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Kilka tysięcy
śmiertelnych ofiar

na Filipinach
PARYŻ
Z najnowszych informacji na

pływających z Manili wynika,
że wskutek katastrofalnego trzę
sienia ziemi, które we wtorek
nawiedziło Filipiny, poniosło
tam śmierć 3100 osób. Władze
przypuszczają, że po pełnym ro
zeznaniu sytuacji liczba ofiar
śmiertelnych wzrośnie do ok.
5.000. Do chwili obecnej nie
znany jest również los 2280
mieszkańców wysp.—
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Biuro Polityczne na posiedze
niu w dniu ,17 bm. zapoznało
się z informacją o przygotowa
niach do rozpoczęcia nowego
roku szkolnego.

W szkołach wszystkich typów
uczyć się będzie 6.426 tys. dziew
cząt i chłopców. Do szkół pod
stawowych uczęszczać będzie
4.306 tys. uczniów, w tym 1.721
tys. uczniów ’— do zbiorczych
szkół gminnych. Wzrośnie także
liczba dzieci objętych wycho
waniem przedszkolnym.

W szkolnictwie zawodowym
nastąpi dalszy rozwój i dostoso
wanie sieci szkół oraz kierun
ków kształcenia do potrzeb go
spodarki. Zwiększy się liczba
szkół rolniczych i ich uczniów.
Do wszystkich rodzajów szkół
zawodowych uczęszczać będzie
1.645 tys. uczniów. Biuro .Poli
tyczne zaaprobowano objęcie
.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiii

Nawet słonie można przyuczyć do
przechodzenia Jezdni na pasach,
czego, niestety, niektórzy ludzie
nie są w stanie sobie przyswoić.
Tytułem- wyjaśnienia trzeba dodać,
że - są to słonie ’ tresowane w cyr
ku w Buenos Aires.
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Zaskakujące ustalenie francuskich uczonych
-- ----------------------------------------------------
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Ilość urodzeń
od temperatury otoczenia ■

PARYŻ
Wydaje się dość naturalne —

piszę na łamach paryskiego
dziennika „Le Monde” autor

demograficznej ciekawostki —

że pory roku i zmiany rytmu
pracy mają wpływ na często
tliwość zawierania małżeństw
w poszczególnych miesiącach. W

rejonach uprzemysłowionych
Francji wiele par staje na ślub
nym kobiercu w lipcu i sierp
niu, a jeszcze pół wieku temu
ceremonie ślubne odbywały się
tam zazwyczaj zimą, ponieważ
lato i jesień przeznaczone by
ły na prace połowę.

Naturalny wydaje się 1 rów
nież ujemny wpływ chłodów na

wskaźnik zgonów: w czasie ka
prysów klimatycznych pod ko
niec 1969 r. i w wyniku epide-

J
UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie na peryferiach wy
żu. zachmurzenie małe,
przejściowo duże. W go
dzinach południowych mo
żliwe przelotne opady i
burze. Wiatry z kierun

ków południowo-zachodnich 2—
4 m/sek. Terno, dniem 20—22,
nocą 13—10 st. C.
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szkolnictwa zawodowego jedno
litym nadzorem pedagogicznym
przez Ministerstwo Oświaty i
Wychowania.

W szkolnictwie ogólnokształ
cącym wzrośnie liczba oddzia
łów licealnych o profilu ma-,

tematyczno-fizycznym i biolo
giczno-chemicznym.

Przed rozpoczęciem roku

szkolnego przybyły 102 nowe

obiekty oświatowe, zaś 5.500 o-

biektów objęto remontami ka
pitalnymi. W ponad 150 szko
łach wdrożony zostanie ekspe
rymentalnie nowy system zao
patrzenia w podręczniki, które
stanowić będą wspólną własność
szkoły i ucznia.

W dyskusji zwrócono uwagę
na potrzebę wzmożenia wysił
ków kadry pedagogicznej na

rzecz wychowania młodzieży w

duchu patriotyzmu wyrażające
go się dobrą pracą i rzetelnym
wypełnianiem obowiązków oby
watelskich, w duchu szacunku
dla państwowości polskiej.

Biuro Polityczne wyraziło u-

znanie wszystkim nauczycielom
i pracownikom oświatowym za

(Dokończenie na str. 2)

mii grypy, która wywiązała się
wkrótce potem., zmarło we

Fracnji 73.600 osób, czyli o 23.600

więcej, niż w grudniu poprzed
niego roku.

Zaskakuje natomiast ostatnio
wykryta zależność; doszukano
się mianowicie związku między
temperaturą otoczenia i wskaź
nikiem . urodzeń Związek ten

jest wystarczająco, udokumen
towany, by uczeni oczekiwali
na spadek liczby urodzeń w 9
miesięcy , po okresie słynnych
już tegorocznych czerwcowych
i lipcowych upałów. Czyżby
więc naprawdę zaburzenia me
teorologiczne miały wpływ na

liczbę poczęć, powodując tym
samym zaburzenia.. demografi
czne?

Niezwykłe • upały lata 1947. za
chęciły naukowców do zbada
nia' wpływu ciepła na statystykę
urodzeń. Po dziewięciu miesią
cach okazało się, że liczba, uro
dzonych dzieci wyraźnie zma
lała w porównaniu z podóbnym
okresem roku 1947: w drugim
kwartale 1948 przyszło ich na

świat około 12 tysięcy mniej;
dokładnie 217.483

Demografowie cofnęli sią na-
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W Elektrowni Kozienice
trwają prace montażowe
przy głównym budynku
pod bloki 500 MW. Do wy
różniających się należy ory-
gada mistrza Bronisława
Użgorsklego, która po mon
tażu maszynowni przystą
pili do wykonywania skom
plikowanych robót przy
sześciu zasobnikach węglo
wych o łącznej wadze too
ton. Na zdjęciu: prace mon
tażowe przy głównym bu
dynku pod 500 MW blok

kozienlckiej elektrowni.
CAF — Stan

„Pociąg Przyjaźni"

przybył do Krakowa
Do Krakowa przybyła „Pocią

giem' Przyjaźni” 80-osobo wą gru
pa pedagogów ze

'

Związku Ra
dzieckfego. Nauczyciele i studen
ci z Kraj.u Rad zwiedzą zabyt
ki naszego miasta oraz zapozna
ją się z obiektami szkolnymi.
Spotkają Się też z kierownic
twem Kuratorium Okręgu Kra
kowskiego.

ŚRODA,
18 SIERPNIA,
GODZ. 20.00 —

GALERIA
KRZYSZTOFORY

Warszawska Opera Kameralna
przedstawi operę komiczną G.

Orlandiniego pt. „Gracz”, której
wykonawcami będą Lidia Jura-
nek, Jerzy Artysz, Marek Bojar
ski, Andrzej Wróbel i Juliusz
Borzym.;

CZWARTEK,
19 SIERPNIA,
GODZ. 20-30 —

KAPITULARZ
OO. DOMINIKA
NÓW

Collegium Musicorum Posna
niensium powstał w roku 1948

Lola Falana, od
kryta przez Sarn
iny Dawisa ju
niora, aktorka e-

strądowa z nowo
jorskiego Broad
wayu, podpisała
niedawno dodat
kową umowę
na... reklamę per
fum o wdzięcznej
nazwie „Tygrysi
ca**... Na zdjęciu
w tej właśnie roli

CAF —
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śmierć wulkanologów
BUENOS AIRES
2 wulkanologów brytyjskich poniosło śmierć,

a 4 zostało -ciężko- rannych w czasie wyprawy
na wulkan Sąngay .w Ekwadorze. Zwłoki zabi
tych — Adriana A. Smitha i kamerzysty filmor

wego Ronalda Macę- — znaleziono
poszukiwaniach lotniczych. Dzięki
prowadzanej śmigłowcami, zdołano
nych Ekspedycja brytyjska miała
dzić badania geotermiczne w czasie

wulkanicznej. Zbliżyła się ona zbyt
teru i tam zaskoczyła ją kolejna erupcja. San-
gay o wysokości 5230 m jęst uhłażany za jeden
z najaktywniejszych wulkanów na świeeie.

Zwykle co 29 sek. wyrzuca on ogromne ilości
popiołu i kłęby dymu.

tychmiast o ponad sto lat i

stwierdzili, że podobne zjawi
ska następowały w dziewięć
miesięcy po upałach panujących
w letnich miesiącach roku 1859,
1876, 1884, 1899, 1904, 1911, 1933...

Wniosek? Uczeni czekają na

jego potwierdzenie do wiosny
1977 r. Wtedy okaże się, czy
temperaturę można uznać za

bezpośrednią przyczynę,
'

tym
razem, niestałości liczby po
częć...

1
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uczniom
Z nowym rokiem szkolnym

pracownie i gabinety wzboga
cą się o dodatkowe urządzenia
i różnego rodzaju pomoce, służą
ce zdobywaniu wiedzy. Dążymy
do tego, aby każda szkoła była
coraz lepiej wyposażona. Wy
magania takie wypływają z

przygotowań do reformy syste
mu edukacji, stawiającej na ho-:
woczesność również i w tej
dziedzinie;

O potrzebach świadczy syste
matyczny wzrost produkcji Zje-

“jąkó*" pierwszy- w . powojennej
Polsce zespół kameralny. specja-
liżujący się w wykonywaniu
muzyki dawnej. Związany jest
ón z poznańskim Muzeum In
strumentów Muzycznych. Człon
kowie zespołu grają na oryginal
nych, starych instrumentach po
chodzących ze zbiorów Muzeum.

Collegium kontynuuje trady
cje powstałej w roku 1668 kape
li, której Rada Miasta Poznania
nadała w roku 1764 godność ka
peli miejskiej i nazwę Collegium
Musicorum Posnaniensium.

Poznański zespół jest znakomi
tym popularyzatorem zaróyzno
dawnej muzyki jak i starych
instrumentów, prowadząc jedno
cześnie studia nad praktyką wy
konawczą od XV do XVIII wie
ku. W jego dorobku jest Wiele
tournee krajowych i zagranicz
nych, nagrania dla Polskiego
Radia, Telewizji, Polskich Na
grań i filmu.

