
nawiedziły w nocy Chiny
Filipiny i

TOKIO/ PEKIN

Trzy silne trzęsienia ziemi na
wiedziły w poniedziałek teryto
rium Azji w dwugodzinnych od
stępach — w centralnym rejo
nie Chin, na Filipinach i w Indo
nezji. Jednakże bliższe dane na

temat skutków tego kataklizmu

napływają tylko z Filipin.
Ze wstępnych doniesień wy

nika, że siła podziemnych
wstrząsów —- które wystąpiły
dwie godziny po trzęsieniu ziemi
w chińskiej prowincji Syczuan —

wyniosły 7,8 stopni wg skali Ri
chtera, a epicentrum znajdowało
się po<F dnem morza Celebes, na

południe od gęsto zaludnionej
wyspy Mindanao. Trzęsienie to,
które nastąpiło 13 min. po półno
cy wg czasu lokalnego porównu
je się z kataklizmem, który zni
szczył 28 lipca br. miasto Tang-
szan w północnowschodniej czę
ści Chin. Należy przypuszczać, że

rozmiary strat na Filipinach są
również bardzo poważne. Do
tychczas wiadomo, że zginęło 220
osób; bardzo wiele zostało ran
nych. Duża ilość budynków legła
w gruzach. Liczba ofiar wciąż
będzie rosła w miarę napływa
nia informacji.

Co najmniej 10 miast zostało na
wiedzonych trzęsieniem ziemi, od
położonej na południu miejscowo-

Indonezję
ści Jolo, aż do Łegaspl na półno
cy. Tym razem trzęsienie ziemi nie
ogarnęło stolicy Filipin, ale nato
miast poważnie zniszczyło 5 miast
na południu 1 w centralnym rejo
nie Filipin. Prezydent Marcos o-

glosil stan klęski żywiołowej na

terenach nawiedzonych wstrząsami.
Najsilniejsze wstrząsy odnotowa

no na położonej 800 km ua północ
od Manili wyspie Mindanao, dru
giej pod względem wielkości- i za
mieszkałej przez ponad i min lu
dzi. W Davao,
miast panika
cow, którzy w

U z walących
ce. Rozmiary

Fibak przegrał z Connorsem
NOWY JORK
W finale otwartych tenisowych

mistrzostw USA na kortach ziem
nych, rozgrywanych w Indianapo
lis rozstawiony z nr 1 Ameryka
nin Jimmy Connors odniósł zwy
cięstwo nad Wojciechem FiLaaiem
6:2, 6:4. Mimo porażki, Fibak ze
bra! wiele pochwał za swą posta
wę. Przegrana z amerykańskim
asem, ekśmistrzem WKbledonu

słynącym z fenomenalnego serwi
su, nie przynosi mu ujmy.

W finale debla Amerykanin Gott-
fried i>Meksykanin Ramirez poko
nali amerykańską parę McNair. i
Stewart 6:2,

iednym z głównych
ogarnęła mieszkań-
przbrażeniu ueieka-
się domów na uli-

. klęski powiększyły
również olbrzymie dochodzące do
5 m wysokości fale oceaniczne,
które z niszczycielską silą dewa
stowały wybrzeże wielu wysp fi
lipińskich, niszcząc miasta i osady
oraz zagrażając życiu ludzi. Ogro
mne fale przetoczyły się - na wy
brzeżu miasta Zamboanga, znaj
dującego się 200 km od południo
wo-zachodniego cypla Mindanao.
W miejscowości Padagin śmierć
poniosło 35 osób, a 10 w mieście
Cotabao, które przez ponad* minu
tę było wstrząśnie ruchami tek
tonicznymi.

Agencja AFP informuje, że naj
bardziej zniszczonym miastem jest
Balabagon w prowincji Łanao Sur,
leżący 850 km na południowy
wschód od Manili.

> Uważa się, że było to najsilniej
sze trzęsienie ziemi na Filipinach
od 8 lat. Trzęsienie ziemi w 1883 r.,
które wystąpiło w rejonie Manili,
ogarniając także samą stolicę, spo
wodowało śmierć .321 osób.

Brak bliższych szczegółów na

temat skutków, trzęsienia ziemi,
które nawiedziło gęsto zaludnio
ną prowincję Syczuan, w środ
kowej części Chin. Obserwato
ria sejsmologiczne w USA, Japo
nii i Szwecji określiły jego siłę
na 6,9—7,2 stopnie w skali Rioh-

(Dokończenie na str. 2)

Oto migawka placu budowy Centrum Zdrowia Dziecka. Na zdję
ciu: brygadzista Kazimierz Bielecki i Feliks Buraczyński pod

czas montażu konstrukcji stalowych budynku zabiegowego.
CAF — Radkiewicz — tęlefoto
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Skrzydlate statki
produkować będzie
nasz przemysł okrętowy

NA KRYMIE odbyło się wczo
raj przyjacielskie spotkanie se
kretarza generalnego KC KPZll
— Leonida Breżniewa z prze
bywającym na wypoczynku w

ZSRR I sekretarzem KC Mon
golskiej Partii Ludowo-Rewo-
lucyjnej — Jumdżagijnem ce-

denbalem.

Prawicowa falanga
dąży do terytorialnego
podziału Libanu
Według doniesień z Libanu, pra

wicowa falanga dąży do terytorial
nego podziału tego państwa i u-

tworzenia republiki federalnej, w

takim przypadku wytworzyłaby
się tam sytuacja polityczno-woj
skowa podobną do tej, jaka obec
nie istnieje na Cyprze. Falanga
zamierza proklamować jednostron
nie takie poństwo przed 23 IX. br.

W poniedziałek na wszystkich
frontach Libanu trwały walki. In
formacje docierające z tego kra
ju wskazują, że upadek palestyń
skiego obozu Tel el-Zaatar , nie
tylko nie doprowadzi! do złagodze
nia sytuacji militarno-politycznej,
ale przyczyni! się do pogłębienia
impasu i jeszcze większego nasi
lenia walk. Siły prawicy rozpo
częły ofensywę w rejonach gór
skich na północnym wschodzie od
Bejrutu.

Agencje zachodnie doniosły dziś
o ruchu wojsk syryjskich w kie
runku górskich miejscowości Ain-
toura i Mtein, kontrolowanych
przez: lewicę libańsko-palestyńską.
Oddziały syryjskie zajęły miaste
czko Hąmmana, blokując tym sa
mym główną drogę zaopatrzenio
wą sil lewicy.

WTOREK jebt drugim dniem
obrad konwencji Partii Repu
blikańskiej w Kansas City. Ko-
niisja programowa ma przedło
żyć raport w sprawie platfor-

W biurze projektowo-kon
strukcyjnym stoczni szcze
cińskiej im. A. Warskiego

zakończono pracę nad projektem
nowego, niezwykle oryginalnego
statku, wyposażonego w skrzyd
ła. Będzie to drobnicowiec uni
wersalny o nośności 16 tys. ton

przystosowany do przewozu kon
tenerów. Głównym konstrukto
rem skrzydlatego statku jest
Jan Gajda.

Jednostka wyposażona zostanie
w kilkumetrowe płetwy, przypo-

swym wyglądem
samolotu. W przeci-

jednak do skrzydeł

gdy statek

minające
skrzydła
wieńśtwie
samolotowych będą one rucho
me i np. w czasie,
zbliży się do nabrzeża portowe
go będą chowane automatycznie.
Dzięki sktzydłom uzyska się
większą Stabilność statku, który
będzie mógł skuteczniej niż jed
nostki tradycyjne pokonywać
wysoką falę. Ważną zaletą tych
statków będzie ponadto duża

szybkość. Będą to najszybsze
jednostki, jakie dotychczas po
wstały w polskich stoczniach i

jedne z najszybszych w świato
wej flocie handlowej w swojej
klasie. Zgodnie z projektem -o-

siągać mają 23,8 węzła a pod ba
lastem nawet 25 węzłów.

Montowane na tych nowocze
snych jednostkach skrzydła o-

patentowane zostały przez
amerykańską firmę McMullena
i znane są w przemyśle okręto
wym pod nazwą „elektrofin”.
Podjęcie budowy ; skrzydlatych
statków przez stocznię szczmńfc
ską Stanowić będzie kolejny
ważny etap w historii całego
polskiego przemysłu 1 okrętowe
go. Przewiduje się, że położenie
stępki pod jednostkę prototypo
wą odbędzie się jeszcze w tym
roku, a w roku przyszłym prze
kazany on zostanie armatorowi

gdyńskiemu.

my politycznej partii. Debata
nad platformą i glosowanie od*
będzie się w środę.

W PONIEDZIAŁEK rozpoczę
ły się na wodach Morza Pól*
nocnego manewry „stałej gru
py bojowej” marynarki wo
jennej RFN — Bundesmarine.
Uczestniczy w nich przeszło 30
okrętów i
wych.

DZIŚ na

zbiera się
ment duński. Przerwano waka
cje parlamentarne, aby omó
wić kwestię gwałtownego po
gorszenia się sytuacji gospo
darczej Danii.

nadzwyczajną sesję
Folketing — parla-

statków transporto

Jacek Gmoch (na zdjęciu) został
trenerem polskiej reprezentacji
piłkarskiej. (Szczegóły na str. 6).

CAF — Jakubowski — telefoto

Popularnę, uzdrowiska Karlove Va-

ry w Czechosłowacji wzbogaciło
się ostatnio o nowy basen kąpielo
wy z podgrzewaną do 27 'st. C
wodą. Po kąpieli można odpocząć
w kawiarni, z której tarasu roz
tacza się piękny Widok na okolicę.

WTOREK,
|7 SIERPNIA,
GODZ. 20.30 —

KOŚCIÓŁ
OO. BERNARDYNÓW

Pod dyr. Edmunda Kajdasza,
wystąpi znakomity, wrocławski
chór Cantores Wratislavienses.

Program koncertu zawiera cho-
—-------------------------------- —---------------------- ---------------- ------------------------- --------------- -

Już za tydzień początek festiwalu w Sopocie

Nasi reprezentanci: Alicja Majewska
Ewa Śnieżanka i Krzysztof Krawczyk

fW rozpocznie się XVI

Międzynarodowy Festi-
“ “ wal Piosenki w Sopocie,
w którym wezmą udział 33 wy
twórnie płytowe sponad 20 .kra
jów. Polską fonografię repre
zentują: Alicja Majewska, Ewa
Snieżanka i Krzysztof Kraw
czyk. A oto ich wypowiedzi:

„Zaśpiewam znaną już piosen
kę Adama Skorupki i Jana Za
lewskiego „Nasze pierwsze sło
wa” — mówi Alicja Majewska.
(„Polskie Nagrania”) — ponad-.

KINO „KIJÓW" od 24

VIII wyświetlać będzie .

głośny film kryminalny ,

Romana Polańskiego ,

prod. USA - kolorowy.
Dozwolony od lat 18.

W rolach głównych:
■ JACK NICHOLSON
■ FAYE DUNAWAY
■ JOHN HUSTON.

Bilety w cenie 30 i 24 zł.
K-6175

to wykonam dwie nowe piosen
ki: kompozycję Piotra Figla do
tekstu Wojciecha Jagielskiego
„Gdy bywał wiatr” oraz utwór
Zbigniewa Januszki i Tadeusza
Urgacza pt. „Bilardzista”. Obec
nie korzystam z pobytu w War
szawie Piotra Figla, a

'

py „Sebastian”, która

towarzyszyć podczas
na Festiwalu, więc
piosenki konkursowe,
kolejnym, liczącym się etapem
w mojej pracy. Możliwość kon
frontacji z wykonawcami spo
nad 20 krajów szalenie dopingu
je, ale i trochę peszy. Jestem
jednak optymistką”.
■„Uwielbiam śpiew i taniec —

mówi druga nasza reprezentant
ka, Ewa Snieżanka — to, że
śpiewam, nie jest sprawą przy
padku. Od najmłodszych lat o

tym marzyłam. Na ubiegłorocz
nym Festiwalu Sopockim mia
łam także reprezentować wy
twórnię płytową „Pronit”, ale
wypadek samochodowy uniemoż
liwił mi występ. Cieszę się, że
dano mi szansę po raz drugi. W

Sopocie, zgodnie z regulaminem
konkursowym, zaśpiewam 3 pio
senki. Wykonam w Dniu Pol-

Iskim'znaną już kompozycję Jac-
I ka Korczakowskiego i Adama

także gru-
będzie mi
występów
„szlifuję"

Sopot jest

Skorupki „Byłam ptakiem".
Dwie nowe piosenki, to kompo
zycje Czesława Majewskiego t

Zygmunta Apostoła”.
„Do Sopotu wybieram się bez

pośrednio z Kołobrzegu — mówi
Krzysztof Krawczyk, który re
prezentować będzje „Tonpress”.
— Przed Festiwalem udało mi
się wygospodarować 10 dni na

odpoczynek. Nie tylko śpiewam,
ale także biegam codziennie 4
km, dużo pływam, a gdy jest
wolny kort — gram w tenisa.
W Sopocie zaśpiewam 3 piosen
ki; kompozycję własną
nek na szkle”,
który napisałem
rzym Milianem
mijaniu dni” — i
lora. Wykonane
Sopocie piosenki ukażą się w

wydaniu albumowym, a właści
wie albumikowym — w po
staci dwóch płytek, singli.

„Rysu-
, „Parostatek”,

wspólnie z Je-
oraz „W prze-
tegoż kompozy-
przeze mnie w

rał gregoriański, wczesnorene-

sansową mszę, póżnorenesanso-
wy motet i hymn maryjny z

okresu późnego baroku.

Środa,
18 SIERPNIA,
GODZ. 19.30 —

DZIEDZINIEC
MUZEUM ARCHEO
LOGICZNEGO,
UL. POSELSKA 3

Wykonawca koncertu — War
szawska Opera Kameralna, po
wstała w roku 1961. Specjalizuje
się w wykonywaniu widowisk i
koncertów w małych obsadach.
Wiele z nich wystawiano w za
bytkowych wnętrzach. Z wiel
kim, powodzeniem występowała
Warszawska Opera Kameralna
za granicą, a jej występy w

Warszawie gromadzą zawszę
komplet publiczności. Dyrekto-,
rem Opery Kameralnej jest Ste
fan Sułkowski.

W Krakowie obejrzymy i u-

słyszymy operę komiczną G. Or-

landiniego „Gracz” w reżyserii
Macieja Englerta, ze scenografią
A. Sadowskiego. Libretto polskie
napisała K. ChudowOlska. Wy
stąpią: Lidia Juranek — mez
zosopran i Jerzy Artyśz — ba
ryton, a ponadto Marek Bojar
ski — skrzypce, Andrzej Wró
bel — wiolonczela. Przy klawe
synie .— Juliusz Borzym, jedno
cześnie dyrygent tego spektaklu.

W razie niepogody występ
Warszawskiej’ Opery Kameralnej
odbędzie się w sali Filharmonii
Krakowskiej.

Ludność Francji
PARYŻ

( W Paryżu podano oficjalnie do
wiadomości, że w marcu br.

Francja, liczyła 52.655.802 obywa
teli.

I
utro pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie na skraju wyżu.
Zachmurzenie umiarko
wane, po południu przej
ściowo duże. Możliwość
przelotnych opadów I
burz. Temp, dniem 21—21,

nocą 11—8 st. C.

wo

W trudnej sytuacji znalazł się jeden z naszych podopiecz
nych Jacek, któremu do wymaganego przy M-2 wkładu za
brakło 9000 zł. Z pomocą pospieszyła Rada Zakładowa Sprze
dawców „Ruchu” (którego Jacek jest pracownikiem) i przy
znała Jackowi 9000 zł częściowo jako pożyczkę, częściowo
jako dotację. Dzięki temu młody właściciel książeczki uzu
pełnił wkład i w niedługim czasie obejmie — w ramach na
szej akcji — mieszkanie.

