynoszą
zawsze szereg niespodzianek w,

postaci eliminowania znanych
firm piłkarskich przez zespoły
niższych klas, Najlepszym przy
kładem ,jest- tu zespół ROW-u
Ib Rybnik, który w 1975 roku
doszedł w PP aż do finału. Na
mecz do Zabrza wyjadą więc
wiślacy w pełni zmobilizowani,
bynajmniej nie lekceważąc prze
ciwnika.

Warto dodać, iż piłkarze „Bia
łej Gwiazdy” Wystąpią w poi

, jedynku ze Spartą najprawdo-.
p.odobnięj • w swym najsilniej-

‘Jaworski
10,aR.
z czasem

kg i mierzy 170 cm wzrostu.
Jest to Amerykanin Howard
Davis. Mając 17 lat został w

Hawanie mistrzem świata ama
torów. W Montrealu ze zdumie
niem obserwowano jak ze smut
kiem przyjmuje swoje zwycię
stwa. Dziennikarze długo wy
pytywali dlaczego jest tak chłod
ny w momencie uniesienia jego
ręki przez sędziego, a w jego, o-

cząch pojawiają się łzy smutku.

Młody Murzyn już przebywał
w olimpijskiej wiosce kiedy do
tarła do niego wieść o śmierci
matki. Miał zamiar wycofać/ się
z turnieju ‘olimpijskiego. Od re
zygnacji odwiódł go ojciec, który
w telefonicznej rozmowie przy
pomniał, że ostatnim życzeniem
matki Howarda było aby syn
stanął na najwyższym • podium
olimpijskim. „Postaraj się spełnić
jej ostatnia wolę” — polecił pan
Davis senior.

Już przed finałem zasypano
przyszłego mistrza propozycjami
lukratywnych kontraktów, za

Fragment sobotniego me
czu Hutnika z Wisłoką.

FOT. W. KSIĄŻEK

liczni kibice Hutnika, którzy
spodziewali się zwycięstwa swej
drużyny w pierwszym, po dwóch
latąch nieobecności, spotkaniu
rozegranym w II lidze. Hutnicy
stracili punkt w meczu, w któ
rym posiadali przez 90 minut
wyraźną przewagę, w którym
mieli sporo okazji do zdobycia
bramek, a do tego wyrównu
jąca dla gości bramka padła. na

niespełna dwie minuty przed
końcem spotkania.

Piłkarze Wisłoki nastawili się
na wywiezienie z Krakowa, jed
nego punktu, zagęścili swe szyki
obronne i próbowali szczęścia
w kontratakach. Jednakże już
po kilkunastu minutach gry o-

kazało się, że obrońcy gości gu
bią się przy próbach przyspie
szenia gry przez krakowian, a

jedynym groźnym napastnikiem
Wisłoki jest, szybki i dobrze gra
jący głową Bieniek. Hutnicy ata
kowali, Maciejowski, Konieczny
i Stokłosa byli o krok od zdo
bycia bramki. Padła . ona w 30
min. z przytomnego strzału
Kruszcu. Wystarczył jednak mo
ment dekoncentracji i w dwie
minuty później było już 1:1, Bie
niek, przy biernej postawie de
fensorów strzelił nie do obrony.
Po przerwie obraz gry nie uległ
zmianie, piłkarze, Hutnika nie
wykorzystali kilku znakomitych
pozycji, aż wreszcie w zamie
szaniu podbramkowym Macie
jowski zdobył drugiego gola.
Od tego momentu zawodnicy
Wisłoki wyraźnie się pogubili,

usiłowali atakować, odsłaniali
się, czego nie potrafili wykorzy
stać gospodarze, którzy grali w

tym okresie zbyt indywidualni,
i nieskutecznie. W ostatnich m;.
nutach spotkania w szeregi icn
wkradło się zdenerwowanie, nie
potrafili opanować gry i po kil
ku kolejnych błędach stracili
piłkę, którą otrzymał nie obsta
wiony Bieniek i z 16 m, mocnym
strzałem uzyskał wyrównanie.
Wyrównanie, które odebrało
hutnikom zwycięstwo i punkt, a

kibicom dobry humor. (W. D.)