Na czwartkowym koncercie
muzycy wykonają utwory kom
pozytorów angielskich, węgier
skich, hiszpańskich, włoskiej,
niemieckich i polskich. Usłyszy-

(Dokończenie na str. 2)

„Tygrysica

po długich
akcji prze-
ocalić ran-

przeprowa-
aktywności
blisko kra-

KRAKOWi
ROK XXXI PISMO POPOŁUDNIOWE Nr 185 (9567)
ODZNACZONE ZŁOTĄ ODZNAKĄ M. KRAKOWA

...... .... ... !, —-

Kraków, środa 18 sierpnia 1976 r.

1,'' ■
■

•.■; >

dnoczenia przemysłu pomocy
naukowych i sprzętu szkolnego,
której Wartość sięgnie w br. 680
min zł. Zakłady podległe temu

zjednoczeniu wytwarzają asor
tyment obejmujący ok. 800 róż
norodnych pozycji. Dochodzą, do
tego liczne urządzenia dostar
czane przez inne przedsiębior-.
stwa przygotowujące także
sprzęt dla szkół

I tak np. Państwowe Zakłady
Optyczne wyprodukowały już
pierwszą serię 150 sztuk laserów
uczniowskich, które służyć bę
dą przeprowadzaniu różnego ro
dzaju ćwiczeń z fizyki, chemii
i innych dziedzin. Zakłady Ra
diowe im. Kasprzaka dostarczą
kolejną partię urządzeń do nau?
czania języków obcych, zaś
przemysł meblarski — nowo
czesne stoliki, krzesła i inne
sprzęty szkolne

W sukurs szkołom spieszy e-

lektronika. Wiele ciekawych u-

rządzeń z tej dziedziny przy
gotowuje Fabryka Pomocy Nau
kowych w Nysie. Spośród róż-

DZIŚ mija 30 rocznjca r>o-

wstania Międzynarodowego
Związku Studentów, najwiękr

,szej i najbardziej reprezenta
tywnej organizacji w dziejach
międzynarodowego ruchu stu
denckiego, walczącej o pokój,
demokrację, i postęp spolććzhy.

DZISIA9, w trźecim dniu o-

brad konwencji Partii Republi
kańskiej iw Kansas City odbę
dzie się pierwsze głosowanie
nad kandydaturą na prezydeń-

■ta.
CAŁKOWITE przerwanie wy*

puszczania nie oczyszczonych

ZE ŚWIATA
ścieków do rzek i.innyeh szła'*
ków wodnych basenu Morza
Bałtyckiego przewiduje o.pwoii;
kowana 17 bm. uchwała Rady
Ministrów ZSRR.

16 BM. zmarł w Budapeszcie
w wieku 74 lat prezes Węgier
skiej Akademji Nauk Tibor
Erdey-Gruz.

ZMARŁ AuckIey Johnson —

wybitny działacz. Komunistycz
nej Partii USA, jeden z jej
twórców.

DEMONSTRACJE rdzennej
ludności w RPA znów we wto
rek przybrały na silę. W miej
scowości , Kwazakale kolio Port
Elizabeth demonstrowało SAO
uczniów. Brutalnie interwenio
wała policja.

"
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norodnych nowości przeznaczo
nych dla szkół podstawowych i
średnich wymienić można m.

(Dokończenie na str. 2)

W. .Teatrze Wielkim w Warszawie
ekipa Jerzego Hoffmana realizuje
dalsze zdjęcia do rilmu „Trędowa
ta” według znanego melodramatu
Heleny Mniszkówny. Nr.kręcóno
tu m. in. scenę wielkiego ba<u,
który w stylowych salach Teatru
prezentował się niezwykle okaza
le. Pierwszą parą byli panna Ste
fanią (Elżbieta Starostecka) i or
dynat Michbrowski (Leszek Teie-

szyńskl) (na zdjęciu). Z Warszawy
zespół przeniesie się do pałacu w

Książu na polnym Śląsku. Zakoń
czenie zdjęć planowane jest na je
sień'. Premiera filmu prawdopo
dobnie odbędzie się jeszcze w tym
roku. ' CAF — Rybczyński

„Uitóns-T' wyW
na Marsie wodę?

NOWY JORK
Amerykańska sonda marsjańska

„Viking-2” rozpoczęła ’
we wtorek

wykonywanie zdjęć płaskowyżu
Utopia, poszukując miejsc dogod
nych do lądowania. W ponteńzia-
tek „Viking-2” zakończył fotogra
fowanie innego płaskowyżu — Ar-
cadia. Oczekuje się,
,;Vlkinga-2” osiągnie
Marsa między 3 a 6
W najbliższy piątek
środka w Pasadenie
ostateczną decyzję dotyczącą daty
i miejsca lądowania.

Tymczasem lądownik „Vikinga-
1” kontynuuje badania gleby mar-

sjańskiej, poszukując śladów ży
cia. Dotychczasowe dane zebrane
przez naukowców dostarczają co
raz więcej przesłanek do twier
dzenia, iż na Czerwonej Planecie
znajduje się woda. Większość u-

czonych podziela obecnie pogląd,
że woda na Marsie znajduje się w

postaci lodu . pod powierzchnią
gruntu. Zdaniem dr Harolda Ma-
śursky-ego, na Marsie istniały już
trzy okresy, podczas których wo
da występowała w stanie płynnym
na powierzchni. Miało to być 2
i pół mld lat temu, miliard łat te
mu 1 ostatnio milion lat temu. Po
nadto na obecność Wody wskazu
ją liczne formacje geologiczne wy
stępujące na Czerwonej Planecie,'a
zwłaszcza wąwozy i parowy. Zda
niem naukowców w Pasadenie,
niektóre z nich są pochodzenia
wulkanicznego, ale część została

wyżłobiona przez gwałtowne de-
szcze i lodowce.

że lądowhik
powierzchnię
września br.
uczeni z . o-

mają podjąć
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Posiedzenie

Biura

Politycznego
(Dokończenie ze str. 1)

wkład pracy w dobre przygo
towanie nowego roku szkolnego
oraz kolejnego etapu reformy
szkolnej. Z zadowoleniem pod
kreślono dalszy /wzrost kwalifi
kacji kadry pedagogicznej we

wszystkich typach szkół.
0 Biuro Polityczne rozpa

trzyło przedłożone przez rząd
wnioski dotyczące zwiększenia
inwestycji modernizacyjnych w

latach 1977—1980. Dotychczasowe
działania przyniosły już w - nie
których gałęziach przemysłu
zwiększenie zakresu prac mo
dernizacyjnych i przyczyniły się
do zmniejszenia, liczby nowo

budowanych obiektów.
Biuro Polityczne oceniło po

zytywnie podjęte przedsięwzię
cia i zaleciło ich kontynuację w

celu dalszego rozszerzenia pro
cesów modernizacyjnych, cha
rakteryzujących się stosunkowo
niskimi kosztami i szybkim u-

zyskiwaniem efektów gospodar-
'

czych. Wymaga to konsekwent
nego doskonalenia systemu in
westycji modernizacyjnych, w

tym systemu preferencji i zasad
finansowania, a także uspraw
niania działalności jednostek
projektowania i przedsiębiorstw
budowlano-montażowych.

Biuro Polityczne rozpa
trzyło i zaaprobowało projekt
przedsięwzięć rządowych zmie
rzających do dalszego przyspie
szenia rozwoju przemysłu meb
larskiego.

Muzyka w starym Krakowie
(Dokończenie ze str. 1)

my m. in. pieśń Anonima An
gielskiego z XV ■w., Fantazję
Valentińa Bakfarka — luthisty
i kompozytora pochodzenia wę
gierskiego, fugę Antonio de
Cabezon — hiszpańskiego kom
pozytora i organisty związanego
z dworem Filipa Ii, fantazję
Diodemesą.; iCaio, '- wenecjanina
który przebywał w Polsce od ró-
ku 1588 jako kompozytor i lut
nista, m. in. na dworze Zyg
munta III Wazy.

„Veni Sancte Spiritus” — to
koncert na sopran solo i zespół
instrumentalny Stanisława Syl
westra Szarzyńskiego kompozy
tora polskiego z przćłomu XVII
i XVIII wieku. W koncercie o-

bok wariacji chorałowej Samue
la Scheidta wykonany zostanie
również Koncert skrzypcowy
a-moll i aria z Pasji wg św,
Mateusza, Jana Sebastiana Ba
cha.

__

Koncert poprowadzi Włodzi
mierz Kamiński. .
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iezwykły był to wieczór.
Jak zawsze — podczas
Festiwalu — o godz. 20.30

■— zebrał się tłum melomanów
,

— tym razem w pięknym baro
kowym wnętrzu kościoła OO.
Bernardynów, by wysłuchać o-

promienionego już sławą wro
cławskiego zespołu „Cantores
Wratislańienses" — kierowanego

i przez mistrza Edmunda Kajda
sza. Nazwisko tego artysty zna
ne jest wszystkim, nawet tym,
którzy na co dzień nie obcują
z muzyką artystyczną.

Edmund Kajdasz „wyszedł” ze
środowiska poznańskiego, gdzie
przed wojną śpiewał w słynnym
chórze, kierowanym przez ks.
Wacława Gieburowskiego. I
stąd zainteresowanie, ba! —

wielkie umiłowanie muzyki chó
ralnej. Natychmiast po wojnie
— ^znalazł się we Wrocławiu i
tam w r. 1949 obejmuje kierow
nictwo chóru radiowego — trwa
jąc na tym stanowisku przeszło
20 lat. Ale to nie wystarczyło
wielkiemu zapaleńcowi. W roku
1966 — zakłada Edmund Kaj
dasz nowy zespół: „Cantores
Minores Wratislauienses” —

przyjmując doń wielce zdolnych
muzyków, ale niezawodowych
śpiewaków. Sam ~ wielki znaw
ca sztuki wokalnej — uczył
„Can,torów” posługiwania się a-

paratem wokalnym, marząc o

stworzeniu czegoś w rodzaju
„wokalnej orkiestry”. Oto sło
wa artysty: „Dążeniem moim
— jest zbliżenie się do dosko
nałości technicznej sztucznie

, skonstruowanego instrumenta
rium”. Gdy w grudniu ub. ro
ku uroczyście obchodzono 10-le-
cię zespołu — na koncercie z

cyklu „Muzyka i Architektura"
— (stale imprezy we wrocław
skim Muzeum Architektury) —

zjechali się muzycy, krytycy,
melomani z całej Polski, by po
dziwiać do perfekcji doprowa
dzony przez mistrza — kunszt
wykonawczy — zespołu, posia
dającego dziś w swym repertua
rze utwory i wielkie cykle a

eapella — od Chorału Grego
riańskiego — poprzez dzieła

Apele o jedność
ruchu niezaangażowanych
KOŁOMBO

Apele o jedność ruchu nieza-
angażowanych i ostrzeżenia
przed nowymi metodami dzia
łania sił imperialistycznych
rozbrzmiewały we wtorek w

pałacu zjazdów im. Solomona
Bandaranaike w Kolombo, gdzie
od 16 bm. toczą się obrady V
Konferencji przywódców 86

6 tygodni w „Salucie-5”
Minął szósty tydzień pobytu

kosmonautów radzieckich: Bori
sa Wołynowa i Witalija Żołobo-
wa na pokładzie „Saluta-5”.