Na ręce przewodniczącego Rady Sprzedawców „Ruchu” Sta
nisława Bielewicza oraz dyrektora II Oddz. „Ruchu” Stefana
Puchały składamy serdeczny podziękowania za współudział
w akcji! (mar)

W parku nowego
ośrodka wypo
czynkowego
Geiscbwind g

Stuttgartem
(RFN) natknąć
się można na po
kaźnych rozmia
rów przedpotopo
we stwory, a ści
ślej mówiąc ich
podobizny. Cie
kawe, czy twór
cami tych
zwykłych
racji
chęć
nla
grozy,
teresowanie

storią biologii?

nie-
deko-

kierowała
wywoływa-
dreszczyku

czy zain-
hi-

Kradzież dzieł sztuki
LONDYN
W Glasgow podano do wiadomości, że w ub.

środę skradziono tam 3 prywatne kolekcje dzieł
sztuki

_

dwie angielskie i jedną amerykańską.
Dzieła odbywały podróż z USA do W. Brytanii.
W skład kolekcji wchodziła m, in. rzeźba z brą
zu Rodina. Policja przypuszcza, że sprawcami
kradzieży są prawdopodobnie amatorzy, ponie
waż wzięli m. in. 8 skrzyń z whisky, a zapom
nieli zabrać rysunki Picassa,
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Premier Lanki przewodniczącą ruchu

Dziś dragi dzieli obrad
szczytu" niezaangażowanychII

KOLOMBO

W poniedziałek w Kolombo

rozpoczęła się V Konferencja
Przywódców Państw Niezaanga-.
żówanych. Konferencja potrwa
4 dni i przeanalizuje rolę tych
państw w obecnej sytuacji mię
dzynarodowej. Przemówienie
inauguracyjne wygłosiła pani Si-
rimavo Bandaranaike, premier

Trzęsienie ziemi

(Dokończenie ze str. 1)
ter*. Epicentrum wstrząsu znaj
dowało się aa granicy prowincji
Śyezuan i Kansu. Cudzoziemcy,
przebywający w mieście Sian,
które znalazło się w strefie sej
smicznej, poinformowali kores
pondentów agencji zachodnich,
że miejscowe władze kazały im

opuścić hotel na krótko przed
trzęsieniem. O trzęsieniu zostali
uprzedzeni wszyscy mieszkańcy
miasta, którzy wybiegli na ulice.

Według relacji naocznych świad
ków, trzęsienie ziemi nie spo
wodowało szkód w Sian, które
znajdowało się 480 km od epi
centrum. Nie znana jest jednak
że sytuacja w Innych aglomera
cjach tego rejonu. Agencja UPI

podaje, że w strefie trzęsienia
znalazło się Lanczou, w rejonie
którego znajduje .się główny o-

środek badań nuklearnych. We
dług obserwatorium w Hongkon
gu najbliżej epicentrum znajdo
wało się miasto Czungwei, posia
dające 20 tys. mieszkańców.

Tymczasem w Pekinie po 19
dniach koczowania w szałasach
i. prowizorycznych namiotach
kilka milionów ludzi zaczęło po
wracać w poniedziałek do swych
domów. Wiadomość o odwołaniu
alarmu w związku z trzęsieniem
ziemi, przekazana? 16 bm. rano

przez głośniki radiowęzłów,
biciem w bębny. Stolica

Chin stopniowo powraca do u-

porządkowanegożypia..
I Najnowszy- komunikat’ pań-
stwowego instytu^f.sejspipjpgjćz-j

głosi, że WrSejonta. ■łśhg-:
an — Fengnan, który najbar

dziej ucierpiał podczas trzęsie
nia, aktywność sejsmiczna wy
kazuje tendencję spadkową.

Władze nadal nie podają żad
nych konkretnych danych na te
mat strat ludzkich i material
nych zarówno w rejonie Tang-
śzan — Fengnan, jak również w

Tientsinie i Pekinie.

TnnnHiniiiiiiiniiiniunniiiiiiiiiinnnuiiiniiiiinniinniiiiniiiiiiiimiiiiiiinmiiiiiiimiii

Po poniedziałkowym koncer
cie muzyki dawnej — prze
nieśliśmy się wczoraj w zu

pełnie inny świat dźwięków —

przenieśliśmy się również z sali
Hołdu Pruskiego Muzeum Naro
dowego w Sukiennicach do —

będącej pod opieką Muzeum
Historycznego — Synagogi przy
ul. Szerokiej^ jako że każdy
wieczór „Muzyki w dawnym
Krakowie” odbywa się w in
nym pomieszczeniu — eksponu
jąc ciekawe, zabytkowe kra
kowskie wnętrza i dziedzińce.

Po zespole „Capella Craco-
ńiensis” — na drugim koncercie
festiwalowym wystąpił drugi
krakowski zespół kameralny,
acz — jak wspomniałem — zu
pełnie innego typu: Zespół
MW-2— uprawiający muzykę
Współczesną, awangardową, eks
perymentalną. Gdy po raz pier
wszy wystąpił w Krakowie .13
lat temu, nie wszystkim znane

było pochodzenie nazwy zespo
łu. Rozszyfrowano ją później
przy pomocy założyciela i kie
rownika ensemblu' — Adama
Kaczyńskiego: MW-2, czyli Mło
dzi Wykonawcy Muzyki Współ
czesnej. Młodymi pozostali do
dziś — swym temperamentem,
entuzjazmem, zafascynowaniem
wszystkim tym, co się w muzyce
nowej dzieje.

Zespół MW-2 występował na

wielu estradach krajowych i
granicznych, biorąe udział
najbardziej liczących się o

najwyższej randze — międzyna
rodowych festiwalach muzyki
współczesnej, wszędzie propagu
jąc muzykę polską. I za to, pod
czas koncertu w krakowskiej
auli PWSM z okazji 10-lecia
działalności (3 lata temu) przy
znano mu specjalna, honorową
ódżnake Związku Kompozyto
rów Polskich. I w programie
wczorajszego koncertu znalazły
się utwory polskich twórców
współczesnych: Stachbwskienn i

Schdffera. Ale naprzód Adam
Kaermłski zaprezentował jeden
z „Pięciu utworów fortepiano-
wych dla Daw*da TUdor””
rwzutora włoskiego — dziś 43-
letniego Syluano Buscottiego. Ab-

ta
ro

Republiki Sri Lanka. Wskazała
ona na wzrost siły i znaczenie
ruchu państw niezaangażowa-
nych,. których liczba wzrosła z

25 krajów w 1961 do 86. obecnie.
Premier Lanki powiedziała, że

znaczną część swych sukcesów

odniosły państwa niezaangażo-
wane dzięki temu, że zdecydo
wanie przeciwstawiały się im
perializmowi.

Pani Sirimavo Bandaranaike
została wybrana przewodniczącą
V Konferencji Przywódców
Państw Niezaangażowanych.
Wybór ten oznacza, iż przez naj
bliższe 3 lata, tj. do następnego
„szczytu”, premier Lanki będzie
przewodniczyć ruchowi niezaan
gażowanych.

Dotychczasowy przewodniczący
ruchu, prezydent Algierii Huari
Bumedien, na zakończenie swej
kadencji podsumował działalność
państw niezaangażowanych■w

minionym okresie 3-letnim i do
konał przeglądu obecnej sytuacji
w świecie.

Przemówienie Bumediena o-

tworżyło deb’atę generalną, pod
czas której szefowie państw i

rządów przedstawią poglądy
swych krajów na główne sprawy
ruchu niezaangażowanych i sy
tuacji międzynarodowej!.

Jak usunąć truciznę
z rejonu Seveso?

RZYM

Dzisiaj zebrała się w Mediolanie
specjalna komisja, która ma doko
nać wyboru najsukteczniejszej me
tody usunięcia trucizny TCDD ze

skażonego rejonu wokół przemy
słowego miasta Sćveso. Wysuwane
są różne projekty usunięcia TCDD,
m. in. za pomocą miotaczy ognia i
specjalnych bakterii, ale właściwie
nikt nie wie, jak naprawdę skute
cznie można usunąć tę truciznę.

Jedną z klinik mediolańskich o-

puściły 3 kobiety zamieszkałe w

Seveso, które poddały się zabiego
wi przerwadia ciąży. Lekarze wy-
rażalibowiem obąwy» źe mogą one

urodzić dzieci ż poważnymi wa
dami organicznymi na skutek dłu
gotrwałego przebywania w zatru
tym środowisku. Zapowiedziano,
że we wtorek 5 dalszych kobiet
podda się temu zabiegowi, który
ustawodawstwo włoskie uważa za

nielegalne. Władze zezwoliły jed
nak ciężarnym kobietom ze skażo
nego rejonu na przerwanie ciąży
na podstawie orzeczenia sądu kon
stytucyjnego.

solwent florenckiego
' konserwa

torium — laureat kilku kon
kursów Międzynarodowego To
warzystwa Muzyki Współczes
nej — Bussotti — zajmuje się
tei sztukami plastycznymi, eks
ponując swe obrazy i grafiki'w
wielu krajach. 1 właśnie „5 Pia
no Pieces for David Tudor” to

cykl, w którym kompozytor nie
użył notacji muzycznej, a zasto
sował szkice plastyczne, o. więc
ich realizacja uzależniona jest
w znacznej mierze od pomysło
wości wykonawcy. Sam kompo
zytor nie jest w stanie przewi
dzieć ostatecznego rezultatu.
Adam Kaczyfiski w swej inter
pretacji grając na strunach we
wnątrz fortepianu różnego ro
dzaju pałeczkami, młoteczkami,

&

Krakowie

szczotkami — wydobył szereg
ciekawych brzmień batwowo-
perkusyjnych. Bardziej trady
cyjnie zaprzmiał utwór drugie
go włoskiego kompozytora —

Maura Bartolottiego. „Appunti
pe,r un trio” tego 50-letniego
twórcy — jest kompozycją wiel
ce nastrojową, a barwne plamy
i pochody dźwięków — to jakby
— naturalnie pojęte współcześ
nie — brzmienia impresjoni
styczne. Wybitni nasi instru
mentaliści — flecistka — Barba
ra Światek, wiolonczelista —

Jerzy Klocek i pianista — Ma
rek Mietelski — swą interpreta
cja, — dodali temu małemu
dziełku specjalnego uroku.

Ciź sami artyści wykonali na
stępnie utwór Marka Stachow-
skiego „Auditlon”. Kompozycja
ta — napisana została w r. w)
— specjalnie dla zespołu MW-2.
Partytura, utworu — przwnomnę—■na flet- wiolonczele i furte-

Z OKAZJI święta narodowe
go Republiki Indonezji, przy
padającego w dniu II bm.,
przewodniczący Rady Państwa
— Henryk Jabłoński wystoso
wał depeszę gratulacyjną de

prezydenta Republiki — Suhar
to.

Z OKAZJI święta narodowe
go Republiki Gabońskiej, przy
padającego w dniu 11 bm.,
przewodniczący Bady Państwa

— Henryk Jabłoński wystoso
wał depeszę gratulacyjną do
prezydenta Republiki — Oma-
ro Bongo.

130 AKTYWISTÓW SZSP i
TPP-R oraz działaczy radziec
kiego Komsomołu spotkało się
dziś w Soczewce kolo Płocka.
W czasie licznych posiedzeń 1
dyskusji, które toczyć się bę
dą w 5 komisjach specjalisty
cznych, uczestnicy spotkania
omawiać będą ideowo-wycho.-
wawcze zadania organizacji
studenckich.

Województwo krakowskie

wśród najsilniej
zirhamzowanycli w kraju

W tym roku, jak pizewidują statystycy, kilka miast będzie
mogło obchodzić mały jubileusz: osiągnięcie okrągłej liczby mie
szkańców. Łódź od bieżącego roku będzie miastem ok, |00-tysię-
cznym. Kraków 700-tysięcznym. Białystok i Gliwice przekroczą
200 tys. ludności, a Ruda Śląska i Toruń — 150 tys. Pod koniec
roku do 29 miast ponad 100-tysięcznych mają dołączyć Elbląg,

Tarnów i Rzeszów.

Te przewidywania oparte są
na dotychczasowej tendencji
znacznego wzrostu liczby ludno
ści w miastach. W ostatnich dwu
latach zwiększyła się ona z 18,5
do 19 mini a udział ludności ’

miejskiej wzrósł do 55,7 proc.;
ogółu mieszkańców kraju. Ten.1
szybki wzrost był przede wszy
stkim wynikiem przepływu lud
ności .ze wsi do miast oraz zwię
kszonej liczby urodzin. W ub, r.

do miast przeniosło się ponad,
ćwierć miliona mieszkańców wsi,
tj. o ok. 68 tys. więcej niż w

roku poprzednim. Tak znacznego
wzrostu tej migracji nie noto
wano od dawna. Warto dodać,
że. dominują w. niej kobiety,. jN.a
100s męźczyzil' prienósz^ę^ęh.-’’.śię,

do' miasta,’ przypada- przęciętaie
120 przenoszących się kobiet.

Najwyższy udział ludności

mieszkającej w miastach, prze
kraczający 70 proc., notuje się
— oprócz woj. miejskiego łódz
kiego i stołecznego warszawskie
go — w woj. katowickim, gdań
skim i szczecińskim. Dó woje
wództw silnie zurbanizowanych
(65 do 70 proc, mieszkańców
miast) należą wałbrzyskie,- wro-

— to
gódzinę

powsta-
Zespołu

4 akto-

pian — posiada zapis graficzny,
uający w.eie mozuwosci inter-
pikka^yjńycn — mozitwusci wy-
ooru z podanego materiału.
,,rxuu„.,on inarK.u Stuc;,,ouis<ę«e-
yo — 10 przeae wszystkim u-

bU>ór peten ineoczeuiwanych po-
mysiow orzmieńiowych, nie po-
- „^wioiiy jtanau e.t^p'i esji. ^m-
społ — rozumiejący znakomicie
intencje kompozytora zagrał u-

iwor staćnowsktego z wielką
perfekcją i aużym zaangażowa
niem.

uiccolo Gaątiglioni — to kolej
ny włoski kompozytor, który
zupruzeriiowany zut,ui utwure’.-
na flet i fortepian pt.: „Gymel”.
Ta, powstała w r. 196U kompo
zycja, bogata w efekty brzmie-
niowo-akustyczne (m. in. klaste
ry fortepianowe, gra na flecie
wewnątrz fortepianu itp.) zna
lazła świetnych interpretatorów
u> Barbarze Świątek i Marku
Mietelskim.

Ostatnia kompozycja
osobny rozdział. Przez
i kwadrans słuchaliśmy
tego 10 lat temu — dla
MW-2 „Kwartetu dla

_ ___

rów” Bogusława Schdffera. Na
całość składa się 25 drobnych
scen muzycznych, tekstowych,
scenicznych — o różnym cha
rakterze. Jak twierdzi sam kom
pozytor — jest to transkrypcja
idei kwartetu smyczkowego na

język audiowizualny. Naturalnie
kompozycja należy do gatunku
„teatru instrumentalnego”. Do
gry aktorów dochodzą jeszcze
dźwięki muzyczne z taśmy ma
gnetofonowej. Na „scenie” cią
gły ruch. To cala gama (i wca
le nie jedynie 12-tonowa) nie
zwykle dowcipnych, pomysło
wych efektów, akustyczno-wizu-
'alnych. Dobra, inteligentna za
bawa — może nieco przydługa,
której wspaniałymi bohaterami
byli — Mikołaj Grabowski, Zy
gmunt Józefczak, Andrzej Kierc
i Janusz Peszek. „Wszystko za
leży od intencji..." — to zdanie
— kończące kompozycję Bogu
sława Schaffera — i wczorajszy
festiwalowy wieczór spędzony z

zespołem MW-2.