II lilia
GRUPR PÓŁNOCNA

Gwardia W-wa — Jaglellonia 0:1
(0:1), Polonia Bdg. — Olimpia
Poznań 1:1 (0:0), Arkonia — Gwar
dia Koszalin 2:1 (2:1), Bałtyk -

Zagłębie Wałbrzych 2:2 (1:0), Łe
chta — Avia 3:0 (1:0), Motor —

Stoczniowiec 3:0 (2:0), Olimpia El
bląg — Ursus 110 (0:0).

TABELA

grupA południowa

1—2. Lechią 123-1
Motor 123—0

3—4. Jagiellonia 121—0
Olimpia Elbląg 121-0

5. Arkonia 122-1
6—7. Bałtyk 112-2

Zagłębie 112-2
8—9. Polonia Bdg. 111-1

Olimpia Poznań 111-1
10. Gwardia K. 101-2

11-12. Ursus 100-1
Gwardia W-wa 100—1

13-14. Avia 100—3
Stoczniowiec 100-3

Hutnik Wisłoka 2:2 (1:1). GKS -

Sparta Zabrze 2:0 (0:0), Piast —

Polonia Bytom 1:0 (0:0), Urania —

Stal Bielsko 1:1 (0:0), Górnik -

Star 1:0 (0:0), Siarka — Stal Rze
szów 2:0 (1:0), Małapanew — Mota
Jelcz — przełożony.

TABELA

1—2. GKS 122-0
Siarka ' 122—0

3—4. Górnik 121-0
Piast 1źW

5—6. HUTNIK 112-2
Wisłoka 112-2

7—8. Urania 111-1
Stal B. 111-1

9—10. Polonia 100—1
SW.Ai 10:0-1

11—12. Sparta 100—2
Stal Hz. . 100-2

13—14. Małapanew 000-0
Moto Jelcz 000-0

Zwycięstwo
piłkarzy Cracovii

na

1/16
się:

szym składzie z kapitanem dru
żyny Antonim Szymanowskim i
Kazimierzem Kmiecikiem
czele.

W pozostałych meczach
Pucharu Polski zmierzą
Olimpia Elbląg — ROW Rybnik,
Stal Stalowa Wola — Stal Mie
lec, ROW ' Ib Rybnik — Szom
bierki, Avia Świdnik — Legia
W-wa, Kania Gostyń — Zagłę
bie Sosnowiec, Orzeł Łódź —

Ruch Chorzów, Lechia Ib Gdańsk
— Górnik Zabrze, Odra Wrocław
— Polonia Bytom, Czuwaj Prze
myśl — Stal Rzeszów, Radomiak
Radom — Pogoń Szczecin, Gwar
dia W-wa — Widzew Łódź, Dnia
Oświęcim — GKS Tychy, Arko-
hia Szczecin — Lech Poznań,
Zastał Zielona Góra — Śląsk
Wrocław, Olimpia Kamienna
Góra — ŁKS Łódź.

(WiGr)

W SOBOTĘ na stadionie Cra-
eovii odbyło się towarzyskie
spotkanie, w którym gospodarze
pokonali Koronę Kielce 2:0 (1:0).
Bramki dla zwycięzców strzelili:
Bujakw30iHefkow90min.
Mecz nie obfitował w. zbyt wie
le .efektownych spięć, a grś to
czyła się przeważnie w środko
wych rejonach boiska,
stwo Cracovii, mającej
niejszy punkt w dobrze
spisującym się Dudzie,
ne.

Zwycię-
nąjmoc-
ostatnio
zasłużo-

TOTEK
W TOTO LOTKU wylosowa

no następujące numery: w 1 lo
sowaniu — 7, 26, 34, 38, 46, 48
dodat. 23; w II losowaniu — 15,
25, 26, 31, 43, 48. Wylosowano
końcówkę banderoli: 729250.
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dzielni Wydawniczej „Pra«* “
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Stanisławska — redaktor naczelny,
Czesław Morawetz — z-ca red. as-

czelnego, Mieczysław Kasprzyk •“

sekretarz odpowiedzialny, Maru
Kwiatkowska, Helena Noskowic:
— członkowie kolegium.
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lefony: centr. 235-60, redaktor n*‘
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Ogłoszeń: 553-40.
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35099.
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