Silniki z Tarnowa

przebojem eksportowym
Załoga tarnowskiej Fabryki

Silników Elektrycznych „Tamel”
wyprodukowała od początku
roku pół miliona silników elek
trycznych ogólnego przeznacze
nia — dla przemysłu i rolnictwa.
„Tamelowskie” silniki znane w

kraju ze swej wysokiej jakości
znajdują zastosowanie w produ
kcji nowoczesnych obrabiarek, w

przemyśle górniczym, okręto
wym, chemicznym. Są również
bardzo poszukiwane przez rol
ników. Wśród wyprodukowanych
silników ponad 100 tys. sztuk

otrzymało nowoczesne obudowy
aluminiowe, a 2 tysiące silników
— powstało w tzw. wersji „F”
będącej szczytem osiągnięć tech
nicznych fabryki i polskiego
przemysłu budowy silników
elektrycznych. Tarnowskie sil
niki serii „F” są szlagierem na

rynkach zagranicznych.

Dowództwo kanadyjskich sił
zbrojnych, stacjonujących w

RFN, opracowało dla żołnie
rzy > regulamin, który zabra
nia żołnierzom uczestniczą
cym w defiladach popadać w

omdlenie „w sposób niezor-
ganizowany”. Instrukcja zale
ca: „Aby uniknąć omdlenia
żołnierz powinien przed pa
radą dobrze się najeść, jeśli
jednak mimo to w cza
sie uroczystości poczuje
się źle, ma pochylić tu
łów o 4.5 stopni i przykuc
ną^ zwracając przy tym u-

wagę, by nie uszkodzić broni
lub też się nie zranić”. Żoł
nierze, którzy nie zastosują
się dó powyższych instrukcji,
mają być karani.:.

epok: średniowiecza, renesansu,
baroku, kiaspepemu i romantyz
mu— po twórczość najnowszą,
awangardową. Od nowego roku
— jako etatowy zespół Wroc
ławskiej Filharmonii — nosi
nazwę „Cantores Wratislauien-
ses”.

W dużym skupieniu wysłucha
liśmy — rozpoczynające wczo
rajszy koncert — 3 fragmenty
Chorału Gregoriańskiego — za
chwycając się nieprawdopodob
nie krystalicznym „niebiańskim"
brzmieniem. Po czym Edmund
Kajdasz poprowadził utwór —

mało u nas wykonywanego
kompozytora — Guillaume Du-

faya: „Missa Caput". Dufay,
którego 500 rocznicą śmierci
przypadała 2 lata temu, zali-

Muzyka. .

w starym
Krakowie

czany jest do czołowych repre
zentantów niderlandzkiej mu
zyki I połowy XV wieku. U-
ważany jest za największą in
dywidualność tych czasów, a

jego bogata twórczość zawiera
ła już te elementy, które dopro
wadziły do powstania nowej e-

poki w dziejach muzyki — re
nesansu. Przede wszystkim dą
żył do usamodzielnienia — rów
nouprawnienia wszystkich gło
sów w szeroko stosowanych te
chnikach polifonicznych (kanon,
imitacje), a także stosował środ
ki harmoniczne — zbliżone już
do myślenia, słyszenia tonalne
go. Ciekawe pomysły formalne j
techniczne spotykamy przede
wszystkim w jego twórczości
religijnej, szczególnie w pow
stałych w końcowym okresie
twórczości — mszach. Jego

państw nie związanych z ukła
dami wojskowymi.

Około 20 prezydentów, królów
i premierów stanęło na mów
nicy w' drugim dniu szczytu,
aby podzielić się z innymi przy
wódcami i z opinią światową
poglądami na sytuację między
narodową i zadania ruchu nie-

zaangażowanych. Był to dzień
ważnych przemówień, dzień w

którym po raz pierwszy na fo
rum niezaangażcWanych roz
brzmiewał głos zjednoczonego
Wietnamu, zabrał bowiem głos
premier Pham Van Dong, dzień
wystąpień premiera Indii, Indi-

ry Gandhi, prezydenta Jugosła
wii, J. Broz Tito, prezydenta Cy
pru, arcybiskupa Makariosa,
prezydenta Panamy, gen. Tor-
rijosa, premiera KRLD, Pak
Son Ćzhola i prezydenta Syrii
Hafeza Asada.

Przewodnicząca obradom pre
mier Lanki, pani Bandaranaike
zakomunikowała, że przywódcy
wielu państw nadesłali depesze
z pozdrowieniami dla uczestni
ków Konferencji. Oklaskami

przyjęto słowa o nadejściu de
peszy z pozdrowieniami od I se
kretarza KC PZPR Edwarda
Gierka. ■,

W Nowym Targu odbędzie się
wielki „Jarmark Podhalański"
9 września br. odbędzie się w

Nowym i Targu pierwszy wielki
„Jarmark Podhalański”. W mie
ście słynnych targów przewiduje
się ciekawe ceremonie związane
z prawdziwym targowaniem. W

imprezie oprócz zespołów poi-,
skich wystąpią regionalne zespo
ły ze Związku Radzieckiego,
Czechosłowacji, Włoch, Węgier
i NRD, uczestniczące w Między
narodowym Festiwalu Folkloru
Ziem Górskich, organizowanym
w ramach 15 Jesieni Tatrzań-
skiej.

Już od godziny 6 rano na ro
gatkach ulic prowadzących do
Nowego Targu przygrywać będą
kapele góralskie, potem wystę
py kapel oraz zespołów przyby
łych na tę ciekawą imprezę.
Barwny korowód „Jarmarku
Podhalańskiego” przewędruje
następnie na targowice. Na sce
nie wystąpią zespoły regionalne,
zaś na placu przewidziano: de
gustację potraw i napojów re
gionalnych oraz kupowanie ko
nia, .aukcję owiec i licytację
staroci.

„Missa Caput”, którą wykonał
wczoraj zespół „Cantores Wra-
tislauienses” — to urzekające
dzieło, zachwycające swym li
ryzmem, ciepłem, spoKojnym
nastrojem, dzieło o kunsztow
nej tkance polifonicznej — od
dające sugestywnie ekspresyjne
walory tekstu. „Missa Caput"
uuntaume’a uujaya — była na

pewno ważkim wydarzeniem fe
stiwalu i centralnym punktem
wczorajszego wieczoru.

Wykonano ponadto dwie kom
pozycje polskie, które znane już
były miłośnikom dawnej muzy
ki, a wielką satysfakcję sprawiła
na pewno ich interpretacja. U-
słyszeliśmy naprzód utwór kom
pozytora działającego w XVI
wieku Wacława z Szamotuł „In
te Domine sperani”. Ten motet

czterogłosowy (z ocalałych trzech)
najwybitniejsiego przedstawicie
la polskiego renesansu — nosi
w sobie w całej rozciągłości zna
miona stylu niderlandzkiego (te
chnika) imitacyjna, dbałość o wy
raz utworu — w uzależnieniu od
tekstu).

Na zakończenie dyr. Edmund
Kajdasz zaproponował wysłucha
nie Glorii z „Missa pulcherri-
ma” Bartłomieja Pękiela (m. m.

dyrygenta kapeli katedralnej w

Krakowie), czołowego kompozy
tora polskiego XVII wieku. Pu
bliczność gorącymi oklaskami
podziękowała dyrygentowi i ze
społowi za piękne, niezapomnia
ne wzruszenia.

W jednej z recenzji pisał swe
go czasu Bohdan Pociej: „Can
tores Wrątiślavienses — to nie
zwykły zespół — prowadzony
przez Edmunda Kajdasza, arty
stę przenikniętego muzyką, du
chem muzyki aż po najcieńsze
włókienka nerwów. Czaruje —

w najlepszym sensie tego słowa:
wdziękiem młodości i tą posta
wą wobec dzieło, muzyki daw
nej, która rodzi się z zachwytu,
z entuzjazmu”. Pod tą opinią —

Po wysłuchaniu wczorajszego
koncertu — można się tylko pod
pisać.

JERZY BRESTIĆZKER

W HUCIE „Katowice** odbyło
się spotkanie kierownictwa
Kwatery Głównej ZHP i akty
wu polityczno - gospodarczego
tej największej Inwestycji prze
mysłowej kraju, na którym
podsumowano rezultaty pracy
młodzieży z całej Polski, ucze
stniczącej w lipcu i sierpniu
br. w tzw. harcerskim rapor
cie — Budowniczym Huty*
Wartość wykonanych prac oce
nia się na około 30 min zł.
Kwatera Główna ZHP 1 kie
rownictwo Huty „Katowice”
wysoko oceniły udział harcerzy
przy realizacji tej wielkiej in
westycji. Akcję postanowiono
kontynuować w przyszłości.

Z KRAJU
W ZWIĄZKU z sytuacją na

Półwyspie Koreańskim, utrud
niającą pokojowe , wysiłki
KRL-D, zmierzające do zjedno
czenia Korei, OK FJN wysto
sował depeszę do KC Demo
kratycznego Frontu na rzecz

Zjednoczenia Korei. Depesza
zawiera słowa potępienia po
czynań reżimu poludniowo-
koreańskiego i wyraża zrozu
mienie dla oświadczenia KC
Frontu Demokratycznego z 5
sierpnia br., piętnujące akty
terroru wobec działaczy postę
powych, którzy podpisali „De
klarację ocalenia demokracji i

kraju”.
11 BM. Gdańskie Zakłady

Rafineryjne przetworzyły w

instalacjach bloku paliwowego
pierwszy — od chwili urucho
mienia .urządzeń — milion ton

ropy naftowej.