JERZY BRESTICZKER

Edward Gierek spotkał się z centralnym aktywem rolniczym
E3S

Pomyślnie ukończyć żniwa
wykorzystać zebrane plony
I sekretarz XC PZPR — EDWARD GIEREK spotkał się 16 bm.

w Warszawie z centralnym aktywem rolnictwa i gospodarki
żywnościowej. Spotkanie, w którym uczestniczyli: cżłonek Biu-
ra Politycznego, sekretarz. KC PZPR — Edward Babiuch, z-cą
członka Biura Politycznego KC PZPR, minister rolnictwa Kazi-
mierz Barcikowski, sekretarz KC PZPR — Józef Pińkowsjci i ie-
równik Wydziału Rolnego i Gospodarki Żywnościowej KC PZPR
— Jerzy Wojtecki, poświęcone było najważniejszym zadaniom
rolnictwa, a szczególnie zagadnieniom dotyczącym sprawnego
zbioru zbóż i pozostałych: płodów rolnych.
Uczestnicy spotkania poinfor

mowali I sekretarza KC PZPR o

dotychczasowym przebiegu żniw,
które w wielu rejonach wchodzą

cławskie, poznańskie i miejskie
krakowskie.

Największy napływ przyby
szów zanotowano w ub. r. w

woj stołecznym warszawskim
(średnio 126 osób na 10 tys. mie
szkańców), a potem kolejno —

w' gdańskim, miejskich łódzkim i
krakowskim oraz katowickim.

Mamy już 8 województw, w

których liczba mieszkańców
przekracza milion. Należą do
nich, oprócz katowickiego i. sto
łecznego, gdańskie, miejskie kra
kowskie i łódzkie, poznańskie,
kieleckie i wrocławskie.-

Niemal całkowite zniszcze-
fite1' Wydłń ochłfońńyćH^ wrfi
niku zbyt Wielkiego tłoku na I

plaży nudystów w parku na
rodowym Cupe Cod, w sta- ,

nie Massachusetts,, spowodo
wało, że amerykańskie wła- I
dze federalne postanowiły ją j
zamknąć. Zwolennicy nudyz- .

tnu -nie zamierzają jednak u- ■
stąpić bez walki z terenu, I
który utrzymywali w swym <

posiadaniu przez 40 lat.

mięsnego gangu
W Opolu zakończyła się rozpra

wa przeciw 21-osobowej grupie
sprzedawców sklepowych, praco
wników rzeźni, magazynów i tran
sportu, którzy przywłaszczyli sobie
powstające w wyniku różnych ma
chinacji nadwyżki mięsa i wyro
bów mięsnych. Do najczęstszych
sposobów należała zmiana recep
tury i technologii wyrobu. Zyska
mi oskarżeni dzielili się między
sobą. Jak ustalono, cały proceder
przyniósł szkody w wysokości
blisko 2,5 min zł.

Wyrokiem sądu skazani zostali:
Wawrzyniec Tokarczyk na 10 lat
więzienia i 200 tys. zł grzywny,
Franciszek Gała na 8 lat więzienia
! 150 tys. zł grzywny, Czesław Biel
ski na 8 lat pozbawienia wolności
i 140 tys. zł grzywny, Genowefa
Zalewska na 8 lat i 150 tys. zł

grzywny, Joanna Gałuszka na 7 lat
pozbawienia wolności i 200 tys. zł

grzywny, Danuta Rzeszowska na 7
lat więzienia i 160 tys. zł grzywny.
Na 6 lat więzienia skazani zostali:
Zygmunt Zubrzycki, Barbara Za
wadzka i Tadeusz Wilk. Będą oni
musieli ponadto uiścić grzywny w

granicach od 100 do 160 tys. zł: Na
karę 5 lat więzienia i 50 tys. zł
skazana została Izabela Panek.

Zginęło 2 kierowców
Do tragicznego wypadku drogo

wego doszło w miejscowości Stry
szek pod Bydgoszczą. Na skutek
wymuszenia pierwszeństwa prze
jazdu samochód „fiat pro
wadzony przez Stanisława Rycika
z Gdańska, zderzył się z samocho
dem „fiat 125p”, prowadzonym
przez Stefana Głowackiego ze

Świdwina. Obaj kierowcy ponieśli
śmierć na miejscu. 5 pasażerów
samochodów zostało ciężko ran
nych i przebywa w szpitalu. Oba
pojazdy zostały całkowicie znisz
czone/

jiiż w końcową fazę. O dobrym
zaawansowaniu tych prac, mimo
nie zawsze sprzyjającej pogody,
zadecydowało lepsze przygoto
wanie organizacyjne, poprawa
wyposażenia w maszyny, a

przede wszystkim gospodarność
1 zapobiegliwość rolników i pra
cowników rolnictwa. Obecnie

najważniejszą sprawą jest ma
ksymalne przyspieszenie zwózki
skoszonego zboża oraz termino
we wykonanie wszystkich robót

pożniwnych.
Podjęte niedawno decyzje w

sprawie nowych cen skupu i
środków produkcji stwarzają ko
rzystniejsze warunki rozwijania
produkcji towarowej, przecho
dzenia na nowoczesne formy
organizacji pracy. Wymaga to

jednak również — co podkreśla
no — dalszej poprawy wyposa
żenia rolnictwa i lepszego zaopa
trzenia wsi. W ramach działań
w tym zakresie ostatnio zapew
niono m. in. dodatkowe dostawy
ze Związku Radzieckiego ponad
2 tys. ciągników.

Edward Gierek stwierdził, że

należy dołożyć wszelkich starań,
aby pomyślnie ukończyć żniwa i
w pełni wykorzystać zebrane
plony. Podkreślił także znaczenie
przedsięwzięć, które zapewnić
mogą wydatne powiększenie
produkcji pasz własnych decy
dujących o rozwoju hodowli, ta
kich jak rozszerzenie uprawy
popionów ozimych, staranne ze
branie drugiego pokosu siana,
właściwe przygotowanie zbioru
roślin okopowych.

Rolnictwo ż.awsze'" może liczyć
— powiedział Edward Gierek —

na wsparcie’i pomóc państwa W

tych działaniach, które sprzyjają
wzrostowi produkcji towarowej
i efektywnemu wykorzystaniu
dostarczonych środków przemy
słowych. Oczekujemy, że rolni
cy ze swej strony dołożą starań,
by na tegoroczne dożynki przyjść
z pomyślnymi wynikami; w ter
minie wykonają wszystkie’prace
decydujące nie tylko o tegoro-

Pozostali oskarżeni otrzymali
wyroki od 1,5 do 4 lat pozbawienia
wolności. W stosunku do wszyst
kich oskarżonych orzeczono prze
padek mienia w całości lub czę
ści, a także utratę praw publicz
nych na okres kilku lat. Na rzecz

poszkodowanych placówek handlo
wo-produkcyjnych zasądzono od
szkodowania w wysokości ponie
sionych strat.

S. tp.

ksiądz kanonik Józef Kurzeja
twórca Ośrodka Duszpasterskiego w Nowej Hucie-Mi-

strzejowicach — opatrzony św. sakramentami zmarł
dnia 15 sierpnia 1976 roku.
. Nabożeństwo pogrzebowe odprawione zostanie w śro
dę 18 sierpnia, o godzinie 17, w kapliey w Mistrzejowi-
cach, po którym ciało Zmarłego zostanie złożone w gro
bie na cmentarzu w Nowej Hucie-Grębalowie.

, Księża — współpracownicy

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13 sierpnia
1976 roku zmarł w Krzeszowicach

Walerian Naturski
działacz rad narodowych od 1945 r., radny i zastępca
przewodniczącego Rady Narodowej Miasta i Gminy
w Krzeszowicach, długoletni członek Prezydium b. Wo
jewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, odznaczony
między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro
dzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami i

Krzyżem Partyzanckim.
W Zmarłym tracimy szlachetnego człowieka i odda

nego działacza społecznego.CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
PREZYDIUM RADY NARODOWEJ

MIASTA KRAKOWA

cznych, ale i przyszłorocznych
plonach.: Na zakończenie I se
kretarz KC PZPR przekazał na

ręce uczestników spotkania wy
razy uznania i pozdrowienia dla
wszystkich polskich rolników i

pracowników gospodarki żywno
ściowej.

Masowe aresztowania
w Afryce

W Republice Południowej
Afryki w dalszym ciągu trwają
masowe aresztowania ludności

murzyńskiej. W poniedziałek za
trzymano m. in. Znaną działacz
kę Federacji Kobiet Murzyń
skich,' Jeanie Noel oraz kilku
dziesięciu studentów. Na jednym
z uniwersytetów w Kapsztadzie
policja za pomocą gazów łzawią
cych rozpędziła demonstrację o-

koło 700 studentów, którzy do
magali się uwolnienia z aresztu

swych kolegów, zatrzymanych w

ub. tygodniu. Do sporadycznych
incydentów dochodziło w ponie
działek w wielu szkołach na te
renie całej RPA, m. in. w Duw
banie, Kapsztadzie, Alice, Vry-
heid oraz wielu dzielnicach mu
rzyńskich Pretorii.

„Jesteśmy zdania, że sytuacja
w Republice Południowej Afryki
dojrzała do zbrojnej ofensywy”
— stwierdził w wypowiedzi dla
prasy skandynawskiej Sebizana
Mngęikana, reprezentant Kon
gresu Narodowego Afryki Połud
niowej (ANC), jednej z najwięk
szych. organizacji, walczących
przeciwko systemowi dyskrymi-'
nacji rasowej w RPA.

Wrócił z wojny
po przeszło 30 latach

A1OSR>VA HJ

. ...WróciłX WPjhjr ,PQ 30,
lataęłi ! pótyfądają' mieszkańcy
wióęki Sabatinowka ni Ukrai
nie o swoim ziomku, Rościsławie
Kwarczuku. Walcząc o Berlin
19-letni Kwarczuk został ciężko
ranny. Postradał mowę i pamięć.
Przy rannym nie znaleziono do
kumentów. Poprzęz szpitale woj
skowe trafił w końcu do szpitala
w Charkowie, gdzie przebywał
do lata tego roku.

Mówić zaczął niespodziewanie
w 1974 roku; odzyskał również
pamięć. Ze strzępków wspo
mnień udało się po 2 latach po
szukiwań znaleźć jego rodzinną
miejscowość. Niestety, z krew
nych. zostały tylko 2 siostry. Ro
dzice zmarli już, nie doczeka
wszy najmłodszego syna, a

czterej bracia ponieśli śmierć
na wojnie.

Kronika wypadków
• Wczoraj o godz. 10.55 na alei

Pokoju przy skrzyżowaniu z uli

Centralną, kierowca samochodu
„star” potrącił na przejściu dla
pieszych Marlę Adamczyk (1. M,
zam. Kraków, ul. Soltysowska 10),
która zmarła na miejscu wypadku.

»
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Brygada Kazimierza Turka

ZAKLI-

Zawsze

W RODZINNYM
CZYNIE nad Dunajcem

. KAZIMIERZ TUREK

zjawia się nieczęsto. Przeważ
nie na święta, albo w niedzie
lę, lec/ tylko na kilkanaście

godzin. Pięknie tu i zacisznie.
Wymarzony raj dla szukają
cych prawdziwego relaksu
wczasowiczów. A czego szuka
w swych nieustannych wę
drówkach po kraju Kazimierz
Turek?

/

Od września już w sprzedaży

„RAZEM" nowy
tygodnik ilustrowany

dla młodzieży
i dla wszystkich...

Wszystko zaczęło się jeszcze
w r. 1950, kiedy jako 20-letni
chłopiec ukończył szkołę za
wodową przy Gliwickich Za
kładach Budowy Maszyn.
Podjął pracę w zabrzańskim
„Mostostalu”, uzupełniając

równocześnie swoją fachową
wiedzę na kursie dla mecha
ników. Specyfiką tego przed
siębiorstwa jest szeroki za
kres robót terenowych. Ekipy
„mostostalowców” spotkać mo
żna wszędzie: przy budowie
hal fabrycznych, montażu por
towych dźwigów, górskich
wyciągów, konstrukcji mostów
i wież spadochronowych. Ka
zimierz Turek wszedł w tę
koczowniczą rodzinę z wiarą
w swoje siły i umiejętności,
znacząc swoją obecność naJuż z początkiem września będziemy mogli kupić we, wszy

stkich kioskach nowy ilustrowany tygodnik „RAZEM”. Pi
smo to, które wydawane będzie pod egidą Federacji Socja
listycznych Związków Młodzieży Polskiej, przeznaczone jest
głównie dla młodzieży starszej: uczniów, studentów, mło
dych robotników i rolników. Niemniej jednak zainteresuje
na pewno wszystkich: młodych, starszych i najstarszych
Jest bowiem bardzo atrakcyjnie redagowane, ma urozmaico
ny układ graficzny oraz wiele zdjęć kolorowych i czarno
białych. Piszemy o

męWy.ftl
''

nie"be'? ,........ , .. . ..

numery tego tygodnika, które oceniliśmy jako nader atrak
cyjne.

Problematyka nowego tygodnika jest wszechstronna i bar
dzo urozmaicona, znajdują się w nim obszerne
oraz ciekawa, o różnej tematyce, publicystyka,
kupując „RAZEM” -- zapewnicie sobie dobrą
obfitą, bo nowy tygodnik, dużego formatu, ma

Na pewno każdy znajdzie w nim coś ciekawego dla siebie.

Polecamy!

„RAZEM” w tym, zdawałoby się, rekla-

‘tortię, piszęmy z uznaniem,i,zaciekawieniem. I to

powodów, mieliśmy bowiem w rękach dwa próbne

fotoreportaże
Od września,
lekturę i to

aż... 48 stron.

(KAS)

Rok

W laboratoriach amerykań
skiej firmy GENERAL MOTORS

opracowana została metoda nie
zwykle
stępów
dwozia
chodu,
próby
nością przewidzieć, co przy nor
malnej eksploatacji stanie się z

samochodem po roku.

szybkiego badania po
korozji, niszczącej na-

i inne elementy samo-

W ciągu dwóch minut
można z dużą dokład-
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(Korespondencja własna z Kanady)

Polonia kanadyjską nie jest
tak liczna ani stara jak. a-

merykańska, ale stanowi po-
ważną grupę etniczną. Jej przed
stawicieli spotyka się we wszy
stkich prawie zakątkach kraju,
lecz prawie połowa — bo blisko
160 tysięcy Kanadyjczyków pol
skiego pochodzenia — zamiesz
kuje prowincję Ontario. Nic
więc dziwnego, że główne mia
sto. tej prowincji — Toronto —

uchodzi za jeden z największych
ośrodków polonijnych.

Właśnie w Torbnto ukazuje
się największe pismo polonijne —

„Związkowiec”, istniejące od bli
sko czterdziestu lat. W numerze

z dnia 21 czerwca br. widzę ol
brzymie, blisko na pół strony
(a gazeta ma format naszej „Po
lityki” czy „Kultury”...) ogłosze
nie zawiadamiające o projekcji
filmu „Ziemia obiecana” (,;Land
of Promise”), które zapewnia, że

jest to (cytuję): „...na pewno je
den z najlepszych polskich fil
mów, zdobyty z wielkim wysił
kiem na rynek kanadyjski. Film

dozwolony od lat 18. Zwraca
my również uwagę, że niektóre

sceny będą wrażliwe dla nie
których widzów”.

Trzeba tutaj dodać, że polskie
filmy cieszą się w Kanadzie du
żym powodzeniem. Jak infor
muje mnie długoletni prezes
Związku Polaków w Kanadzie

(a organem tej organizacji jest
właśnie „Związkowiec”) — p.
Tadeusz Glista — przez kilka ty
godni wyświetlany był ostatnio
w Toronto innv Dolski obraz „W

preze-pustyni i w puszczy”. Z
sem rozmawiam w Montrealu na

pokładzie „Stefana Batorego’’
podczas przyjęcia wydanego z o-

kazji Igrzysk Olimpijskich przez
naszą ambasadę i kierownictwo

Polskiego Komitetu Olimpij
skiego. Zaproszeni goście, to

działacze polonijni i przedsta
wiciele prasy kanadyjskiej i za
granicznej.