Na popołudnie zaplanowano
gry i zabawy sprawnościowe ta
kie, jak: wchodzenie po słupie,
biegi w Workach oraz przeciąga
nie powroza; Na placu znajdą
się także kramy, stoiska i stra
gany z żywnością oraz pamiąt
kami i wyrobami cepeliowskimi.
Twórcy ludowi z Podhala także
będą oferować swoje towary.
Wieczorem.. na zakończenie im
prezy najbardziej wytrwałych
kupców zaprasza pod swój dach
hala klubu sportowego „Gorce

’

na oficjalny występ galowy.

ANTONISANDRZYK

Przepisy o wynagrodzefliu
za urlopy chałupników
W ostatnim Monitorze Pol

skim (nr 32) ukazało się zarzą
dzenie ministra pracy, płac i

spraw socjalnych W sprawie
szczegółowych zasad obliczania

wynagrodzenia za czas urlopu
wypoczynkowego osobom wy
konującym pracę nakładczą.

Warto w związku z tym przy
pomnieć, że z początkiem /tego
roku weszły w życie przepisy o

nowych uprawnieniach pracow
niczych chałupników. Ich sta
tus prawny został w znacznym
stopniu zbliżony do statusu

roz-

któ-

Przegrał w pokera
15 lat wolności

W Koszalinie zakończyła się
prawa przeciwko Jerzemu M.,
ry jako naczelnik Urzędu Poczto*
wego w Ustroniu Morskim w o-

kresie póltoramiesięcznym 'od 8
marca do 27 kwietnia br.) przy*
wlaszczyl sobie kwotę ponad 985

tys. zł. Przestępstwo nie było
skomplikowane — polegało na za
łożeniu książeczki oszczędnościo
wej z fikcyjnym nazwiskiem, na

którą zaradny naczelnik wpłacał
sobie i pobierał spore kwoty. Po
nadto J, M. pobrał znaczne sumy
z kasy Urzędu. Motywacja czynu
brzmiała w ustach oskarżonego
bardzo lapidarnie: wziąłem by po
grać w pokera. Przegrałem, chcia-
łem się odegrać. Tak więc doszło
do „przegrania” 15 lat wolności,
10 lat praw publicznych i 100 tys.
zł grzywny.

S. tp.

Adela Irena Lewicka
z domu FREY

najukochańsza Zona, Matka i Babcia — opatrzona św.
sakramentami, zmarła w Krakowie, dnia 15 sierpnia
1976 roku.

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odprawione zostanie
w piątek, 20 sierpnia-, o godzinie 11, w kaplicy na cmen
tarzu Rakowickim, po którym nastąpi odprowadzenie
Zmarłej do grobowca rodzinnego.
■O tej bolesnej stracie zawiadamiają, pogrążeni w głę

bokim smutku,
MĄŻ, CÓRKA l RODZINA

lflee H flntiu SzińHnskiegg
bliskie naszemu narodowi
Idee H Apelu Sztokholmskiego są szczególnie bliskie narodo-

Wi polskiemu. Podkreślają to liczni rozmówcy dziennikarzy
PAP z różnych warstw społeczeństwa:
MARIUSZ DMOCHOWSKI —

aktor, przewodniczący ZG Zw.
Zaw. Pracowników Kultury i
Sztuki: „Działania na rzecz o-

graniczenia zbrojeń uważam za

niezwykle doniosłe dla ludz
kości, dla zapewnienia pokoju
na całym świecie. Wszyscy zda-
jemy sobie sprawę z tego, jak
gigantyczne nakłady finansowe
pochłaniają zbrojenia, wszyscy
też mamy pełną świadomość, ze

te same środki, przeznaczone na

rozwój gospodarczy państw i
na upowszechnienie kultury,
mogłyby przyczynić się do dal
szego postępu cywilizacji, wzro
stu dobrobytu ludzkości”. -

Prof. MARIAN KONIECZNY
— twórca „Warszawskiej Nike”,
rektor ASP w Krakowie: „O-
becnie jestem zajęty rekon
strukcją „Pomnika Grunwaldz
kiego”, zniszczonego przez hi
tlerowców. Odtwarzamy drob
ny ułamek z ogromu zniszczeń
dokonanych w Polsce — kraju,
który najbardziej ucierpiał
wskutek barbarzyńskich poczy
nań hitlerowskich faszystów.
My, Polacy, najlepiej rozumie
my groźbę wojny i szanujemy
wartość pokoju. Szansę na stwo
rzenie trwałego pokoju, jaką
wskutek działalności krajów
socjalistycznych daje obęcne ód-

prężenie, wykorzystamy tylko
wówczas, gdy zdamy sobie w

pełni sprawę, że bomby nukle
arne nie mogą przynieść roz
wiązania żadnego z problemów
międzynarodowych. Można się z

nimi uporać, wyłącznie drogą
mediacji, w atmosferze wza
jemnego poszanowania, a więc
w takiej, jaką dałaby pełna rea
lizacja idei zawartych w II A-

pelu Sztokholmskim”.
JACEK ZAJĄCZKOWSKI —

drukarz z Chełma, który skła
dał przed 32 laty Manifest
PKWN: ■,.Narodowi. polskiemu,
któryi-zbyt boleśnie:doświadczył
nędzy’i cierpieńę. Jakie iwzynfo-
sła II wojna światowa — idee
II Apelu Sztokholmskiego są
szczególnie zrozumiałe^ i budzą
głęboki oddźwięk. Osobiście

pracowników, z uwzględnieniem
szczególnych warunków wyko
nywania pracy nakładczej. J^d-
ną z najważniejszych dla cha
łupników decyzji było przedłu
żenie przysługujących im urlo
pów wypoczynkowych. W miej
sce poprzednio obowiązujące
go wymiaru (1 dzień urlopu za

1 miesiąc pracy) wprowadzono
zasady i wymiar urlopów,
przewidziane w Kodeksie pra
cy. Dotyczy to tych osób, które
z tytułu pracy nakładczej uzy
skują zarobki w wysokości co

najmniej 50 proc, najniższej
płacy w gospodarce uspołecz
nionej; wynoszącej obecnie 1200

fł miesięcznie.

Ostatnie zarządzenie precy
zuje sposób obliczania wyna
grodzenia za urlopy chałupni
ków, zbliżony do przyjętego w

Kodeksie pracy. Wobec znacz
nych nieraz różnic zarobków o-

siąganych z pracy nakładczej,
postanowiono przyjąć zasadę u-

stalania tego wynagrodzenia na

podstawie przeciętnych miesię
cznych zarobków z okresu 12

miesięcy poprzedzających urlop.
Ustalono też kwotę maksymal
ną wynagrodzenia za urlop:
podstawa jego wymiaru nie
może przekraczać czterokrotnej
kwoty najniższego miesięczne
go wynagrodzenia przysługują
cego pracownikom gospodarki
Uspołecznionej.

wierzę w to, że ostateczny cel

Apelu ■zostanie osiągnięty.
Wszechświatowa kampania dla
poparcia II Apelu Sztokholm
skiego, podpisanie przed rokiem
w Helsinkach aktu końcowego
KBWE, czy wreszcie masowe

demonstracje przeciw wojnie w

miejscach dawnych bitew i ma
sowych straceń, na ulicach Hi
roszimy i Nagasaka, świadczą
najdobitniej, iż pokojowe współ
istnienie jest dążeniem zdecydo
wanej większości ludzkości”.

ZBIGNIEW OSTROWSKI —

brygadzista z zakładów „H, Ce
gielski” w Poznaniu! „Powstrzy
manie wyścigu zbrojeń i zakaz

wytwarzania broni nuklearnej
i innych broni masowej zagła
dy — za czym opowiada się na
ród polski i narody wielu kra
jów — oznaczałoby zmniejsze
nie ogromnych wydatków, ja
kie przeznacza się na te cele. Te
wielkie sumy można z powo
dzeniem przeznaczyć na roz
wiązanie innych problemów w

świecie, chociażby na walkę z

głodem i chorobami”.

Nowoczesne
pomoce naukowe

(Dokończenie ze str. 1)
in. tzw. kodery i dekodery, tj.
automaty przeliczające system
dwójkowy na dziesiętny i od
wrotnie, automaty pozwalające
określać zjawiska zachodzące w

maszynach cyfrowych, automa
ty zmierzchowe do badania na
tężenia światła i inne.

Zaznajamianie się z techniką
ułatwią tzw. zamki szyfrowe
wraz z tablicami pokazującymi
mechanizm ich działania. Z za
interesowaniem młodzieży spo
tykają się urządzenia indukto-
.fonic?ne pozwalające za pomocą
bezprzewodowych słuchawek
odbierać programy radiowe ’ i

telewizyjne przy wyciszonym
głośniku, oraz przyrządy do za
poznania się z zasadami ruchu
drogowego, przy pomocy modeli

sygnalizacji ulicznej.-
Nowości będzie sporo, ale nie

stety nie znajdą się one od razu

we wszystkich szkołach. Wiele
nowoczesnych urządzeń trafi do '

zbiorczych, szkół gminnych.
Każda nowo otwierana placów
ka tego typu otrzymała bo
wiem dpdatkowo z funduszu re
sortu oświaty sumę ok. 300 tys.
zł na wyposażenie.

Zmarl prof. dr
Wincenty Danek
W Krakowie zmarł wezorsj

prof. dr Wincenty Danek — wy
bitny historyk literatury pol
skiej, długoletni rektor Wyż
szej Szkoły Pedagogicznej, za
łożyciel i redaktor „Ruchu Li
terackiego”, wychowawca wielu
pokoleń polonistów, przyjaciel
młodzieży i zaangażowany dzia
łacz społeczny.

Wincenty Danek, urodzony w

1907 r. w Krzeszowicach, stu
diował na Uniwersytecie Jagiel
lońskim. Podczas okupacji dzia
łał w tajnym nauczaniu, za co

został aresztowany przez fee-
tapo i więziony na Montelupich.
Przed aresztowaniem aktywnie
współpracował z komórką PPR
w swoim rodzinnyin mieście,
gdzie po wyzwoleniu pełnił o-

bowiązki I przewodniczącego
MRN i organizował miejscowe
liceum. Był też jednym z pier
wszych po wojnie kuratorów

Krakowskiego Okręgu Szkolne
go. Od 1951 roku pracował w

krakowskiej Wyższej Szkole Pe
dagogicznej, gdzie wykładał hi
storię litęratury polskiej i gdzie
m. in. zorganizował katedrę dy
daktyki języka polskiego.

W swych pracach naukowych
interesowały go przede wszyst
kim okresy romantyzmu i n»*a"
ralizmu oraz twórczość Józefa
Ignacego Kraszewskiego, której
był znakomitym znawcą i *7*

dawcą.
DZIENNIK Robotniczej Spóh

dzielni Wydawniczej „Pr*** “

Książka — Ruch”.
WYDAWCA: Krak. Wyd.

we RSW „Prasa — Książk* *

Ruch”, ul. Wiślna 1. Nt tod*W“

350#K -

. . .
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W kręgu dawnych-instrumentów

oferta
kontrahentów
organizowana

„Coopexim - Cepelia”.

W dniach od li do 18 wrze
śnia odbędą się w Krakowie
IV Ogólnopolskie Targi Sztu
ki Ludowej. Na dzień pier
wszy tej imprezy, a więc na

sobotę 11. IX przewidziany
jest „Zwiastun Targów” —

wielki przegląd występów
folklorystycznych zespołów z

regionu krakowskiego, w tym
„Ośmiu Sióstr Knapik”, ka
peli „Złoty Róg”, kabaretu re
gionalnego „Podskale” z Zie
lonek.

W tym samym dniu odbę
dzie się jeszcze w salach NOT
przy ul. Straszewskiego 28 —

sympozjum naukowe nt. „In
dustrializacja i urbanizacja
wsi a sztuka ludowa”. Jego

się ok.
też dni,
ich 800,

Szturm
na Wieżę
Wieża Ratuszowa na Rynku

Gł. — będąca oddziałem Mu
zeum Historycznego m. Kra
kowa — przeżywa w pełnym
sezonie letnim prawdziwy
szturm zwiedzających.

Przeciętnie codziennie przez
sale Wieży przewija
400 osób, ale bywają
w ciągu których jest
a nawet 1000.

Największy procent
zwiedzających stanowią tury
ści indywidualni, przeważnie
zagraniczni, w ich liczbie stu
denci z różnych krajów. Po
dziwiają oni wnętrza siedzi
by dawnej władzy miejskiej
i jej starodawne insygnia, a

na wyższych kondygnacjach
Wieży oglądają przez lornetki
rozległą panoramę podwawel
skiego grodu. (Z)

wśród

W ostatnich dniach Muzeum

Czynu Zbrojnego w Nowej Hu
cie gościło delegację zagraniczną

(

Kolejarski wkład

na NFOZ

na Naro-
Ochrony

Doceniając znaczenie roz
woju służby zdrowia dla do
brą nas wszystkich i całego
kraju — kolejarze Południo
wej DOKP w Krakowie nie
szczędzą wkładów
dowy Fundusz
Zdrowia.

Świadczą 8 tym
za pierwsze półrocze 1976 r.

efekty zbiórki na NFOZ, któ
re wynoszą 523.598 zł — do
wód społecznego zaangażo
wania naszych kolejarzy.

(TG)

uzyskane

Dziękujemy..*
„mi pozdrowienia nadesłane

nam przez młodzież z wycieczki
do Łańcuta, zorganizowanej
przez ZOS-2 Nowa Huta os. Ka
linowe oraz działaczy ZBoWiD-u.

...a także uczestnikom wypra
wy „Wschód 76" — nadesłane
nam z Turcji przez Szczepy Hu
ragan i Wagabundy,

Kurcząt
nie zabraknie

w- Zabrakło w sklepach kur
cząt! — sygnalizowali Czytelni
cy. „Echo” sięgnęło więc po słu
chawkę, zapytując o przyczynę
braków dyrektora handlowego
Krakowskich Zakładów Dro
biarskich. —• Jeśli są braki —

oświadczył nam dyrektor — jest
to wina wyłącznie dystrybucji,
gdyż kurcząt jest tyle, że za
braknąć ich nie powinno.

Ponieważ handel ma już „z

głowy” cukier, może większą
uwagę skoncentrować na innych
towarach — m. in. właśnie na

kurczętach. Polecamy..? (mar)

(celem jest ustalenie dalszych
(kierunków rozwoju sztuki, i

wytwórczości ludowej w zmie
niających się warunkach spo
łeczno-ekonomicznych.

Zasadnicze Targi rozpoczną
się w niedzielę, 12 września i
w ich programie znajdą się:
kiermasz handlowy, pokazy

mody oraz pokazy technik rę
kodzielniczych. Wszystko to

odbywać się będzie na płycie
Rynku Gł. oraz w... pasażu
Sukiennic, jako że wykonaw
cy trwających tu prac remon
towo-budowlanych obiecują
solennie, iż do 8 września obie
części wnętrza Sukiennic od
dane zostaną do użytku. Wre
szcie, w pasażu tym w dniach
od 12 do 14 będzie można o-

glądnąć od. godz. 19.3Ó filmy
krótkometrażowe o sztuce na
grodzone na zakopiańskich i
krakowskich festiwalach.

Podczas Targów otwarte bę
dą liczne wystawy zarówno
przez „Cepelię’? jak i włącza
jących się do tej tradycyjnej
już imprezy: Związek Rze
miosła, PP „Desę”, ZZ „Veri-
tas” oraz ZPL „Las”.

Na odnotowanie zasługuje
także wystawa pn.: „Sztuka
i rękodzieło ludowe we współ
czesnym wnętrzu” organizo
wana przez RBS „Cepelia” w

salach TWSP przy alei Róż w

Nowej Hucie. Prezentowane
na niej eksponaty — będą do
sprzedania — a więc zestawy
mebli, elementy dekoracyjne
itd.

Ciekawie zapowiada się i
druga wystawa RBS-u, w ga
lerii „Cepelii” w Sukienni-'
cach, na której zaprezentowa
na będzie polska wycinanka
połączoną z pokazem techniki
jej wykonania demonstrowa
na przez artystki ludowe.

ze Związku Radzieckiego i Fran
cji. Delegacja radziecka Wszech-
związowej Rady Związków Za
wodowych ZSRR pod przewodni
ctwem Mikołaja Tawrowa, prze
bywająca w Polsce na zaprosze
nie Centralnej Rady Związków
Zawodowych zwiedzając Muze
um, wpisała się do księgi pa
miątkowej Klubu ZBoWiD. Go
ście zapoznali się również z for
mami pracy „zbowidowców” Od
działu Fabrycznego Kombinatu
wśród młodzieży szkolnej i ro
botniczej tej najmłodszej dziel
nicy Krakowa.

200 kombatantów francuskich

zrzeszonych w Stowarzyszeniu
byłych jeńców wojennych wię
zionych w czasie okupacji w hit
lerowskim obozie jenieckim
„Stalag 369” w Kobierzynie
przybyło do Krakowa, pod prze
wodnictwem inż. Bernarda Ro
gera. Złożyli oni wiązanki kwia
tów przy pomniku w Kobierzy
nie, a następnie zwiedzili Mu
zeum Czynu Zbrojnego i spotkali
się z kombatantami hutnikami
w klubie ZBoWiD.

Nić wszędzie

szybko i sprawnie
Na ogół w krakowskich

ADM-ach wydawanie biletów

towarowych na cukier dla eme
rytów i rencistów przebiegało
sprawnie. Niestety, życie dostar
czyło również mniej budujących
przykładów,

Do takich ujemnych chcąc
nie chcąc — zaliczyć trzeba za
sygnalizowany przez Czytelnicz
kę przypadek niewłaściwego po
traktowania starszych osób,
zgłaszających się po bilety to
warowe do
niczej 8.

Zdarzyło
(wtorek 11

dniem), że

deszłym wieku — i tym samym
nie całkiem zdrowych i spraw
nych — oczekujących na bilet”
wydłużyła się nadmiernie. Nie
którzy z nich, nie mając siły na

dłuższe wyczekiwanie, musieli

odejść niczego nie załatwiwszy,
Ot, samo życie, niekiedy bru

talne. (Z)

ADM przy ul, Krup-

się tam Wczoraj
sierpnia przed połu-
kolejkat ludzi w po-

ECHO KRAKOWA Str. 3

Od mini do maxi

Nowością tegorocznych Tar
gów jest wystawa
handlowa dla
zagranicznych
przez
Weźmie w niej udział 80 wy
stawców — cepeliowskich
spółdzielni z cajej Polski, któ
re przedstawią pełny przekrój
swojej produkcji.

Przypominamy, że w salach
Muzeum Historycznego przy
Rynku Głównym 35 czynna jest
wystawa „Instrumentarium mu
zyczne XVIII wieku”. Towarzy
szy ona odbywającemu się w

Krakowie festiwalowi „Muzyka
w starym Krakowie”.

Na ekspozycją składają się za
bytkowe instrumenty pochodzą
ce ze słynnych zbiorów poznań
skiego Muzeum Instrumentów

Muzycznych, Kolekcja ta, jedną
z najciekawszych i najbogat
szych w Europie liczy 1240 o-

biektów, wśród , których znaj
dują się instrumenty pochodzące
sprzed
starszy

tysiąca lat p.n.e. Naj-
z nich to gruchawka —

O

Krakowscy taksówkarze

zawodowych 1 pozio-
klleńtów nigdy więc
aktualności.
z tego jakże słusz-

„Kurierś
oraz Naczelna Rada i

Zrzeszenie Prywat-
1 Usług postanowiły
— nie po raz pler-
konkurs na nąjlep-

Sporo krakowskich taksówkarzy
zasługuje na opinię dobrze wypeł
niających Obowiązki wobec swoich
klientów. Zdarzają Się jednak cza
sem, niestety, mniej pochlebne
przypadki, rzucające niekorzystne
światło na całe grono taksówka
rzy. Systematyczne doskónalenie
umiejętności
mu obsługi
nie traci na

Wychodząc
nego założenia redakcja
Polskiego”
Wojewódzkie
nego Handlu
zorganizować
wszy zresztą
szego taksówkarza, przebiegający
pod hasłem „Zawsze do usług”.

Konkurs potrwa od 1 do 30 wrze
śnia br., a kryterium oceny bę
dzie: kultura zachowania się 1 e-

stetyka kierowcy oraz estetyka je
go wozu, a także stan techniczny
pojazdu, stosowanie się kierowcy
do przepisów bezpieczeństwa dro
gowego 1 do regulaminu przewo
zu osób i bagaży.