„Wychodzimy z założenia —

słyszę od mego rozmówcy — że
silna Polska to i silna Polonia.
Dlatego też z zainteresowaniem
śledzimy życie w kraju, z któ
rym staramy się utrzymać ścisły
i stały kontakt. Zależy nam na

tym, aby jak najwięcej młodych
Kanadyjczyków polskiego pocho
dzenia odwiedzało kraj rodzinny.
Z inicjatywy Związku Polaków
w Kanadzie utworzona została
przed kilku laty Fundacja im.
Wł. Reymonta, która ma na ce
lu rozszerzenie działalności po
lonijnej' na młode pokolenie.
Przysyłamy naszą młodzież do

Krakowa,- Lublina, Poznania na

letnie kursy uniwersyteckie do
tyczące polskiej kultury. Fundu
jemy także stypendia dla chcą
cych studiować w kraju. Zwra
camy uwagę na działalność so
botnich szkółek języka polskie
go. Zdarza się, że młodzi Kana
dyjczycy, dzieci lub wnuki Po
laków, niechętnie uczą się ję
zyka polskiego, a zajęcia sobot
nie uważają za przykry przy
mus. W tej sytuacji wydaje
nam się, że nie można robić te
go na siłę, a młodych najlepiej

zainteresować Polską, jej histo
rią, językiem, poprzez kontakty
z polską kulturą.”

Tyle prezes T. Glista. A wy
daje się — ba, można być pew
nym — że sukcesy Polaków na

Olimpiadzie w Montrealu też

mają bardzo duży wpływ na

uaktywnienie, a tu i ówdzie od
rodzenie się życia polonijnego.

Co charakteryzuje kanadyjską
Polonię? Wy-daje się, ze duży
procent inteligencji. Dużo tutaj
adwokatów, architektów, lekarzy
i handlowców polskiego pocho
dzenia.

grupę,
można podać, że w trzech li
ceach w Toronto język polski
wprowadzony będzie w najbliż
szym czasie jako przedmiot o-

bowiązkowy, wybierany przez u-

cznia obok hiszpańskiego i nie
mieckiego. A warto też dodać,
że na kanadyjskich wyższych u-

ęzelniach wykłada blisko trzy
stu profesorów polskiego pocho
dzenia.

Z pewnością dla tysięcy Kana
dyjczyków uczuciowo zwią

zanych z Polską, wielkim prze
życiem były sukcesy naszych
sportowców w Montrealu. W
rozmowach z działaczami polo
nijnymi dało, się wyczuć jakąś
wielką nadzieję, że rzutować one

będą na życie polonijne. Ale
często padało pytanie: czy pol
scy sportowcy nie mogą bywać
u nas częściej?

największych budowach kra
ju. Wznosił stalowe przęsła
mostu pod Grudziądzem, sta
wiał pierwsze obiekty Cemen
towni „Wierzbica”, montował
urządzenia przemysłowe Za
kładów Gipsowych w Dolnej
Nidzie i Cementowni w Gór
ce k, Trzebini. Po przeniesie
niu do nowohuckiego „Mosto
stalu” w r. 1954 był już cenio
nym fachowcem. Takich wła
śnie potrzebowała Nowa Huta.
T\ LA KAZIMIERZA TURKA

nie oznaczało to jednak o-

siadłego trybu" życia. Również
i ten „Mostostal” wykonywał
i wykonuje nadal najpilniejsze
zlecenia na różnych budowach
kraju. Dodajmy — również naj
trudniejsze, bo do takich za
licza osobiście demontaż han
garów w Kętrzynie (na tere
nie b. kwatery Hitlera) a na
stępnie ich transport i mon
taż w Mielcu. A później?

— Brałem delegacje tam, gdzie
było potrzeba; na budowę Fa
bryki Opon Samochodpwych w

Dębicy, na montaż wież Spado
chronowych w Jaśle i Krośnie,
do Zagłębia Siarkowego , w

Tarnobrzegu, Wytwórni Sprzętu
Komunikacyjnego w Radomiu i

Gorzycach k. Sandomierza, aż
wreszcie wylądowałem w Bo
chni na Wydziale Blach Trans
formatorowych Huty im. Leni
na.

Ładnie tó powiedziane: „de
legacje”, tyle tylko, że na

wszystkich tych budowach nie
czekały na niego schludne ho
tele, przytulne restauracje, a
i ^p.bd/ó^ę'mę’jjależały do naj -'

^y^ęi4nieyszy1ęh,‘.,Co .prawda,,
kwiecił nie--
mai całą' Polskę, ‘lecz nigdy
nie starczało mu czasu na ko
lekcjonowanie turystycznych
wrażeń.

OD, IG LAT Kazimierz Tu
rek jest brygadzistą, kie

ruje pracą 7-osoboWego zes
połu, a to już jest podwójny
obowiązek. Łatwo nieraz po
wiedzieć lub napisać: „W dę
bickim „Stomilu” ekipa „x”
dokonała montażu suwnicy w

hali kompresorów bez przer
wania produkcji tego zakła
du”. Tej skomplikowanej ope
racji dokonała właśnie bry
gada Kazimierza Turka, któ
ry mówi o niej po prostu tak:

— To było trudne i odpowie
dzialne zadanie. Nie dano mi

przy tym jakiegoś planu ope
racyjnego, ani nawet specjalne
go dozoru. Polegano na moim
doświadczeniu. Ważącą kilkana
ście ton suwnicę należało pod
nieść na wysokość 8 m i wpro
wadzić ją do hali przy pomocy
całego systemu dźwigów. To

wszystko odbywało się w ruchu1

ciągłym pracujących na dole

kompresorów. Cała operacja
trwała 8 godzin, lecz czas wyda
wał się nie istnieć przy tak ol
brzymim napięciu nerwowym.
Gdy suwnica spoczęła wreszcie

I

na fundamencie — odetchnęliś
my wszyscy z ulgą.

Kazimierza Turka znają
wszyscy w nowohuckim „Mo
stostalu ’. Na uznanie kierow
nictwa zasłużył sobie własną,
nienaganną pracą i obywatel
ską postawą,
jego brygady?
sięznimiz
majstra; skoro
szli z brygady
skończeniu służby starają się
odszukać p. Kazimierza i pra
cować z nim nadal. A jacy są
ci młodzi, bo mówią o nich
różnie?

— Są różni — odpowiada
nam p. Kazimierz. — Ale trzeba
umieć do nich trafić, pobudzić
ich wyobraźnię i ambicję, wska
zać konkretny cel, który prze
cież nie tylko sprowadza się do
zarobków.
i LEKROC będziemy jeszcze
■imówić o „ludziach dobrej
roboty”, warto przypomnieć
sobie te siowa i pamiętać rów
nież, jak wiele zależy od do
brej atmosfery w każdej pra
cy, od ludzkiej życzliwości,
wzajemnego zrozumienia, a

także , i świadomości, że to

przecież • my, dla nas samych
budujemy przyszłość.

ADAM ZARNOWSKI

A członkowie
Widocznie zżyli
polubili swego
ci, którzy ode-
do wojska, po

Amatorska krótkofalówka
R. R. Nowa Huta. W jaki

sposób i gdzie należy się sta-:
rać o pozwolenie na posiada
nie amatorskiej . krótkofalówki
„Ech o-37?

Aby otrzymać . zezwolenie na

założenie i używanie amator
skiej radiostacji krótkofalowej
należy mieć ukończone 15 lat
oraz świadectwo uzdolnienia
wydane przez komisję egzami
nacyjną. Świadectwo to jest
dokumentem uprawniającym
do starania się o wydanie ze
zwolenia przez Państwową In
spekcję Radiową (Kr ików, ul.
Malczewskiego 45). Konieczna
jest też przynależność do je--,
dnego z klubów Polskiego
Związku Krótkofalowców, bądź
też klubu stowarzyszonego w

PZK. mianowicie LOK lub
ZHP. (W/w warunki są stresz
czeniem „Instrukcji w spr. , za
sad wydawania zezwoleń kate
gorii I lub II na zakładanie 1

używanie amatorskich urzą
dzeń radiowych oraz warun
ków ich używania”, wydanych-
nrzez Państw. Inspekcię Ra
diową w W-wie, w 1972 r. In
formacji radzimy zasięgnąć w

Radiokl*’.bie LOK przy HiL.
os. Szkolne 15). . (am)

Zaświadczenie ze szpitala
A. TI . Zona (nie pracująca)

przebywa w szpitalu: Kto ma

wydać, zwolnienie na opiekę
nad dziećmi: szpital czy • ęż
iekarz-pediatra tak,
trzymał i zwolnienie i zasiłek;..

Podstawę wypłaty zasiłku o-

pickuńczego (opieka nad dzie
ćmi do lat 8) jest zaświadcze
nie o pobycie żony w szpita
lu wydane przez szpital oraz

oświadczenie Pana złożone w

zakładzie pracy i stwierdza
jące. iż poza żoną i Panem nie
ma innych domowników', któ
rzy mogliby zająć się dziećmi
w czacie choroby żony, (mar)

czy
abym c-

KAZIMIERZ TUREK, bryga
dzista z nowohuckiego „Mosto

stalu”.
Fot. J . RUBlS

K. L . W związku z chorobą
żony i koniecznością opiekowa
nia się dwojgiem małych dzie
ci (3 i 4 lata) zapytuję jak dłu
go przysługuje mi zwolnienie
(płatne). Żona nie: pracuje za
wodowo.

Zasiłek opiekuńczy z tytułu
opieki nad dziećmi przysługu
je Panu przez 60 dni w ciągu
całego roku. (mar)

R. Powróciłem z wojska
po odbyciu zasadniczej służby
i od razu podjąłem zatrudnie
nie. Jakie mam prawa ur.lo-

' Pracownikowi' zwolnionemu ż
' nicziel *słu%y WojSKOw^JP
przysługuje należny urlop wjT-’’
poczynkowy w; pełnym wy
miarze ża rok kalendarzowy, w

którym podjął on zatrudnienie
w ciągu 30 dni od zwolnienia z

tej służby — jeśli urlop za o-

statui rok służby wojskowej.
wykorzystał w roku poprzedza
jącym rok podjęcia zatrudnie
nia. Podstawa prawna: Uch
wała Sądu Najwyższego Nr 111
PZP 23/74 z 21. VI. 74 r. (JP)

60 dni w roku

Polacy stanowią silną
Jako miłą ciekawostkę

ZDZISŁAW HOŁOWIECKI

Płetwonurkowie
badają lodowce

Radziecka dryfująca stacja) polarna „Biegun Północny — 22”,
zainstalowana na wielkim polu lodowym, prowadziła przez

cały rok badania glacjologiczne. Znajomość ruchu wielkich pól
lodowych w Arktyce oraz dynamiki lodów ma duże znaczenie
dla przygotowywania prognoz pogody dla całej półkuli północnej.

Nowością było prowadzenie badań podwodnych. Znajdująca
się na stacji grupa płetwonurków wykonała ponad. 600 pod
wodnych rekonesansów. Stwierdzono, że kiedy na

panowały 50-stópniowe mrozy — dno lodowców
stało, a nawet tajało. 30-metrowa warstwa lodu
szczała zimna. W ciągu roku płyta lodowa stopiła
o ok. 50 cm; tyle samo lodu ubyło od góry. Płetwonurkowie

pobrali też próbki lodu: znaleziono w nich cząsteczki gleby po
chodzące z Ziemi Elsmery w Kanadzie. Dzięki temu udało się
określić pochodzenie ogromnego zespołu gór lodowych 1 prze
śledzić ich wędrówkę, (mark'

Wymagane zezwolenie
M. p. z Nowej Huty. Czy

mogę wysłać siostrze zam. We
Francji kg suszonych grzybów?

Zgodnie z poz. nr 28 Taryfy
Celnej Wywozowej (Dz. U. Nr
22, poz. 124 z 1975 r.) na wywóz
tego rodzaju środków żywno
ściowych wymagane jest ze
zwolenie Urzędu Celnego. Ra
dzimy więc zwrócić się po in
formacje w tej sprawie bezpo
średnio do Urzędu Ćelrego
(Kraków, al. Krasińskiego 16,

III p„ tel. 204-20). (am)

Kiedy renta?
J. M . Od kiedy należy mi się

renta inwalidzka: czy od chwi
li wypadku czy też 3 miesiące
wstecz od złożenia podania o

rentę w związku z wypadkiem?
Rentę winien Pan otrzymać

nie wcześniej niż od daty wy
padku z tym, że jeśli wniosek
zgłoszono później niż 3 miesią
ce ad wypadku
świadczenie za

wstecz od chwili
sku. (mar)

otrzyma pan
3 miesiące

złożenia wnio-

powierzchni
nie przyra-
nie przepu-
się od dołu

Gra na gitarze
E. K. I Stała Czytelniczka.

Gdzie można pobierać naukę
gry na gitarze 1 akordeonie?

W Krakowskim Domu Kul
tury „Pod Baranami”, Rynek
Gł. 27. Dział Środowiskowy bę
dzie przyjmował zapisy od 15
sierpnia. Tam też otrzymają
Panie szczegółowe informacje
odnośnie warunków uczestni
czenia w kursie. (am)

_
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WPISY
na korespondencyjne KURSY KReSleN TECH

NICZNYCH oraz KOSZTORYSOWANIA —

przyjmuje, szczegółowych pisemnych Informacji
udziela: „WIEDZA", 31-U9 Kraków, Spasowskie-

go I (przedłużenie ul. Siemiradzkiego).
K-5944

POMOC do dziecka prżyj-
mę. Dobre warunki. Dęb.
nikt, Sierankiewicza 30/6.

9820-g
Matrymonialne

POTRZEBNA dochodzą
ca opiekunka do 5 mie
sięcznego dziecka, na oko
ło 6,5 godzin. — Warunki
bardzo dobre. — Telefon
107-91, od godz. 26.

9827-g

KOMUNIKAT

MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
ENERGETYKI CIEPLNEJ w KRAKOWIE

Dyrekcja Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej w Krakowie, al. Planu
6-letniego 146 — zawiadamia wszystkich
Inwestorów i Wykonawców na terenie
m. Krakowa, że podłączenia obiektów bu
dowlanych do sieci ciepłowniczych, magi
stralnych 1 odgałęzień, winny być wyko
nane DO DNIA 31 SIERPNIA BR., a pod
łączenia obiektów do sieci rozdzielczej —

(osiedlowej) winny nastąpić DO 10 WRZEŚ
NIA BR.

Po upływie podanych terminów, sieci
cieplne .będą napełniane wodą uzdatnioną
l przygotowywane do rozpoczęcia sezonu

grzewczego.
Celem niedopuszczenia do zakłóceń w

funkcjonowaniu zakładów grzewczych i

technologicznych, MPEC nie będzie wyra
żać zgody na włączanie obiektów do sieci
po tych terminach. K-6131

POTRZEBNA pomoc do.
chodząca lub na stałe do
dwojga małych dzieci. —

Centrum Krakowa. Wa
runki dobre. — Tel. 317-49,
po 17-tej. 10505-g
SOLIDNĄ pomoc domową
dobrze wynagradzaną do
dwojga starszych osób —

przyjmiemy, na stałe za
raz. Dobre warunki. Śród
mieście. Zgłoszenia: tele
fon 173-62, godz. 14—16.

g-10574

BIURO Matrymonialne —"

„Junona” prowadzi psy
cholog. 28-1'00 Busko-Zdrój
— skrytka pocztowa 92. „

__________________

K-5522

ROZWIEDZIONY, lat 46,
bez nałogów, robotnik,
pozna . samotną panią —

bez zobowiązań, posiada
jącą mieszkanie, chętnie
bezdzietną. Cel matrymo
nialny: Fotooferty: „Pra
sa”, Rraków, Wiślna i.
dla nr 10554.