Notatnik krakowski
JUTRO O GODZINIE:

* 18.30 — Pałac Młodzieży, ul.
Krowoderska 8 — W Klubie z Ko
minkiem — Dyskoteka — dla ucz
niów szkól średnich.
A POZA TYM:

* Krakowski Dom Kultury „Pa
łac pod Baranami” zaprasza na o-

perę pt. „Zamek na Czorsztynie”
w wykonaniu estradowym. Spek
takl odbędzie się a bm. o godz. 19
w sali marmurowej KDK. Wystą
pią: Irena Celińska, Izabella Ja
sińska, Zofia Stachurska, Stani
sław Lachowicz, Jan Lachowski.
Bilety w cenie 30 zł do nabycia
w KDK pok. 37 oraz Wawel-Tou-
rlst •«- Sukiennice,

odnaleziona w czasie prowadzo
nych w Poznaniu prac archeolo
gicznych.

Z tego bogatego zbioru, na

krakowskiej wystawie możemy
oglądać 52 instrumenty' pocho
dzące z manufaktur i warszta
tów całej Europy. Ilustrują one

bogate i, w większości, do dziś

użyWahe XVHI-wiećzne instru
mentarium. Warto dodać, że zna
czna część zabytkowych instru
mentów, bo ponad 60 proc, jest
nadal sprawną. Korzystają z

nich muzycy zespołu „Collegium
Musicorum Posnaniesium”, któ
rzy wystąpią również w czasie

trwającego festiwalu.
Fot. ZBIGNIEW OGIŃSKI

Teorban, rodzaj
lutni basowej —

instrument uży
wany dziś już
tylko w muzyce

ludowej.

krako-
tym, że

jeszcze

Do konkursu zgłosiło się już z

miejskiego województwa
wskiego 170 taksówkarzy z

lista uczestników nie jest
ostatecznie zamknięta.

Taksówki uczestników konkursu
zostańą oznaczone specjalnymi
wywieszkami z hasłem konkursu.
Każdy z klerowców-konkursowi-
czów zostanie wyposażony w 30
kart pocztowych, które będą pod
legać wypełnianiu przez... pasaże
rów i przesłaniu na adres społe
cznej komisji konkursowej przy
Woj. Zrzeszeniu PHiU w Krako
wie, ul. Grodzka 15.

Zwycięscy taksówkarze — świe
cący przykładem wśród swoich
kolegów — otrzymają nagrody rze
czowe ufundowane . przez Woj.
Zrzeszenie PHiU, które również
postanowiło rozlosować po zakoń
czeniu konkursu upominki wśród
pasażerów — autorów uwag o tak
sówkarzach. (Z)

Minimuzeum powstaje
w Lipnicy Murowanej

Lipnica Murowana w woj. tar
nowskim —. obchodząca w br. swo
je 650-lecie — posiada sporo za
bytkowych budowli oraz zebranych
przez mieszkańców eksponatów
muzealnych. Gromadzenie pamią
tek przeszłości zainicjował społe
czny opiekun zabytków — Józef
Piotrowski. Obecnie z Jego inicja
tywy w starym, zaniedbanym do
tychczas, budynku, w którym w

XVIII w. mieściła się szkoła para,
fialna, powstaje izba regionalna.
Do szkoły tej, uczęszczał m. in.
poeta i krytyk, prekursor roman
tyzmu’ — Kazimierz Brodziński.
Do wyremontowanego budynku
przeniesione zostaną wszystkie za
bytki, świadczące o bogatej hi
storii tej miejscowości.

Francuskie, niemieckie
kie instrumenty dęte.

Sukcesy Spółdzielni im. Wyspiańskiego
na międzynarodowym forum

Cieszą nasze krakowskie serca

sukcesy, jakie ostatnio odnosi na

międzynarodowym forum Spół
dzielnia Rękodzieła Ludowego i
Artystycznego im. Stanisława Wy
spiańskiego z Krakowa, w czym
znaczny także udział krakowskie
go Oddziału Towarzystwa „Polo
nią”.

Zaczęło się od kontaktów z gru
pą „Polonii” szwedzkiej a skoń
czyło na wystawie wyrobów arty
stycznych Sp-ni im. Wyspiańskie
go w Szwecji w kwietniu tego ro
ku.

Od kwietnia do tej pory wysta
wa ta eksponowana jest już w

Szwecji, .w różnych miastach, po
raż piąty. Jednakże ostatnia, naj
większa z nich, ma charakter
szczególny. Stanowi o tym udział
polskich wyrobów ną ponad 160
m kw. powierzchni ekspozycyjnej
w międzynarodowych targach w

Malmó. Inicjatorem, propagatorem
1 „duszą” całego tego przedsię
wzięcia, ókazal się konsul gene
ralny PRL w Malmó — Waldemar
Bołtacz. Targi, w których udział
biorą 22 kraje trwają od 13 do 22
bm. Nasze gobeliny; futrzaki, wy
roby tkactwa artystycznego a tak
że lalki — robią ogromną furorę,
ponieważ są to targi,' Coópexirn
CPLŁA podpisaje- tam- -umowy na

sprzedaż naszych* wyrobów.
Tak więc doszliśmy .do . fnortiehr

tu, w 'którym' „Polonia” stwotżjąa
warunki, by mieć, oprócz Wszyst
kich innych, także kontakty go
spodarcze z „Polonią”. Mamy Jut
na to i inne przykłady jak na

przykład polska restauracja „Kra
kus” w Berlinie Zachodnim, w ca
łości pięknie wyposażona w arty
styczny wystrój krakowski właśnie

Pamiątki
grunwaldzkie

Przed kilku dniami zamieści
liśmy zdjęcie medalu wybitego
w 1910 roku z okazji odsłonięcia
w Krakowie Pomniki Grun
waldzkiego. Do naszej redakcji
zgłosił się p. Tadeusz Piwowań-
ski, emerytowany mistrz gra
werski z dwoma pamiątkowymi
plakietkami i odznaką, wykona
nymi w pracowni Józefa Tręba
cza w Pasażu Bielaka, w której
odbywał wówczas praktykę cze
ladniczą.

Odznaka wykonana jest w

kształcie kwadratu z ozdobnymi
rogami (zawieszana na jednym
z nich),' przedstawia z jednej
strony króla Jagiełłę i księcia
Witolda, obok znajduje się da
ta: 1410—1910; z drugiej — Po
mnik Grunwaldzki z napisem:
Pamiątka z odsłonięcia Pomnika
króla Jagiełły w Krakowie 15.
VII-. 1910. Natomiast jedna z

plakietek (wykonane z brązu)
wielkości 2X3 cm, przedstawia
scenę z pomnika z leżącym ry
cerzem krzyżackim i postaciami
zwycięskiego króla i księcia, a

druga wizerunek całego pomni
ka z napisem: Pamiątka z Kra
kowa,

Tak więc seria pamiątek ż o-

kazji budowy Pomnika Grun
waldzkiego w 1910 roku powięk
sza się, być może jest ich jeszcze
więcej.

„DREWNIANA
architektura rosyjska”

W Nowym Sączu w sierpniu eks
ponowana jest wystawa pn. „Dre
wniana architektura rosyjska”.
Zgromadzono na niej ok. stu fo
togramów autorów radzieckich, u-

kazujących bogactwo forin starej
drewnianej architektury pieczoło
wicie chronionej w Związku Ra
dzieckim. Wystawa stwarza okazję
do porównań rosyjskiej architek
tury drewnianej z obiektami dre
wnianego budownictwa znajdują
cymi się m. in. w nowosądeckich
parkach etnograficznych — w Zu
brzycy Górnej 1 Nowym Sączu.

Krakowskie Zakłady Wyro
bów Papierniczych zaopatru
ją w opakowania dziesiątki
fabryk i wytwórni poczynając
od małych pudełek na zapał
ki, a kończąc na dużych pu
dłach wykonywanych np. na

zlecenie Krakowskiej Fabryki
Aparatów Pomiarowych.

KZWP są również producen
tem specjalnych papierowych
rur, w których znajdują się
czujniki do pieców hutniczych,
służące do jednorazowego
przeprowadzenia i. pomiarów
temperatury, pieca. Wyrób o-

wych rur jest bardzo cennym
osiągnięciem Zakładów, przy
noszącym naszej gospodarce
poważne korzyści. Dotychczas
bowiem takie urządzenia spro
wadzane były z zagranicy.

przez Spółdzielnię im. Wyspiań
skiego. Kucharzy tam obecnie 3zef
z „Wierzynka” p. Zych (a pomy
śleć, że Kraków takiej restauracji
nie może się doczekać!), a na jej
zapleczu mieści się klub polonij
ny. Towarzystwo ,,Polonia” ma w

planie także ekspozycję krakow
skiego rzemiosła artystycznego w

polonijnych środowiskach Austrii
i innych krajów.

A tymczasem kontakty artysty-
czno-krakowskie z ukierunkowa
niem na sztukę ludową nie koń
czą się, bo oto Towarzystwo „Po
lonia” pośredniczy w przygotowa
niu kolejnej ekspozycji, tym ra
zem w Muzeum w Varbergu. Na
lipiec przyszłego róku zaplanowa
no więc wystawę poląkiej sztuki
ludowej od XVIII wieku po dzień
dzisiejszy, zatem współpartnerami
w przygotowaniu tej wystawy bę
dzie Muzeum Etnograficzne w

Krakowie i Spółdzielnia im. St.
Wyspiańskiego. . (bn)
liiininnniiiiiiiinniiiuiiiiin

Co-Gdzie-Kiedy?
(Dokończenie ze str. i)

, r Radio’
PROGRAM I

NA FALI 1322 M

Wiadomości: 19, 20, 21, 32, 23.
17 Radiokurler. 17.20 Parada pol

skiej piosenki. 18 Muzyka i aktu
alności. 18.25 Nie tylko dla kierow
ców. 18.30 Przeboje non stop. 19,15
Polskie zespoły Jazzowe. 20.05 Nau
kowcy — rolnikom. 20.2# Koncert
z gwiazdą — Sarolta Zalatnay. 21 .05
Kronika spórt. i komunikat To-
tal. Sport. 21 .18 Koncert chopi
nowski — Abbey Simon. 22 .20 MI-
nirecital Witolda Antkowiaka. 22 .30
Uczeni w anegdocie. 22 .45 Mu
zyczny kącik wspomnień. 23.10 Ko
respondencja z zagranicy. 23.15
Koncert symfoniczny muzyki pol
skiej. •

PROGRAM n

NA FALI 249 M

Wiadomości: 21.30, 23.30.
‘ 17 Muzyka Rumunii. 17.2# Z ey-
klu: Każdy ma swojego szefa —

rep. lit. 17.40 Prądy i poglądy.
17.55 Polacy laureatem! międzyna
rodowych konkursów muzycznych.
18.30' Echa dnia. 18.40 Pod skrzyd
łami Heriilesa. 19 Gitara klasycz
na 1 jej mistrzowie. 19.30 Teatr PR
— „Sąsiedni pokój”— słuch. 20.30
Koncert z nagrań organisty angiel
skiego Simona Prestona.
Wiadomości sport.
Francisa Poulenca.
studencki. 23 Lato z pomarańcza
mi. 23.40
— fragm.
1536.'