KAWALER, studia, doma
tor, kulturalny, o szero
kich zainteresowaniach —

pozna w celu matrymo
nialnym panią lat 33—40 —

(prosi o podanie stanu

cywilnego) — inteligentną,
gospodarną, niekoniecznie
urodziwą, ceniącą sobie
dom. Nieanonimowe ofer
ty: „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2 — dla nr 10519.

Sprzedał

Praca

OPIEKUNKĘ do dziecka —

pilnie przyjmę. — Warun
ki dobre. — Kraków, ul.
Wójtowska D/108.

g-9960

POTRZEBNA od września
dochodząca pomoc (na 5
godzin) do półrocznego
dziecka, Kraków-Łagiew-
niki, ul. Borsucza 5/105,
po godzinie 17.

Nauka

SZYBKO przygotowuję do
egzaminów eksternistycz
nych z zakresu ' liceum
ogólnokształcącego — oraz
do egzaminów matural
nych. — Rychlicki, telefon
132-13. g-10150
DO egzaminu eksternisty
cznego. — zakres liceum
ogólnokształcącego i ma
tury — przygotowuje mgr
Bazgierowa, Kraków, 18
Stycznia 49/37, tel. 313-76.

g-6923
JĘZYK polski — do po
prawek przygotowuje stu
dent UJ — Wróbel, tel.
576-04, po 16. g-10569

DAM mieszkanie za opie
kę nad dzieckiem rozpo
czynającym szkolę. Nowa
Huta, Na Stoku 30a/?7.

g-8882

POSZUKUJĘ opiekunki
dla córki» rekohwalescent-
ki„ uczennicy liceum. Naj
chętniej emerytowanej na
uczycielki. — Oferty 9879
,,Prasa4* — Kraków, Wiśl-
na 2.

ANGIELSKIEGO nauczam

z dochodzeniem do zainte
resowanych. Gwarancja
oraktycznego Opanowania
języka. Oferty listowne
lub osobiste: Jankowski,
os. Złotego Wieku 60/63.

MATEMATYKA, fizyka —

chemia — lekcji udzielą
absolwenci UJ. Mgr Wol
ski, tel. 561-64. g-9907

ROZWIEDZIONA — nie z

własnej winy, lat 39, po
siadająca mieszkanie, poz
na Pana do lat 43. —. Cel
matrymonialny. — Oferty
9840 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

FIAT 126p, rok produkcji
1974 — w bardzo dobrym
stanie. Tel. 339-67, godz.
16—18. 10620-g

OWCZARKI niemieckie z

rodowodem, po złotej me
dalistce i championie —

sprzedam. Tel. 358-48.
g-8802

KAWALER, wykształcenie
średnie techniczne, własne
mieszkanie, zamieszkały
poza Krakowem, pozna
pannę do lat 33. — Cel
matrymonialny. — Oferty
10561 „Prasa*’ — Kraków,
Wiślna 2.

BETONIARKĘ małą sprze
dam. Wieliczka, Lednica
Górna 135, Tadeusz Janus.

g-8771

KAWALER, lat 36 — wy
kształcenie zęwodowe, in
teligentny, spokojny —

wzrost średni, pozna pa
nią do lat 29, wzrostu

średniego, szczupłą, reli
gijną. Cel matrymonial
ny. Dyskrecja zapewnio
na. Oferty 10181 „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

SETERA angielskiego 8-
miesięcznego, sprzedam.
Zgłoszenia: Na Skarpie
55/1. 9897-g

ZASTAVA 1100 z PeKaO,
fabrycznie nowy — sprze
dam. — Kraków, ul. Pow
stańców 24/48.

9896-g

UCZCIWA, bez nałogów,
studia, mieszkanie kom
fortowe, dobrze sytuowa
na, z braku znajomości
pozna kawalera w wieku
do 35 lat, o podobnych
walorach. — Cel matry
monialny. — Oferty 10202
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

SYRENA 102, silnik 103 —

stan dobry, sprzedam. Ul.
Senatorska 18a/2.

9881-g
rzeźbę — brąz — znane
go artysty, sprzedam. —

Oferty 9880 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PANI lat 28, z synem (6
lat), domatorka, mate
rialnie niezależna, pozna
pana do lat 40, bez nało
gów, o dobrym charakte
rze. Cel matrymonialny.
Oferty 10243 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

ZEGAREK kieszonkowy —

„Omega”, złoty, z dewiz
ką, stan bardzo .dobry —

sprzedam. — Oferty 10212
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

FIAT 126p, nowy, sprze
dam. Telefon 346-20, w

godzinach 19—20.
9854-g

ROBOTNICY NIE POSIADAJĄCY
PODSTAWOWEGO WYKSZTAŁCENIA

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

STUDIUM ZAWODOWEGO w KRAKOWIE,
ul. LIMANOWSKIEGO nr 62.

Nauka trwa dwa semestry.
Absolwenci Studium otrzymują świadectwo ukoń

czenia szkoły podstawowej.
świadectwo to uprawnia dodatkowo do składa

nia egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego
w określonym zawodzie.

Semestr pierwszy, rozpoczyna się dnia 23 sierpnia
1976 roku.

Wpisy przyjmuje 1 informacji udziela Sekretariat

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

WYSOKA nagroda za od
niesienie burego, pręgo-
wanego kota, zagubione
go 11 sierpnia wieczorem
przy Ul. Batorego. Wabi
się „Baltazar*’. Pozostaje
w leczeniu. Batorego 11/7.

g-10603

PRZETARGI

Różne

CZESANIE, strzyżenie pe
ruk, farbowanie włosów —

zakład fryzjerski — Lorek,
Kraków, Rynek Gł. 33.

’

g-9409

ODSTĄPIĘ około 60 kg
drutu zbrojeniowego — o

średnicy 8 mm. — Oferty
9826 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2. ✓

ZAKŁAD fryzjerski wy
dzierżawię zaraz. — Oferty
8936 „Prasa*’ Kraków,
Wiślna 2.

w KRAKOWIE na BŁONIACH i w NOWEJ HUCIE przy al. RÓŻ
organizuje W OKRESIE OD 18 SIERPNIA DO 2 WRZEŚNIA BR.,
w dniach powszednich, w godz. 10-18, w niedzielę w godz. 10—16

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu

Wewnętrznego przy współudziale:
♦ „Społem” WSS
♦ Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy

i Książki RSW „Prasa-Książka-Ruch”
♦ Centralnej Składnicy Harcerskiej
♦ PP „Dom Książki”.

Na licznych kiermaszowych stoiskach

organizatorzy oferują:

• FARTUSZKI SZKOLNE
• UBRANKA DZIECIĘCE
• OBUWIE, zwłaszcza «Juniorki»

ł • ARTYKUŁY PAPIERNICZE
J • PRZYBORY SZKOLNE'

g’ . ARTYKUŁY SPORTOWE
4?®* KSIĄŻKIfi

• ARTYKUŁY HARCERSKIE
W czasie kiermaszu kupić będzie można na odrębnych
stoiskach: — SŁODYCZE ♦ NAPOJE CHŁODZĄCE ♦

, SMACZNE DANIA BAROWE

ATRAKCJĄ KIERMASZÓW” BĘDZ^HpOKAZYIJBIÓRÓWSZKOLNYCH.
K-5985

10 M2 PŁYTEK, łazienko
wych szklanych (seledy
nowe): snrżedam niedro
go. Oferty 10509 „Prasa*’,
Kraków, Wiślna 2.

GARAŻ ogrzewany do wy
najęcia. Kraków — Wola

Duchacka, ul. Karpińskie
go 10. g-9923

Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków —

w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 118 — ogła
sza, Że W DRODZE NIEOGRANICZONEGO
PRZETARGU zleci wykonanie robót elewacyj-
ńych budynków — przy ul. ul. Mikołajskiej 5,
Mikołajskiej 9, Lenartowicza 6, Siennej 16 (od
podwórca), Solskiego 9 i al. Pokoju Za.

W przetargu mogą brać udział przedsiębior
stwa państwowe, spółdzielcze i prywatne.

Oferty należy składać w zalakowanych ko
pertach, w terminie do dnia 30 sierpnia 1976
roku, do godziny 8.30, z napisem „przetarg”,
i określeniem, którego obiektu dotyczy oferta.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w tym sa
mym dniu o godzinie 9, w budynku PRZ, po
kój nr 14, gdzie też wcześniej można otrzymać
szczegółowe informacje dotyczące powyższych
rbbót.

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

K-6156

lokale

PANIENKA, kulturalna —

'pracującat f' ócźąca^' się, po
szukuje

‘

j>ó*kójti przy śpó-
, jęoJneiM uczciwej codżinie..
1 Ćzynsę- miesięcznie. Ofer
ty '10160"i,Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

MIESZKANIE komfortowe
(2 pokoje, kuchnia <— ła
zienka) we Wrocławiu —

zamienię na równorzędne
w Krakowie- Oferty: Se
weryn Głąb, Krynica, ale
ja Tysiąclecia 9'6, telefon
24-32, po godz. 18.

g-9883
MŁODY człowiek poszuku
ję garsoniery. Oferty 10155
„Prasa*’ Kraków, Wiśl
na 2.

MŁODE małżeństwo (po
siadające mieszkanie poza
Krakowem) — wynajmie
mieszkanie lub garsonierę
— od września. Tel. 701-51.

g-8861
MAŁŻEŃSTWO po stu
diach, z dzieckiem (1 rok),
wynajmie garsonierę lub
samodzielny pokój — od
września — na ękres 6

^miesięcy Czynsz z góry.
Zgłoszenia: telefon 226.56,
w godzinach 17—19.

10187-g
SZUKAM pokoju w śród
mieściu na pracownię pla
styczną. Czynsz miesięcz
nie. Tel. 354-83, po godz.
16. g-9912

3 POKOJE komfortowe —

90 m«, I p., słoneczne, —

śródmieście— zamienię na

2 mieszkania po pokoju z

kuchnią. Oferty 9911 „Pra
sa” Kraków. Wiślna 2.

MŁODE małżeństwo — po
studiach, poszukuje gar
soniery lub fiiekrępujące-
go pokoju. — Czynsz do,
uzgodnienia. Oferty 10615
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

Nieruchomości

CZĘSC domku jednoro
dzinnego wyłączonego —

wolne mieszkanie — sprze
dam. Kraków, Praska 46/2.

g-9918
W KRAKOWIE - Prokoci
miu Starym (osiedle dom-
ków) sprzedam. parcelę
budowlaną. — Zgłoszenia:
Józef Czuba, Łaziska Śre
dnie, ul. Zjednoczonej
Partii 10/5, woj. katowic
kie. g-10544

Zguby

12 SIERPNIA, w śródmie
ściu, zgubiono ważne do
kumenty na nazwisko Bo
gusław Gajda. Zwrot na
grodzę. Kraków, Trakto
rzystów 6'31.

g-9359

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

ogłasza przyjęcia
do Ochotniczego Hufca Pracy dla chłopców

wwiekuod16do18lat

w zawodach: '*'■
• STOLARZA MEBLOWEGO
• SZKLARZA'USŁUGOWEGO.

Zgłaszając się do hufca należy zabrać ze sobą:
— wyciąg aktu urodzenia
— świadectwo ukończenia klasy VII
— 3 fotografie
— pisemną zgodę rodziców na przyuczenie zawo

dowe w OHP.
Młodzież w okresie przyuczenia do zawodu w OHP

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

K-4480

PRZEDSIĘBIORSTWO
Transportowo Sprzętowe Budownictwa

ODDZIAŁ I - ul. BALICKA nr 56

na podwyższenie kwalifikacji prawa jazdy
z kategorii B na kategorię C.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
♦
♦

posiadanie prawa jazdy kat. B

zobowiązanie podjęcia pracy w tymże przedsię
biorstwie po ukończeniu kursu

aktualne badania lekarskie.

okresie trwania kursu istnieje możliwość zatrtićl-

♦
W

nienia uczestników. — Przedsiębiorstwo zabezpiecza
zakwaterowanie.

Zgłoszenia przyjmuje:
— dział pracowniczy Oddziału I, Kraków-Krowo-

drza, ul. Balicka 56 - telefon 758-00.
’ K-6037 '
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Pierwszy dzień sprzedaży cukrn na bilety towarowe

Nareszcie zniknęły kolejki
sprzed sklepów spożywczych

z zapowiedzią od
w naszym mieście

sklepy spożywcze

Zgodnie
wczoraj
wszystkie
przystąpiły do sprzedaży cukru
na bilety towarowe. Jak prze
biegała w pierwszym dniu
sprzedaż cukru, na nowych za
sadach? Zapytaliśmy o to kiero
wników kilku krakowskich

sklepów. Oto ich wypowiedzi.
Kierowniczka sklepu nr 704

WSS „Społem” w Śródmieściu
przy ,1. Pokoju p. Helena Ryłło:

— Sprzedaż cukru na bilety
towarowe rozpoczęliśmy wczoraj
zaraz po otwarciu sklepu o godz.
7-mej przy stoisku z obsługą
tradycyjną obok innych artyku-l
łów spożywczych. Przebiegała
spokojnie, bez denerwującego o-

czekiwania w kolejce. Zgłaszali
się z biletami towarowymi na

ogół pojedynczy klienci przewa
żnie ludzie starsi — emeryci i
renciści, choć nie brak było też

posiadaczy biletów w różnym
wieku, kupujących cukier dla

całych rodzin.
Kierowniczka sklepu spożyw

czego nr 571 WSS „Społem” w

Nowej Hueie na os. Bieńczyee
Wysokie p. Anna Wilk:

— Pierwszymi klientami prócz
rencistów i emerytów byli lu
dzie w średnim wieku i mło
dzi, którzy otrzymali bilety to-

Do tramwaju
z lodami?!

Mimo umieszczonych w tram
wajach, sklepach, instytucjach
itp. napisów „Z lodami prosi
my nie wchodzić” — nie wszy
scy reagują na ową prośbę, tak
jak powinni.

Najgorzej sprawa ma się w

tramwaju, gdzie wiadomo, na

ogół tłoczno. Tymczasem wsiada
sobie np. tata z dziecięciem
zajadającym lody na waflu,
które j ipo f-.lęilku?.minutach. za
czynają powoli topnieć i skapy-
wąć. Tramwaj w ruchu, dziec
ku trudno utrZyftiać równowa
gę, w efekcie pasażer stojący
obok ani się obejrzał a już ma

ubiór splamiony. Co się potem
dzieje wymówki, awantura...

Czy doprawdy tak trudno wy
trzymać i lody skonsumować
albo po jeżdzie tramwajem,
albo skończyć je zajadać zanim
się do niego wsiądzie?

warowe w swoich zakładach pra
cy. Kupowali całą przewidzia
ną porcję, lub — a było sporo
takich — tylko jej połowę, o-

graniczając się na razie do 1 kg
cukru. Sprzedaż cukru odbywa
ła się bez kolejki.

Kierownik sklepu spożywcze
go nr 185 WSS ,,Społem” w

Śródmieściu przy ul. Karmelic
kiej 9, p. Michał Zieliński:

— Od rana do południa sprze
dano bez najmniejszego tłoku
ok. 100 kg cukru. Sklep , dyspo
nuje na zapleczu dużym zapasem
cukru, przyjął sporą dostawę
tego artykułu, wystarczającą z

powodzeniem co najmniej na

kilkanaście dni.

Kierowniczką sklepu spożyw
czego nr 96 WSS „Społem” w

Podgórzu, ul. Limanowskiego 24,
p. Maria Dymek: -

— Posiadamy duże ilości cu
kru w zapasie na zapleczu skle
pu i zagwarantowane w każdej
chwili dalsze dostawy tego ar
tykułu z magazynów hurtowni.
W tych warunkach sprzedaż cu
kru uległa zdecydowanie znor
malizowaniu, tym bardziej, że

istnieje możliwość dodatkowego
kupienia cukru tzw. komercyj
nego w wyznaczonych sklepach.

O wykaz sklepów ze sprzeda
żą cukru komercyjnego poprosi
liśmy dyrektora Wydziału Han
dlu UM w Krakowie,
sław* Stawarza,
jest od wczoraj
szego miasta 14
Ich adresy:

Śródmieście ■—
Mogilska 59, nr 380 Rynek Kle-
parski 4, nr 25, ul. Boh. Stalin
gradu 27, nr 757 ul. Szewska 10.

Podgórze — sklep nr 60, ul.

Bałuckiego 9, nr 1068. ul. Pstrow
skiego 8, nr 1039, ul. Na Ko-
złówku.

Nowa Hut* — sklep nr 529,
os. Dąbrowszczaków, nr 570 os.

Urocze, nr 575 os. Złoty Wiek.

Krowodrza

.Słowackiego
Stycznia 49,
nr 934, uL

Sklepy te

odpowiednimi wywieszkami in
formacyjnymi, a ponadto podo
bne wywieszki z adresami tych
sklepów powinny się znaleźć na

drzwiach i witrynach wszyst
kich bez wyjątku placówek
handlu spożywczego. (Z)

i, p. Cte-
Otóż, czynnych
na terenie na-

takich sklepów.

Mało znany fragment krakow
skiej architektury — podwórzec

Krzysztoforów.
Fot. ZBIGNIEW OGIŃSKI

i
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MIŁOŚNIKOM fantastyki i

grozy Wydawnictwo Literac
kie przygotowało niespodzian
kę w postaci dwutomowego
wydania pt. „Polska Nowela
Fantastyczna”; obydwa tomy
kosztują 60 zł.

Posłaniec

sklep nr 715, ul.

— sklep nr 945, al.
56, nr 957, ul. 18
itr 97Ó, till.i Rydla.
Sienkiewicza 1.

oznaczone zostały

B ukiet na przykład róż od
nie znanego wielbiciela,

kwiaty od wdzięcznego pacjen
ta, lub po prostu wiązanka i-
mieninowa — wszystko to

można było ongiś opatrzywszy
bilecikiem wizytowym przesłać
pod określony adres zamawia
jąc uprzednio w kwiaciarni po
słańca.

Niestety wśród zawodów,
które zniknęły prawie zupeł
nie z naszego życia, znalazł się
również zawód posłańca. Czyż
by nie było chętnych do ko
rzystania z tego typa usług?

Okazuje się, że wręcz prze
ciwnie. Chętni są i to dużo.
Trzeba, ich jednak odprawiać z

kwitkiem, nikt bowiem nie
chce pracować w tej specjal
ności. \

Stare renomowane kwiaciar
nie załatwiają te sprawy cza
sem we własnym zakresie, tzn.

po prostu jeśli kwiaty trzeba
zanieść niedaleko, a o przy
sługę prosi stały klient przy
chodzą mu z pomocą i ktoś z

personelu zanosi przesyłkę pod
wskazany adres. Są to jednak
przypadki wyjątkowe i traktu
je się taką sytuację jako życz-
ltwyvgestf wobec proszącego,

Na nasze pytanie skierowane
do dyrekcji czemu nie zatrud
nia się obecnie id charakterze
posłańców ńp. rencistów czy

zawód niemodny
studentów otrzymaliśmy odpo
wiedź, że ani jedni ani drudzy
nie reflektują na ten typ pra
cy. Aż trudno zrozumieć, ludzie
starsi często Całkowicie spraw
ni fizycznie mają sporo czasu

i mogliby niespecjalnym wy
siłkiem dorobić sobie całkiem
nieźle do renty, a młodzi gitrną
się przecież do rozmaitych po
sług typu opieki nad dziećmi,
mycia okien, obsługi stacji
benzynowych, czemuż to tak
nisko sobie cenią usługę za
niesienia bukietu kwiatów? A
może po prostu jest to zajęcie
zbyt staroświecki? na dzisiej
sze czasy i stąd niemodne?

(bog)

Kiedy doczeka się
ostatniej kosmetyki?

Przy ul. Lawendowej na os.

XXX-lecia—już prawie wszy
stkie bloki są pięknie otynko
wane. Prawie, bo np. budynek
pod nr 5 nie może jakoż docze
kać się tej ostatecznej kosme
tyki, chociaż doczekały się jej
o wiele później wybudowane
bloki.

Dlaczego tak się dzieje?—■z

Zapytaniem tym zwracąmy śię
do Spółdzielni Mieszkaniowej
„Krakus" do której ów budy
nek należy.

Interweniowaliśmy i

W związku z krytyczną pu
blikacją pt. „Kraków i nocą —

podwawelska gastronomia lek
ceważy konsumentów”, zamie
szczoną w „Echu” 26 lipca br.,
Oddział Gastronomii WSS „Spo
łem” pinofrmował nas, że treść

tego reportażu była przedmio
tem szczegółowej analizy ze

strony dyrekcji. Wydano zale
cenia mające na celu likwidację
stwierdzonych zaniedbań oraz

JLMuzyka
w starym
Krakowie

Przyjemności
nie tylko muzyczne

Uczestników
zyka w starym
organizatorzy

festiwalu „Mu-
Krakowie”, jego
zapraszają nie

tylko na koncerty. W salach
Muzeum Historycznego przy
Rynku Gł. 35 czynna jest bar
dzo ciekawa wystawa • „Instru
mentarium- muzyczne XVIII
wieku” przygotowana przez po
znańskie Muzeum Instrumen
tów Muzycznych.

19 sierpnia o godz. 18.00 na

dziedzińcu Collegium Nowo
dworskiego (ul. Anny 12) wy
stąpi fiński chór Hyvinkaan
Tyovaen Sekakuoro.

Natomiast dziś, po koncercie
chóru Cantores Wratislaviensss
będzie można odbyć nocną prze
jażdżkę po Krakowie konnym
omnibusem. Bilety do omnibusu
sprzedawane będą przy wyjściu
z kościoła OCJ. Bernardynów.

Uczestników festiwalu zachę
camy również do udziału w wy
cieczce statkiem do Bielan, za
planowanej na sobotę, 21 sierp
nia o godz. 17.30.

Coraz piękniejsze stają się
nasze małe miasta. Powstają
tu nowe domy, odnawia się
stare. Przed nami jeden z uro
czych dworków starej Bochni,
sfjpznie odremontowany. Po-
dobnie, jak wielu innym tutaj;
krasy dodaje mu: jeszcze ogró
dek z kwiatami '

Fot. ZBIGNIEW OGIŃSKI

■■•
niedopuszczenie do ich powsta
nia w przyszłości., W „Pasiece”
i w „Staropolskiej” nie prze
dłużono godzin otwarcia w

związku z trudnościami kadro
wymi.

W zakładach brakuje ok. 400
osób, a większość pracowników
dojeżdża do pracy spoza Krako
wa i nie ma możliwości dojazdu
do miejsca zamieszkania po
godz. 23. Problemy kadrowe są
podstawową przyczyną nieprze-
dłużania działalności niektó
rych zakładów.

W przypadkach, kiedy wina

pracowników za usterki, poru
szone w notatce, była ewident
na — •zastosowano kary — a to

pozbawienia premii. ,

Oddział Gastronomii podzię
kował też nam za zwrócenie u-

wagi na niedociągnięcia w pra
cy podległych mu zakładów.

(ją)

Notatnik krakowski
JUTRO O GODZINIE Ł
* 11 — Pałac Młodzieży, ul. Kro

woderska 8 — zaprasza wszystkich
chętnych na turniej gier świetli
cowych.

A POZA TYM:
* KDK ogłasza zapisy na kurs

języka niemieckiego I stopnia dla
dzieci w wieku 5—7 lat (metoda
konwersacyjna). Zapisy przyjmu
je i szczegółowych informacji u-

dzieła Sekretariat KDK, Rynek Gl.
27/11 p., od 16 bm. w godz. 15—20,
codziennie prócz niedziel. i świąt.
Telefony nr nr 254-20, 551-45, 232-65.

* Otwarcie wystawy malarstwa

Józefy . Łysy odbędzie się 20 om.

o godz. 17, w Salonie Wystawo
wym TPSP. w Nowej Hucie, przy
al. Róż 3.

jiininiiiiniiiHiiiiiiiiiuiiiiin

Ca-Gdzie-Kiedy?
(Dokończenie ze str. 6)

Radio

M

21, 22, 23.

Problemy

Studnia awaryjna
potrzebna, ale...

W wypadku uszkodzenia in
stalacji wodociągowej miesz
kańcy dużych miast muszą mieć

dostęp do innych ujęć wodnych.
W związku z tym na terenie
Krakowa od przeszło roku uzu
pełnia się sieć studni awaryj
nych, z konieczności lokalizowa
nych głównie na zieleńcach w

pobliżu domów. Ten właśnie
fakt wywołuje rozgoryczenie
mieszkańców, którzy włożyli
nieraz wiele wysiłku w pielęg
nację krzewów i kwiatów, a

teraz widzą, że trud ten został

zmarnowany.
Jak się jednak okązuje zle

ceniodawca tych robót — Za
rząd Rozbudowy Krakowa —

zadbał o naprawienie szkód: po
zakończeniu
Dzielnicowe
Zieleni mają
wastowanym
przedni wygląd,
wszystko jest więc w porząd
ku, pozostaje jednak osad roz
goryczenia, zawarty w pytaniu
mieszkańców jednego z bloków
—- dlaczego nie uprzedzono nas

o tym wcześniej? Po co to dzia
łanie metodą zaskoczenia? I

tutaj racja jest niewtąpliwie po
stronie mieszkańców. A konflik
tu można by uniknąć w bardzo

prosty sposób, gdyby tylko wy
konawca — Przedsiębiorstwo
Robót Wiertniczych — żechciał
na parę miesięcy . wcześniej u-

przedzić, że przystąpi do budo
wy studni, (hs)

W Tuchowie rośnie
dom kultury

5-tysięczne miasteczko Tuchów
w woj. tarnowskim znane jest z

wielu ■inicjatyw i aktywności
swoich mieszkańców. Systematycz
nie bierze np. udział w konkur
sach „Mistrz Gospodarności”. W
ostatnim konkursie uzyskało wy
różnienie i nagrodę pieniężną,
którą w całości przeznaczono na

budowę domu kultury, w którym
znajdą się m. In. sale: widowisko
wa, kinowa 1 klubowa oraz sale
prób, a także kawiarenka. Miej
scowe Rejonowe Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej dokłada

starań, by obiekt mógł być odda
ny do użytku już w przyszłym ro
ku. Wpłynie to wydatnie na ak
tywizację kuituralną mieszkańców
miasta i gminy.

bBIM -

PRQGRAM I
NA FALI 1322

Wiadomości: 19, 20,
17 Radiokurier. 17.20

i kultury fizycznej. 17.30 Parada pol
skiej piosenki/18 Muzyka i Ak-

ftualnośę^ 48.25>.^i^j^ylko dla kie-
\rowćó\^18.30 Przeboje sprzed lat.
19.15 Ot^tiestra/ PRi‘ TV w Łodzi.
20.05 Gośćie^W^^kiego Słowni
ka 76. 20.25 Wieczorny Koncert ży
czeń Miłośników Muzyki Poważnej.

1&.05 Kronika sportowa i Komuni
kat Totalizatora Sportowego. 21.18

Muzyczny kalejdoskop. 22.30 Biu
ro Listów odpowiada. 22.40 Mini-
recital piosenkarski. 23.10 Kores
pondencja z zagranicy. 23.15 Jam
Session..

zmiany.
Óester-

18.40 Śladem
19 Po-

19 3<f

ROZMOWY PRZY HERBACIE/

PROGRAM II
NA FALI 249 M

Wiadomości: 21.30. 23.30.
17 Koncert na zespół jazzowy i

orkiestrę smyczkowa R. Liberman-
na. 17.20 „Królowie nie mają nóg”
— tragm. pow. V. Neffa. 17.40 Z
mikrofonem przez trzy
17.55 Polska muzyka w

sund. 18,30 Echa dnia
inwestowanych miliardów,
cjróże muzyczne po kraju.
„Pod śniegiem żagla” — mag lit.
20.20 Wieczorne rodaków rozmowy.
21 Ze świata opery. 21.45 Wiado
mości sportowe. 21.50 Co Piszą o

muzyce. 22.10 Radiowy
'

tygodnik
kulturalny. 22.50 D. Szostakowicz
— Twórca i społeczeństwo. 23.40
Pleśni Clementa Janneąuina.

Co zawdzięczamy krakowskiemu „Ossolineum”

budowy studni
Zarządy Dróg i

przywrócić zde-
zieleńcom4 po-

Formalnie

Dziękujemy
... za nadesłane nam pozdro

wienia z obozu naukowego w

Krośnie członkom Koła Nauko
wego „Górotwór” z AGH oraz

uczestnikom Pociągu Przyjaź
ni z dzielnicy Śródmieście prze
bywającym w Leningradzie.

1 [TQ lat liczy sobie jedna z naszych najznamienitszych efi-
lUO cyn wydawniczych, której zawdzięczamy możliwość po
znania najcenniejszych pozycji z dziedziny humanistyki ze

wszystkimi dziełami Juliusza Słowackiego na czele. — Mamy
więc piękne tradycje, które staramy się podtrzymywać —

mówi AUGUSTYN BIALIC, dyrektor Krakowskiego Oddzia
łu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

wymienię tu np. „Polski słow
nik biograficzny” i ok. 500 ar
kuszy,. to nasz własny plan, w

którym mieszczą się wszystkie
tomiki Biblioteki Narodowej
(250 arkuszy) i którą, jak za
pewne Pani wiadomo, redagują
prof. Jan Hulewicz z UJ i prof.
Mieczysław Klimowicz z Uni
wersytetu Wrocławskiego,

— Ponieważ naszemu wydaw
nictwu zawsze leżała na sercu

popularyzacja nauki, wydajemy
też rozmaite cykle encyklo
pedii, np. „Encyklopedię Wie
dzy o Prasie” (pod red. Juliana
Maślanki), aktualnie w druku
znajduje się też „Encyklopedia
Wiedzy o Języku Polskim” (pod
red. prof. S. Urbańczyka).

— Czytałam onegdaj, że
planujecie wydanie albu
mu Wojciecha Kossaka.

— Tak. W 35 tys. nakładu,
na specjalnym papierze. Dru
kujemy w Drukarni Wydawni-

— A jakie są obecne kie
runki Waszego działania
wydawniczego? Czy przed
Oddziałem Krakowskim
stawia się specjalne zada
nia?

— Nasza centrala znajduje się
we Wrocławiu. Oddział Kra
kowski jest jednym z trzech

istniejących, pozostałe mieszczą ,

się w Warszawie i Gdańsku}
Jesteśmy wydawnictwem resor
towym Polskiej Akademii Nauk.
Nasz Oddział służy więc
potrzebom wydawniczym kra
kowskiej PAN i środowiska na
ukowemu, mamy też własny
plan wydawniczy. Oto pokrótce
jak wygląda nasza działalność
w ciągu roku. Ogólna „produk»
cja” wynosi 2 tys. arkuszy wy
dawniczych, z czego looo zaspo
kaja potrzeby PAN (rozmaitych
komisji naukowych), 500 stano
wią wydawnictwa centralne,

czej, a ponad 20 reprodukcji
kolorowych wykonuje Drukar
nia Narodowa.

— A jakieś nowe zamie
rzenia?

— Naszą nową specjalnością
są publikacje prac Instytutu
Polonijnego UJ, a więc pól-
rocznik „Przegląd Polonijny”
pod redakcją doc. H. Kubiaka;
pozyskaliśmy do tego pólrocz-
nika, jako

'

ilustratora, prof.
Wiktora Zina. W druku znaj
duje się pozycja „Stan i po
trzeby badań nad zbiorowoścla-
mi polonijnymi”, a od przy
szłego roku wychodzić będzie
nowa seria — Biblioteka Polo
nijna. Drukiem zajmie się Dru
karnia UJ. W pierwszych to
mach Biblioteki Polonijnej,
zgromadzony zostanie dotych
czasowy dorobek badań nauko
wych na temat Polonii, a w

następnych zamierzamy publi
kowanie prac — uczonych z

kraju i z zagranicy dotyczących
Polonii.