21.45
21.50 Pleśni
22 Magazyn

Luis Milan: El Maestro
tabulatury lutniowej z r.

PROGRAM m

UKF 66,89
Wiadomości: 17, 19.30.
17.05 Muzyczna poczta UKF. 17.40

Vademecum nr 55. 18 Muzykobra-
nie. 18.30 Polityka da wszystkich.
18.45 Aktualności muzyczne z Pa
ryża. 19 „Nad Niemnem” — ode. 5
pow. E . Orzeszkowej. 19.50 „Ka
tar” — 28 ode. pow. St. Lema. 20
Fonoteka XX wieku. 20.50 Zgryz
— mag. Macieja Zembatego. 22 .15
Trzy kwadranse jazzu. 23.05 Czas
relaksu. 23.50 Śpiewa Marta Steb-
nicka.

PROGRAM IV
I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ
UKF 68,75

16.40 Wiadomości znad Wisły 1
Dunajca (Kr). 16.50 Polskie zespo
ły instrumentalne (Kr). 17 Kul
tura poza sprawozdaniem (Kr).
17.15 W 1200 sekund dookoła świa
ta (Kr). 17.35 „Wielki piec” — rep.
(Kr). 17 .50 Kaja Danczowska —

laureatka międzynarodowych kon
kursów (Kr). 18.25 o zdrowie czło
wieka — Nowości medyczne. 18.40
Postawy i wzory, 19 Ekonomia na

co dzień. 19.15 Język rosyjski. 19.30
Studio Stereo zaprasza (Kr). 22 .15
Tajemnice materii. 22.30 W kręgu
romansu.



BIURO TURYSTYKI ZAGRA
NICZNEJ PZM przewiduje w

br. obsługę ok. 40 tys. turystów,
w tym ok. 8 tys. z krajów ka
pitalistycznych. Prawie 6 tys. o-

sób stanowić będą kibice i sym
patycy sportu żużlowego, zamie
rzający przyjechać na finał in
dywidualnych mistrzostw świata
na żużlu.

stów z krajów zachodnich przy
bywających na weekendy do
Warszawy.

Ponadto BTZ PZM prowadzi
w Warszawie, Krakowie, Gdyni
i Wrocławiu wynajem samocho
dów osobowych bez kierowcy
dla cudzoziemców za zryczałto
waną opłatą na okresy 1-tygo-

dniowe, 2-tygodniowe lub nawet

miesięczne z nieograniczonym
kilometrażem.

BTZ PZM przewiduje, że

różnych form usług uzyska
br. ok. 8 min dolarów oraz

min złotych dewizowych z obro
tu z krajami socjalistycznymi.

(m)

z

w

14

Tegoroczną nowością w usłu
gach BTZ PZM są imprezy or
ganizowane dla wędkarzy zagra
nicznych. Przewiduje się, że w

imprezach tych weźmie udział

ponad 100 wędkarzy ze strefy
dolarowej. Uznanie wśród tury
stów zmotoryzowanych zyskała
też inicjatywa sprzedaży karne
tów campingowych, na mocy
których ich posiadacz może o-

trzymać podstawowe usługi na

wszystkich campingach zrzeszo
nych w Polskiej Federacji Cam
pingów (przewiduje się sprzedaż
ok. 40 tys. karnetów). Inną cie
kawą formą usług są programy
„fly and drive”, polegające na

łączeniu przelotu liniami LOT-u
i następnie wynajęciem w kra
ju samochodów osobowych bez
kierowcy. Oferta ta adresowana

jest jednak głównie dla tury-

Epilog sprawy Pokin-Sochy

? i^OSKWguPodczas”1zawodów

, I lekkoatletycznych w biegu 4X
l 800 tn kobiet sztafeta ZSRR u-

\ stanowiła rekord świata cza
sem 7.52,3 min.

I LONDYN. Po tenisowych mis-
' | trzostwach USA w klasyfikacji

„Grand Prix" prowadzi Rami-
J rez (Meksyk) 426 pkt Dalsza

| kolejność: 2. Conpors (USA)
390 pkt„ 3. Dibbs (USA) 355 pkt ,

1 4. Panatta (Włochy) 340 pkt.,
J 5. Orantes (Hiszpania) 335 pkt.,

| 6. Solomon (USA) 311 pkt., 7.

; Telegraficznie
1 Wojciech Fibak (Polska) 290
| pkt., 8. Borg (Szwecja) 260 pkt.,
i 9. Vilas (Argentyna) 245 pkt.,

10. Tanner (USA) 244 pkt.
SOFIA. Podczas piłkarskiego

I turnieju juniorów Rolska prze-
! grała z CSRS 0:2 (0:2).

nicea. Podczas zawodówjek-
1 koatietycznych w skoku o tycz-
i ce zwyciężył Buciarski 545 cm

I przed Kozakiewiczem 535 cm.

ZURYCH. Mistrzowie olimpij
scy z - Innsbruck®, narciarce

| szwajcarscy Bernard Russl i
Heini Hemmi ogłosili przejścia
na, zawodostwo.

ŚRODA

Heleny

BronisławaSIERPNIA

Teatry
Słowackiego 19.15 Sułkowski.

Operetka (Lubicz 48) 19.15 Hrabia

Łuxemburg.

Kina
Szczęki
18, 20.15

Warsza-

Wiele niepewności przeżyli w ostatnim czasie klbiee piłki noż
nej w Tarnowie i Brzegu. Sprawa występowania w eliminacyj
nych rozgrywkach o wejście do II ligi Andrzeja Pokin-Sochy,
nie uprawnionego do gry w Stali Brzeg, "trafiła'wskutek pro
testu Unii Tarnów do Polskiego Związku Piłki

powołał specjalną komisję dochodzeniową.
Nożnej, który

Jak nas poinformował prze
wodniczący'Wydziału Ligi i Gier
PZPN — Bolesław GÓRNICKI
protest Unii Tarnów został u-

znany za >' Słuszny. Stal Brzeg
istotnie naruszyła dziewiąty pa
ragraf rozgrywek eliminacyj

że w zespole
ligę nie może

nych mówiący,
walczącym o II
brać udziału zawodnik wystę
pujący w rundzie wiosennej w

innym klubie. Ponieważ prze
prowadzone dochodzenie po
twierdziło, iż Pokin-SoCha wy
stępował w rundzie wiosennej
w MZKS Nysa, wszystkie mecze

rozegrane przez Stal Brzeg zwe
ryfikowano walkowerem jako
porażki 0:3. W tej sytuacji osta
teczna kolejność w eliminacyj
nej grupie IV przedstawia się
następująco: 1. UNIA TARNÓW,
2. Resovia, 3. Piaśt Nowa Ru
da, 4. Stal Brzeg.

Unia Tarnów awansowała tym
samym do II ligi, gdzie ma już
zaległy mecz ze Stalą Stalowa
Wola, a w najbliższą niedzielę
najprawdopodobniej wyjedzie do
Zabrza na mecz ze Spartą. Tar
nowianom życzymy Wielu po
myślności w Ii-ligowych bojach.
W. miejsce tarnowskiej Unii w

lidze, międzywojewódzkiej wy
stępować będzie, jak nas poin
formowano.. .w .. krakowskim
OZPN, najprawdopodobniej dru
żyna krakowskiego Borku.

(Wi-Gr)

Rudolf Graff

nadal wygrywa!
W ŁĄCZNEJ klasyfikacji' czte

rech turniejów tenisa stołowego
dla niezrześzonych,,. zorganizowa
nych w ostatnich dwóch mie
siącach przez ognisko TKKF
„Znicz” o ..„Puchar Lata-76”,
zwyciężył RUDOLF GRAFF
przed A. Misiem. W turniejach
tych startowało z górą 30 za
wodników.

Bayern-Anderlecht 2:1
W MONACHIUM rozegrano

wczoraj pierwsze spotkanie pił
karskie o Superpuchar , pomię
dzy miejscowym Bayern a bel
gijskim Anderlechtem Brukse
la. Po interesującej grze zwy
ciężył Bayern 2:1 (0:1). Bramki
zdobyli: dla zwycięzców Gerd
Mueller—2w.56i88min., a

dla pokonanych Haan w 16 min.
Sędziował p. Burns z Anglii.
Widzów 40 tys.

BAYERN wystąpił w składzie:
Maier, Kuenkel, Horsmann.

Schwarzenbeck, Beckenbauer,
Duernberger, Rummenigge,
Torstensson, Mueller, Hoeness,
Kapellmann.

ANDERLECHT: Ruiter, van

Binst, Broos, van. den, Daele,
Dockx, Haan,- van der Efldt,
Ressel, Vercauteren, Coeek,
Reńsenbrinr.u

Rewanżowe spotkanie 30 tom.
w Brukseli.

Pucharowa środa

J Tenisowy

Kijów 15.30, 18, 90.30
(USA L 15). Uciecha 15.45,
Nie ma sprawy (fr. 1. 15).
wa 16, 18,- 20 Powrót tajemniczego
blondyna (ir. L 13). Wolność 15.45,
18, 20.15 Z' podniesionym czołem
(USA 1. 15). Apollo 15.45. 18, 20.15

Spotkanie (ang. 1. 15). Sztuka —

studyjne 15.45, 19 ojciec chrzestny
(USA 1. 18). Wanda 15.45, 18, 20.15
Patt Garret i Billy Kid. (USA 1.