— Na pewno dość znane jest
też wydawnictwo Oddziału PAN
w Krakowie „Nauka dla wszyst
kich". w tej serii pojawiają się
kolejno niewielkie zeszyty z

różnych dziedzin naukowych,
przeznaczone dla szerokich

rzesz społeczeństwa. Wydaw- X
nictwo posiada trzy działy (o- X
kładka każdego z nich druko- X
Wana jest w innym kolorze): X
dział nauk humanistycznych, —

nauk przyrodniczych i nauk
technicznych. ‘ X

— Jak widzę, wasze wy- ZZ
dawnicze zainteresowania X

są różnorodne a plany o- —

gromne. Czy ta cała dtia- X
łalnośi koncentruje się w —

tym niewielkim lokalu ”

przy ul. Manifestu Lipco- X

wego 19? '

—>
— Kłopoty lokalowe towarzy- X

szyły naszemu Oddziałowi od ■—
zarania. Obecnie nasz cały 30- •—

osobowy personel redakcyjno- “

techniczny pracuje tutaj i lo j;
wyłącznie dzięki uprzejmości TM

Drukarni. Narodowej. Mamy JS
jeszcze dodatkowo 2 pokoje w X
mieszkaniu prywatnym. Nie- X

stety na poprawę sytuacji jakoś X
się nie zanosi. X

—■Jednak wierzymy, te X
ktoś kompetentny przy- j—

pomnisobieoWasioX
Waszych kłopotach. Dzię- ~

kuję za rozmowę: X

PROGRAM III
UKF 66,89

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

Spotkanie na zamku. 18 Muzyko-
branie. 18.30 Polityka, dla wszyst
kich. . 18.45 Blues wczoraj i dziś.
19.50 „Katar” — 27 ode, pow. 8t.
Lema. 20 Historia festiwali w Salz
burgu (cz. I). 20.40 Stówą i słówka
w piosence. 21.05 Wielki planista
—■Władymir Horowitz. 22.15 „Nad
Niemnem” — ode. 4 pow. E. Orze
szkowej. 22,45 Romanse z teatru

„Romen". 23.05 Czas relaksu. 23.50
Śpiewa Dallda.

BOGUSŁAWA PAŁCZYŃSKA

PROGRAM IV
I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ
UKF 58,75

16.40 Wiadomości znad Wisły 1

Dunajca (Kr). 16.50 Mistrzowie pol
skiej pleśni — Jan Gall i Stani
sław Niewiadomski (Kr). 17.10 Nasz

punkt widzenia (Kr). 17.25 Zmien
ne rytmy (Kr). 17.40 Wydawnictwo
Literackie proponuje (Kr). 18 z

muzycznej szuflady (Kr). 18.25
Naukowcy rolnikom. 18.40 W tro-)
sce o słowo i treść. 19 Kulisy Hi
storii. ■"
19.30
dowa. 20.30 Robert Stolz — Ostat
ni piewca Wiednia z ,epoki „Króla
Walców". 21.15 David Munrow —

wybitny wykonawca muzyki da
wnej. 21.55 Klawesynista hiszpań
ski — Fernando Valentt — gra so
naty Scarlattiego. 22.15 Rozmowy
o książkach. 22.35 Interesie Jazzo
we — Zarębskiego.

19.15 Język rosyjski.
Szwedzka muzyka lu-



Następca Górskiego zaakceptowany przez PZPN

Jacek Gmoch trenerem)
Tydzień pod znakiem I. a.

reprezentacji Polski
’ Wczoraj Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej w uzgodnie
niu z Polską Federacją Sportu zaakceptował kandydaturę. Jacka
Gmoeha na wakujące stanowisko trenera piłkarskiej reprezen
tacji Polski.

~1 acek Gmoch dobrze.jest zna-
I ny miłośnikom futbolu w

Polsce. W latach 60-tych był
on> doskonałym piłkarzem war-

szawśkiej Legii i 29 razy repre
zentował barwy narodowe Pol
ski. .Dotkliwa kontuzja nogi u-

niemożliwiła mu przed 10 laty
czynne uprawianie piłkarstwa.

' Nie zerwał jednak kontaktów z

umiłowaną przez siebie ayscy-i
'

pliną. rJako asystent trenera Ka-
’

żimierza Górskiego walnie przy-
cżynil się do wspaniałych suk-

’

cesów polskiej piłki nożnej pod
czas Igrzysk Olimpijskich w Mo-

. nachium oraz mistrzostw świata
'

w RFN. Był twórcą polskiego
iatiku, informacji. Ostatnio ze

Wzgl.' nd prace naukową Jacek
Gmoch zrezygnował ze współpra
cy z trenerem Górskim i wyje
chał na - stypendium do USA.

Wczoraj 37-letni mgr inż. Ja
cek Gmoch został nowym se
lekcjonerem reprezentacji naro
dowej. Został on zobowiązany
dg: Opracowania i prżedstawie-

^najbliższym czasie progra-
mu'pracy i reprezentacją, mając
zwłaszcza na względzie przygo-
towdnia.do mistrzostw świata w

1978 roku w Argentynie.
. Program przygotowań ustalo
ny przez trenera Jacka Gmoeha
będżie rozpatrywany przez Za-

rząd PZPN i Polską Federację
Sportu i wówczas zapadnie de-

J cyzja w sprawie pełnej obsady
kierownictwa polskiej reprezen
tacji piłkarskiej. Nowemu trene
rowi zespołu Polski życzymy
wielu sukcesów, w pracy, świa
domi jednak, iż takowe nie mo
gą przyjść łatwo. ;

Notatnik turysty
ZARZĄD Oddziału Krakow

skiego PTTK przedłuża do. 30
bm. nabór kandydatów, na kurs
przewodników terenowo-traso-

wych i beskidzkich. Warunkiem
przyjęcia jest przedłożenie: od
pisu świadectwa dojrzałości, za
świadczenia o stanie zdrowia,
2 fotografii; opinii z zakładu
pracy lub organizacji społecznej.

Zgłoszenia kandydatów w biu
rze Zarządu Oddziału Krakow
skiego PTTK, ul. Basztowa 6,
codziennie w godz. 9—15 (w so
boty w godz. 9—12, w ponie
działki w godz. 11—17).

na tartanie Skry
Ani chwili wytchnienia nie mają przedstawiciele królowej

sportu, dla których tegoroczny, olimpijski sezon jest nie
zwykle bogaty w starty, a także kolekcjonerzy statystyk lek
kiej atletyki, którzy nie nadążają z gromadzeniem wyników,
segregowaniem materiałów. Nie ma się czemu dziwić: mecz

ZSRR—USA, mityngi w Londynie, Sztokholmie, Helsinkach,
Edynburgu, Viareggio, Turku, mistrzostwa NRD, RFN, W.

Brytanii, Norwegii—
W bieżącym tygodniu oczy

wszystkich kibiców lekkiej atle
tyki zwrócone będą na War
szawę, gdzie w dniach 19—20
bm. rozegrany zostanie niezwy
kle interesujący trójmecz Pol
ska—NRD—ZSRR, który bez

przesady nazwać można „małą
olimpiadą lekkoatletyczną”, jako
że. na stadionie -warszawskiej
Skry zobaczymy medalistów aż

25 konkurencji olimpijskich. -

Pełna. mobilizacja zapanowała
w zespole polskim. Wprawdzie
jeszcze spora grupa lekkoatle
tów uczestniczy w kilku mi
tyngach, m. in. w Antwerpii i

TELEGRAFICZNIE.
NICEA. Podczas lekkoatle

tycznego mityngu Irena Sże-
wińska zwyciężyła w biegu na

400 m uzyskując czas 50.85 sek,
a w biegu na 1500 m krako-

Pierwszy pojedynek
i pilkarslii Superpuchar

ZIS NA - STADIONIE OLIMPIJSKIM W MONACHIUM
ROZEGRANY ZOSTANIE PIERWSZY MECZ O TZW.
SUPERPUCHAR POMIĘDZY ZDOBYWCAMI PIŁKAR

SKICH PUCHARÓW: BATERN MONACHIUM (TRIUMFATOR
PUCHARU KLUBOWYCH MISTRZÓW EUROPY) i ANDER-
LECHTEM BRUKSELA (ZWYCIĘZCA PUCHARU ZDOBYW-

D
LECHTEM BRUKSELA (ZWYCIĘZCA PUCHARU . ZDOBYW
CÓW PUCHARÓW). ’ ■'

Bayern jtiż pb’rśź drujfi staje dó walki ó Superpuchar. W

Ubiegłym żołtu drużyna Beckenbauera zmierzyła się w walce
o to trofeum ze zdobywcą Pucharu Zdobywców Pucharów —

Dynamem Kijów. W pierwszym meczu w Monachium niespo-
dżięwanie zwyciężyło Dynamo 1:0, a w rewanżu w Kijowie pił
karze radzieccy pokonali Bayern 2.0. Wszystkie trzy bramki w

tych spotkaniach zdobył Oleg Błoch!n co na pewno przyczyniło
się do uznania go za najlepszego piłkarza roku 1975.

Obecnie Bayern znów staje do walki o Superpuchar. Piłkarze
z RFN już po raz trzeci zdobyli Puchar Klubowych Mistrzów

Europy eliminując w drodze do tytułu kolejno Jeunesge d’Esch
(5:0, 3:1),; Malmoe FF (0:1, 2:0), Benfięę Lizbona (0:0, 5:1), Real

Madryt (1:1, 2:0) oraz St. Etienne (1:0).
Zdobywca Pucharu Zdobywców Pucharów — brukselski An-

derlecht w walce o'to trofeum pozostawił w pokonanym po
lu: Rapid Bukareszt (0:1, 2:0), Borac Banja Luka; (3:0, 0:1),
Wrexham (1:0, 1:1), Sachsenring Zwickau (3:0, 2:0) i w finale po
grze stojącej‘na wysokim poziomie West Ham United 4:2.

J ak potoczą się losy pojedynków o Superpuchar?. Bayern —

drużyna gwiazd futbolu: Maiera, Schwarzenbecka, Becken
bauera, Muellera czy Hoenessa stawiany jest w roli faworyta,

"

podobnie zresztą jak w ubiegłorocznych meczach z Dynamem.
Jeśli jednak piłkarze Anderlechtu, w której grają trzej Ho
lendrzy: Rensenbrink, Haan i Ressel wzniesie się na wyżyny
swoich umiejętności i zagra tak jak w finałowym meczu z West
Ham to wówczas już w dzisiejszym spotkaniu w Monachium
może dojść do niespodzianki. Szkoda, że nie będziemy mogli
obejrzeć tego meczu w telewizji. Może chociaż rewanżowe

spotkanie (30 bm. w Brukseli) będzie transmitowane i wówczas
na własne oczy przekonamy się o umiejętnościach obu drużyn.

(WI-GR)

wianka Elżbieta Katolik zajęła
4 miejsce.

INDIANAPOLIS. Przeciwni
kiem Wojciecha Fibaka w fi
nale tenisowych mistrzostw,
USA będzie Amerykanin Jim
Connors, który w półfinale po
konał swego rodaka Harolda
Solomona 6:2, 7:5.

ŁUDWIGSHAFEN. Automobi
lowy, mistrz świata formuły I
—'Austriak Niki Lauda opuścił
wężorij 'klinikę lekarską, w

której przebywał po odniesie
niu wypadku.

SZAMOTUŁY. W międzyna
rodowym kryterium kolarskim
zwyciężył Tadeusz Mytnik (Flo
ta Gdynia).

BONN. Hokejowy turniej
„Thurn und Taxis” wygrał ze
spól Sonp Kladno (CSRS) po
konując w decydującym meczu

Spartaka Moskwa 4:3.
KINGSTON, w eliminacyjnym

meczu piłkarskich mistrzostw
świata Jamajka przegrała a.

Kubą 1

WTOREK

Jacka,

MironaSIERPNIA

Teatry
• Słowackiego 19.15 Sułkowski.

Operetka 19.15 Hrabia Luxemburg.

Kina

Ackerman —

Voigt — skok
— oszczep, J.
i. 25 mistrzów

Zurychu, lecz najpóźniej 19 bm.

wszyscy zawodnicy kadry naro
dowej stawią się w stolicy, by w

najsilniejszym składzie wziąć
udział w tej niezwykłej kon
frontacji sił.

Znany jest również, ustalany
w oparciu o wyniki osiągnięte
podczas mistrzostw krajowych,
skład : reprezentacji NRD. Znaj
duje się w nim ósemka zło
tych, medalistów olimpijskich
(B. Eckert i R. Stecher — sprint,
Ch. Brehmer — 400 m, J. Schal-
ler — płotki, A.
skok wzwyż, A.
w dal, R. Fuchs
Schlaak — dysk)
krajowych. Najsilniejszy aktual
nie skład zaprezentują również

zawodnicy radzieccy, którzy w

Montrealu zdobyli 20 medali.
Zresztą nazwiska Kazankiny,
Saniejewa, Sedycha, Czyżowej,
Mielnik, Borzowa czy Bąryszni-
kowa nie wymagają rekomen
dacji. .

Doskonałą okazją rewanżu za

trójmecz będzie druga Wielka

impreza — Międzynarodowe Mi
strzostwa Stolicy. Poprzedzone
sobotnimi eliminacjami, finały
rozegrane zostaną w niedzielę,
22 bm. Organizatorzy rozesłali

zaproszenia do czołowych lek
koatletów odbywających tournee

po Europie, na razie pewny jest
tylko udział amerykańskich
skoczków wzwyż: D. Stonesa i
T. Woodsa. Wystąpi również
wielu uczestników trójmeczu
Polska —■NRD — ZSRR.

Emocji więc nie zabraknie!
(wd)

badour. W międzynarodo
wym turnieju piłkarskim junio
rów zwyciężył zespół Stali Mie
lec pokonując w finaię^zaehod-
''ńior.ićmićcki *\t'l Bochum 2:0.

W lidze „starszych panów0

OSTATNIO zakończyły się rozgrywki w lidze „starszych
panów” w koszykówce organizowane przez Zarząd Wojewódz
ki Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Kolejne zwy
cięstwo odniósł zespół „Silnej Grupy”, działający przy ZW
TKKF, drugie miejsce Wywalczyła drużyna „Chochlika” przy
Krakowskim Wydawnictwie Prasowym. Królem strzelców tur
nieju został Wiktor Odziewa („Silna Grupa”), który zdobył łącz
nie 131 pkt. Nagrodą fair pląy wyróżniono Waldemara Piętkę
(„Chochlik”).

A oto końcowa tabela turnieju:
1. „Silna Grupa”. 16 pkt.
2. „Chochlik” 13 pkt.
3. „Biprbstal” 10 pkt.

Vitrum” 10 pkt.
Miraculum” 9 pkt.

Szczęki
18, 20.15

Warsza-

Kijów 15.30, 18, 20.30
(USA 1. 15). Uciecha 15.45,
Nie ma sprawy (£r. 1. 15).
wa 16, 18, 20 Powrót tajemniczegQ
blondyna (fr. 1. 12). Wolność 15.45,
18, 20.15 Z podniesionym czołem
(USA 1. 15). Apollo 15.45, 18, 20.15

Spotkanie (ańg. 1. 15). Sztuka 15.45,
19 Ojciec chrzestny (USA 1. 18).
Wanda 15.45, 18, 20.15 Patt Garret
i Bllly Kid (USA 1. 18). MI. Gwar
dia (Lubicz 15) 14.45, 17, 19.15 Nie
ujdzie ci to płazem (wł.-fr. T. 15).
Wrzos (Zamojskiego 50) 16, 18, 20
Hallo Taxi! (NRD b.o.). Światowid
(N. Huta, os. Na Skarpie 7)
18, 20.15 Mój kochany mąż
(NRD 1. 15). M. Sala 15, 17,
Dni miłości (meks. 1. 15).
(N. Huta, os. Teatralne 10)
18, 20.15 Straceńcy (USA 1. 18). M.
Sala 15, 17.15, 19.30 Johny poszedł
na wojnę (USA 1. 18). Mikro Dzier
żyńskiego 5) 15.45, 18, 20.15 Na krań
cu świata (austraj. 1. 18). Kultura

(Rynek Gł. 27) 16, 18, 20 Och, jaki
pan szalony (ang. 1. 15). Wisła (Ga
zowa 21) 16, 19 Haiti wyspa prze
klęta (USA 1. 15). Maskotka (Dzier
żyńskiego 55) 15.30, 17.30, 19.30 Dr

Judym (poi. 1. 15). Pasaż (Pasaż
Bielaka) 15, 16, 17 Przygody Bolka
i Lolka, 18, 20, 22 Dramat zazdro
ści (wł. 1. 18). Podwawelskie (Ko
mandosów 21) 16, 18 Osaczeni w

dolinie (Cześ. 1. 15). Tęcza (Praska
27) 17, 19 Winnetou i Apanaczi
(jug. b.o;). Sfinks (Majakowskie
go 2) 16 Nieposkromienl hajducy
(węg. 1. 15). 18, 20 Klan Sycylij
czyków (fr. 1. 15).

Telewizja

15.30,
iJa
19.15
Świt
15.45.

my.
nik.'
film
22.20
kult.

WTOREK — I: 16.25 Program
dnia. 16.30 Dziennik. 16.40 Obiek
tyw. 17 Lektury Pegaza. 17.15 Na
Wielkim 1 małym ekranie. 17.40 Co-
■lómbo 1975 — progr. publ. mię-
dzyn. 18.15 Studio Telewizji Mło
dych. 19.15 Przypominamy, radzi-

19.20 Dobranoc. 19.30 Dzien-
20.20 Kobieta z lancetem —

prod. ’ radź. 21.50 Interstudlo.

Kaskaderzy — progr. publ.
22.30 Dziennik.

WTOREK — Hi 16.40 Program
dnia. 16.45 Malarstwo 1 film.’ 17.30
Kino letnie: Oferta matrymonial
na — film prod. węg. 19 Kromka.
19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.20
Wtorek Melomana. 21.25 Loża —

progr. publ. kult. 22,05 — „24 go
dziny”.' 22.15 Sylwetki X Muzy —

Jolanta Lóthe.

ŚRODA — 1: 12 Program na dzień
dobry. 12.30 Kobieta z lancetem
— film prod. radź. 16.25 Program
dnia,
tyw.
17.40
17.55
18.45
branoc. 19.30 Dziennik. 20.20 Kino

Interesujących Filmów: Jak pta-
amer.

22.35

16.30 Dziennik. 16.40 Obiek-
17 Popołudnie najmłodszych.

Losowanie Małego Lotka.
Godzina Stefana Stuligrosza.
Konsylium — cz. I, 19.20 Do-

ki bez gniazd — film prod.
22.20 Konsylium — cz. II.
Dziennik.

UWAGA

Za zmiany w ostatniej chwili

wprowadzone w programie tea
trów, kin, radia 1 telewizji — re
dakcja nie bierze odpowiedzial
ności.

Mój ojciec ma zwyczaj pi?ać swoje prywatne listy
sam na małej , walizkowej maszynie.

„Mój najdroższy...” ,

Top tego list)i jest taki, jakiego można by użyć pf-
sząc do ukochanej kobiety. Tata z Ameryki, niepokoi
się o wszystko, o zdrowie syna, o jego sen, jego roz-

rywki,'nastroje, a nawet o jego marzenia. Cieszą go
zbliżające się wakacje. Dokąd pojadą w tym roku?

Wszystko to przepojone jest może nawet nie tyle oj
cowską ile matczyną czułością.

— Przede wszystkim chciałbym pana przekonać, że

ńję'jestem nerwowym wyrostkiem, który wymyśla
sobie niestworzone rzeczy... Od sześciu miesięcy dzieje
się coś ważnego, coś niedobrego. Nie wiem, co to jest,
ale ćzuję, że ojpiec mój boi się, że się zmienił i że ma

świadomość grożącego mu niebezpieczeństwa.
Poza tym zmienił się także jego tryb życia. W ostat

nich miesiącach podróżował bez przerwy, przenosząc
się z Meksyku do Kalifornii i z Kalifornii do Kanady
w - takim'tempie, że zrobiło to na pinie wrażenie ja
kiejś'szalbriej ucieczki przed niebezpieczeństwem. <i; , __ ,

Byłem pewny, że pan mi nie da wiary... Podkreśliłem Pan Hoąuelus jest przedstawicielem ojca we Francji,
te ustępy w jego listach, w których mówi on o przy- prowadzi jego interesy... Właśnie on był upoważniony
szlości z ogromnym lękiem. Przekona się pan, że nie- do wypłacenia mi pieniędzy, gdy ich potrzebowałem. Rozmowa, prowadzona półgłosem, trwała dwie godzi-
które zwroty, nigdy dawniej przez niego nie używane, Otóż teraz ojciec zobowiązał go do przekazania różnym ny, a pań Hoąuelus umiał docenić walory starej na-

wciąż się powtarzają:
. „Jeżeli się zdarzy, że zostaniesz sam..."

„Jeżeli mnie zabraknie..;". - p
„Kiedy' będziesz samotny..." 1 ;1
„Gdy mnie już nie będzie...’’
Coraz częściej wyraża podobne obawy, co wygląda

na jakąś obsesję. A tymczasem wiem dobrze, źe ojciec
mój ma żelazne zdroiwie. Wysiałem kablogram do jego
lekarza, aby. się co do tego upewnić. Mam od niego od-

- ,-Jg i? georaeS;S®no<Ł| wywarła na komisarzu duże wrażenie. W- dodatku
mówił prawie to samo, co ten młody człowiek.

— Jestem przekonany — stwierdził wolno, jakby wa
żąc każde słowo, że w życiu Joachima Maury miało
miejsce jakieś poważne wydarzenie.

— Dlaczego nazywa go pan Joachimem?

■—Bo to jest jego prawdziwe imię. W Stanach Zje
dnoczonych używa bardziej znanego tam imienia John...
Muszę panu powiedzieć, że ja również czuję tu jakieś
poważne niebezpieczeństwo. Kiedy Jan zwierzył mi się

może się zdarzyć każdemu, ojciec mój ma przed sobą ze swego zamiaru udania się do Ameryki, nie miałem

jeszcze co najmniej trzydzieści lat życia, Rozumie pan? odwagi mu tego odradzać, ale przekonałem go, że nie
To „rozumie pan?" bardzo lubili wtrącać w toku swe- powinien tam jechać sam, lecz z kimś starszym i bar-

ich tyrad wszyscy tego’typu interesanci Maigreta. dziej doświadczonym.
Dlaczego nie mógłby być nim pan sam? >

Przede wszystkim z racji mego wieku... Następnie
z przyczyn, które może później pan zrozumie. Według
mnię do Nowego Jorku powinien pojechać z Janem
ktoś, kto ma rozeznanie w sprawach kryminalnych.
Dodam, że według danych mi instrukcji mam wypłacać
Janowi Maura tyle pieniędzy,: ile zażąda, i że w obecnej
sytuacji całkowicie popieram jego pragnienie udania

się... .

ich tyrad wszyscy tego tjpu interesanci Maigreta.
— Udałem się do mego notariusza, pana Hoąuślusa —

ciągnął młody Maura. — Z pewnością słyszał pan o

nim..’. Jest to już stary człowiek, mający duże doświad
czenie. Pokazałem mu Ostatnie listy ojca. Zaniepokoił
się nie mniej ode mnie. A wczoraj wyznał mi, że ojciec
mój polecił mu dokonanie pewnych niezrozumiałych
i dziwnych operacji.

osobom znacznych sum pieniężnych. Nie dlatego, oczy- lewki, którą poczęstował go Maigret. Od czasu do czasu

wiście, aby chciął. mnie w ten sposób pozbawić; dużej pani Maigret przystawała przed drzwiami pokoju, po-
częśc-i spadku. To nie wchodzi w rachubę, może mi pan , wodowana nie tyle ciekawością, ile chęcią zorientowa-

wierżyć..’. Przeciwnie... Obdarowane osoby stwierdzają nia się, kiedy Wreszcie będzie mogła nakryć do stołu,
swoim podpisem, że gumy te zostaną mi później.zwró- Jal$ie wielkie-było jtej zdumienie, gdy po odjeidzie
cóne. Dlaczego to, zarobił, skoro ja jestem jego jędyiiym
spadkobiercą? Dlatego, że obawia się, iż nie będę mógł _ ___ _

w normalnym trybie odziedziczyć jego majątku,.. Za- wyczuć, że nie jest rad, iż w końcu uległ namowom

.,
- ,,; - brałęm ze sobą pana Hoęńelusa.' Jest w samochodzie, przybyłych.-

powiedź. Śmieję się ż moich, obaw i stwierdza, że nie więc Jeśli pan życzy sobie z nim pomćwić— ,
— Do JAmeryki?

fciorąc pod; uwagę możliwości jakiegoś .wypadku, który.
'

Powaga i jaka'traktową! tę:’łprawę «tąry ńoi^iuM' jCięg dalszy nastąp]

gości mąż oświadczył:
— Wiesz, jadę do Ameryki. W głosie jego można było

w-

Wystawy-muzea
Wawel — komnaty (wt. 10—14.15

1 15—18, śr. 12—18), „Wawel za
giniony” (wt. nlecz., śr. 10—15.30),
Skarbiec 1 Zbrojownia (wt. io—
14.15'1 15—18, śr. 12—18), Zamek
i Muzeum w Pieskowej Skale (wt.
12—18, śr. 10—17), Muzeum Lenina,
Topolowa 5: Lenin w Polsce, Kw
iecie powstania kwietniowego w

Bułgarii (wt. 9—18, śr. 9—17 —

wst. woln.), w Poroninie „Lenin
na Podhalu” (codz. 8—16 wst.

woln.), w Białym Dunajcu (codz.
9—16), Muzeum Historyczne, Od
działy: Jana 12: Dzieje i kultura

Krakowa, Militaria, Zegary (wt.
9—15, śr. 10—18), Krzysztofory, Ry.
nek Gł. 35: Dawne instrumenty
muzyczne (wt. 9—15, śr. 10—18 wst

woln.), Wieża Ratuszowa (wt. 8.30
—14.30, śr. 10.30—17.40), Muzeum Na
rodowe — Oddziały: Sukiennice:
Galeria polskiego malarstwa i rze.

źby 1764—1900 (wt. nlecz., śr. 10—
16), Dom Matejki, Floriańska 41

(codz. 10—16), Szołayskich, pi.
Szczepański 9: Pol. malarstwo i
rzeźba do 1764 r. (wt. 12—18 wst.

woln., śr. nlecz.), Czartoryskich,
Pijarska 6: Wyst. arcydzieł ze

zbiorów Czartoryskich (wt. 10—16,
śr. niecz.). Nowy Gmach, al. 3

Maja 1: Polskie i malarstwo i rze
źba XX w., Ekspresjonlzm w gra
fice polskiej, Sztuka rusznikarska
(wt. 10—16, śr. 12—18 wst. woln.).
Archeologiczne, Poselska 3: Sta
rożytność! średniowiecze Małopol
ski, Kolekcje zabytków archeolo
gii śródziemnomorskiej. Starożytne
Peru w zbiorach. Muzeum Archeo
logiczne (wt. 14—18, śr. nlecz.),
Podziemie kościoła św. Wojciecha
w Rynku Głównym: Dzieje Ryn
ku krakowskiego (wt. 9—16, śr.
śr. 9—13), Etnograficzne, pl. Wol-
hica 1: Twórczość nieprofesjonal
na w plakacie 1 grafice (wt nlecz.,
śr. 10—15), Przyrodnicze,
kewska 17: Fauna Polski, Fauna
epoki lodowcowej (codz'.
wst. woln.), ZPAF, ul. Anny 3:

„Interferencje” W. 1 I. Eggers
(codz. 10—18), Galeria Sztuki No
woczesnej, N. Huta, os. Kościusz
kowskie 5: (codz. 11—18). Galeria
Sztuki Współczesnej,
Wyst. Wolfa Vostella (wt. śr. 11-

18), TPSP, N. Huta,
Wyst. malarstwa A.
(codz. 11—18), KTF, ul. Boh. Sta
lingradu 13: ,,Venus 76” (codz. 9—
21), Kopalnia Soli, Wieliczka (wt.ŚE 6-Mlh1,
skich (wt.
Lotnictwa

10—14).

Śław-

10—13

Bracka 2:

al. Róż 3:
Sroczanki

Muzeum Żup Kraków,
śr. 7—14.30), Muzeum

i Astronautyki (codz.

Dyżury
Chir. Trynitarska 11, Chir. dziec.

Prądnicka 35, Neurolog. Kobierzyn,
Okulist. Kopernika 38,
Grzegórzecka 18, Laryng. Koper
nika 23a (inne oddziały szpitali
wg rejon.), Pogot. Ratunk.: Siemi
radzkiego 1: wypadki tel. 09, za
chorowania i przewozy: 380-55, Ry
nek Podgórski 2 : 625-50, 657-57, al.

Pokoju 7: 109-01, 105-73, Lotnisko
Balice 745-68, Pogot. MO tel. 07,
Telefon Zaufania 371-37 (16—22),
Straż Poż. 08, Informacja o Usłu
gach, Mały Rynek 5, tel. 565-33,
228-65, 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
centr.

595-15,
dowa
203-22,
ny Telefon Zaufania 216-41
dobę, 262-33 (8—16), Krak.
Świadomego Macierzyństwa, Młódź.
Poradnia Lekarska, ul. Boh. Sta
lingradu 13, tel; 578-08 (codz. 9-
18), Wizyty domowe lekarzy cho
rób dzieci — Lek. Spółdz. Pracy,
tel. 583-43, 568-86 (codz. 16-23.30),
Informacja Turystyczna „Wawel-
Tourist”, Pawia 8, tel. 260-91 (3-
21), Informacja Kulturalna,
KDK, pok. 144 (III p.) tel. 244-02,
(w godz. 11—18), Poradnia
małżeńska i Rodzinna, pi.
Ludów 6 (pon., śr. i piąt.
Dyżurne przychodnie —

pediatryczne, stomatologiczne, ga
binety zabiegowe (świadczenia am
bulatoryjne i wizyty domowe),
Przychodnia, al. Pokoju 4, w

godz. 18—22, tel. 131-80, a dla pora
dni pediatrycznej. 183-96 — dla
Śródmieścia, Przychodnia, os. Ja
giellońskie hi. 1, w godz. 18—22,
tel. 469-15 — dla Nowej* Huty,
Przychodnia, ul. Kronikarza Galla
24, w godz. 18—22, tel. 725-35 - dla

Krowodrzy, Przychodnia, ul. Kra
sickiego Boczna 3, w godz. 18—22,
tel. 618-55 — dla Podgórza, Infor
macja Służby Zdrowia: od godz.
8 do 22, tel. 378-80, od godz. 22 do

8, tel. 240-93.

Urolog.

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, Milicyj-

całą
Tow.

Przed-

Wiosny
16—19),

ogólne,

Rynek Gł. 42, pl. Wolności J
Pstrowskiego 94, al. Rew. Pat"

dziernlkowej 6.

Różne
ZOO (Lasek Wolski) od godz. I

do 18.
Salon rozrywkowy ul. Pstrow

skiego 12, godz.
. Ogród Botaniczny (Kopernika,
27) godz. 10—17.

Barbakan — Discoteka, godz.
18—22.

Strzelnica sport, obok „Korony'!
godz. 10—21.

(Dokończenie na str.