18). Ml. Gwardia (Lubicz 15) 14.45,
17, 19.15 Nie ujdzie ci to płazem
(fr.-wł. L 15). Wrzos (Zamojskiego
50) 16; 18, 20 Hallo taxil (NRD b.o.).
Światowid (N. Huta, os. Na Skar
pie 7) 15.30, 18, 20.15 Mój kochany
mąż i ja (NRD I. 15). M. Sala 15,
17, 19,15 Dni miłości (meks. I. 15).
Świt (N. Huta, os. Teatralne 10)
15.45, 18, 20.15 Straceńcy (USA 1.
18) M. Sala 15, 17.15, 19.30 Johny
poszedł na wojnę (USA 1. 18). Mi
kro (Dzierżyńskiego 5) 15.45, 18,
20.15 , Na krańcu świata (austral. I.

18). Kultura (Rynek GL 27) 16, 18,
20 Och, jaki pan szalony (ang. 1.
15). Wisła (Gazowa 21) 16, 19 Haiti

Wyspa przeklęta (USA 1. 15). Ma
skotka (Dzierżyńskiego 55) 15.30,
17.30, 19.30 Dr Judym (poi. 1. 15).
Pasaż (Pasaż Bielaka)
Przygody Bolka i Lolka,
Dramat zazdrości (wt. 1.
wawelskie (Komandosów
Osaczeni w dolinie (CSRS 1. 15).
Tęcza (Praska 52) Ti, 19 Winnętou
i Apanaczi (jug. b.o.). Sfinks (Ma
jakowskiego 2) 16 Nieposkromieni
hajducy (węg. 1.15), 18, 20 Klan

Sycylijczyków (fr. 1. 15).

Wystawy-muzea
Wawel - komnaty (śr. 12—18, ezw.

10—14.15 1 15—18),'Wawel zaginiony
(śr. czw. 10—15.30), Skarbiec 1

Zbrojownia (śr. 12—18, czw. 10—
14.15 i 15—18), Zamek 1 Muzeum w

Pieskowej Skale (śr. czw. 10—17),
Muzeum Lenina, Topolowa 5: Le
nin w Polsce, 100-lecie powstania
kwietniowego w Bułgarii (śr. 9—

17, czw. 9—16 — wst. wolny), Od
dział w Poroninie „Lenin na Pod
halu” (śr. czw 8—16 — wst. wol
ny), w Białym Dunajcu (śr. 9—
16 — wst. wolny, czw. niecz.), Mu
zeum Historyczne, Oddziały Jana
12: Dzieje 1 kultura Krakowa, „Mi
litaria”, „Zegary” (śr. 10—18 wst.

wolny, czw. 9—15), Szpitalna 21:

Dzieje . teatru krak.. Scenografia
w XXX-lecie „Groteski” (śr, 9—15,
czw. 9—17), Krzysztofory, Rynek
Gl. 35: Dawne Instrumenty muzy
czne (śr. 10—18 wst. wolny, czw.

9—15), Wieża Ratuszowa (śr. 10.30

—17.40, czw. 8.30—14.30), Muzeum
Narodowe — Oddziały: Sukiennice:
Galeria polskiego malarstwa i rze
źby 1764—1900 (Śr, 10—16, CZW. 12—
18 wst. wolny), Dom Matejki, Flo
riańska 41 (śr. czw. 10—16), Szo-

tayskich, pl. Szczepański 9: Pol.
malarstwo 1 rzeźba do 1764 r. (śr.

10—16), Czartoryskich,
Wyst. arcydzieł ze

15, 16, 17

18, 20, 22

18). Pod-

21) 16, 18

dnia.

j mistrz Wimbledonu, Szwed BJOERN BORG, za- i
miarza powrócić na kort po 5-tygodniowej przerwie, spówo- I

dowanej kontuzją mięśni brzucha. Ostatnio w sztokholmskiej i

Kungliga Hallem Borg zmierzył się w dwugodzinnym poje- >

dynku treningowym z „ojcem” swych sukcesów Lennartem J

Bergelinem. Borg przegrał ze swym trenerem, co potwier- (
dziło obawy 20-letniego bohatera narodowego Szwecji: l
„Przerwa była zbyt długa. Jestem w fatalnej formie. Z tru- t
dem przerzucałem piłkę nad siatką. Nie ma mowy, abym i

prędko odzyskał swoje walory. Przypomina mi to Arthura »

Ashe’a, który nie jest w etanie przebić się do ćwierćfinału j
żadnego turnieju od maja br. Mój start, w mistrzostwach 1

graczy zawodowych (w Lengwoód — USA) stoi pód znakiem J
zapytania”.-

' Fot. — CAF $

do Zabrza na mecz ze Sparta
Jak już informowaliśmy dziś rozegrane zostaną mecze 1/16 pił

karskiego Pucharu Polski. Na krajowych boiskach odbędzie się
14 spotkań, gdyż mecze Leęhii Ib z Górnikiem Zabrze oraz

ROW-u z Olimpią Elbląg zostały przełożone, z uwagi na za
graniczne wojaże I-ligowców, na 8 września br.

Krakowska Wisła rozegra spotkania w Zabrzu z miejscową
Spartą. Wiślacy wyjechali do Zabrza pod wodzą trenera A, Bro-

żyniaka na czele z najlepszym strzelcem ekstraklasy Kazimie-
rzef .Kmiecikiem. Antoni Szymanowski nie będzie grał w dzi
siejszym meczu, ze względu na kontuzję, którą odniósł podczas
niedawnego treningu. Kontuzja (wybity palec u nogi) nie powin
na być jednak na tyle groźna aby kapitan jedenastki „Białej
Gwiazdy” nie mógł wystąpić w ligowym meczu w sobotę z Po-

■gonią. (wigr)

Telewizja
Środa — I: 16.25 Program

16.30 Dziennik. 16.40 Obiektyw. 17

Popołudnie najmłodszych. 17.40 Lo
sowanie Małego Lotka. 17.55 Go
dzina . Stefana Stuligrosza. 18.45

Konsylium. — cz. I. 19.20 Dobra
noc/ 19.30 Dziennik. 20.20. Kino In-
tereśuMcycft Filmów: iak ótaki

bez gniazd — film ,pr. ameryk.
22.20 Konsylium — ę?. n/ 2?.S5
Dziennik. ’

ŚRODA — II: 17.05 Program dnia.
17.10 Program na życzenie — zło
te ręce. 17.40 Kino letnie — Pio
senkarka z tawerny — film pr.
jug. 19 kronika. 19.20 Dobranoc.
19.30 Dziennik; 20.20 Wieczory kra
kowskie. 21 Na ludową nutę — pr.
TV CSRS. 21.25 „24 godziny’*. 21.35
Teatr Telewizji na Swiecie: B.
Schielcke — Dziwni goście panny
Jenkins — spektakl TV NRD.

CZWARTEK — 1: 12 Program na

dzień dobry. 12.30 Jak ptaki bez

gniazd — film pr. amer. 14.45 i
15.15 Wakacyjne studium nauczy
cielskie. 15.45 Prągram dnia. 16
Dziennik. 16.10 Obiektyw. 16.30 Te-
leferie — list. 17.10 Transm. z trój-
meczu lekkiej atletyki: Polska —

ZSRR — NRD 19.15 Przypominamy,
radzimy? 19.20 Dobranoc. 19.30

Dzięnnik. 20.20 Niebezpieczny punkt
obserwacyjny — film pr. ang.
21.10 'Pegaz. 21.55 Cży lubisz Ba-
ćharacha? — pr. muz. 22.15 Dzien
nik. • ■

niecz. czw.

Pijarska 8:
zbiorów Czartoryskich (śr. niecz.,
czw. 12—18 wst. wolny), Nowy
Gmach, al. 3 Maja 1: Pęlskię ma
larstwo i rzeźba XX w., Ekspre-
sjonizm w grafice polskiej, Sztu
ka rusznlkarska (śr. 12—18 wst.

wolny, czw. 10—16), Archeologicz
ne, Poselska 3: Starożytność i śre
dniowiecze Małopolski, Kolekcje
zabytków archeologii śródziemno
morskiej, Starożytne Peru w zbio
rach Muzeum Archeologicznego
(śr. niecz., czw. 14—18 wst. wol
ny), Podziemie kościoła św. Woj
ciecha w Rynku Głównym: „Dzie
je Rynku krakowskiego” (śr. 9—

13, czw. 9—16). Etnograficzne, pl.
Wolnica 1: Twórczość nieprofesjo
nalna w plakacie i grafice ze zbio
rów La Feluca w Rzymie (śr. czw.

10—15), Przyrodnicze, Sławkowska
17: „Fauna Polski", Fauna epoki
lodowcowej (śr. czw. 10—13 wst.

wolny). Galerie: ZPAF, ul. Anny
3". „Interferencje” W. i I. Eggers
(śr. czw. 10—18), Sztuki Współ
czesnej. Bracka 2: Wyst. Wolfa
Vostella ‘(śr czw. 11—18), KTF,
ul. Boh. Stalingradu 13: ,Ven:is-
76” (9—21), Kopalnia Soli, Wieli
czka (śr. czw. 6—12), Muzeum Zup
Krakowskich (śr. czw. 7—14.30),
Muzeum Lotnictwa i Astronautyki,
Czyżyny (śr. czw. 10—141.

UWAGA

Za zmiany W '

ostatniej chwili

wprowadzone w programie tea
trów, kin, radia i telewizji — re
dakcja nie blerze odpowiedzialno-

1 ści. .

Pani Maigret patrzyła na niego w osłupieniu, nie mo
gąc zrozumieć czy mówi serio, cży też żartuje.

Ale okazało się, że Maigret nie żartował. Teraz żółta |
taksówka wiozła go przez nie znane mu ulice, wśród
gęstej mżawki, która czyniła tę dzielnicę jeszcze'bar
dziej ponurą.

Dlaczego Jan Maura znikł akurat w momencie, gdy
zbliżali się do Nowego Jorku? Czy należało przypu
szczać; że. kogoś spotkał, albo że spiesząc się, aby jak
najprędzej zobaczyć swego ojca, po prostu porzucił swe
go towarzysza podróży?

' Ulice stawały się coraz jaśniejsze i elegantsze. Wkró
tce samochód zatrzymał się ńa rogu jednej z nich. Mai
gret nie zdążył jeszcze dowiedzieć się, że znajduje, się
na sławnej 5-th Avenue, gdy portier już spieszył na

spotkanie gościa.
Nowy kłopot nasunął się, kiedy przyszło do zapłacenia’

kierowcy tymi nie znanymi pięniędzmi. Po chwili ko
misarz znalazł się w holu hotelu .jSaint- Regis” gdzie w

recepcji był wreszcie ktoś mówiący po francusku. ;
— Chciałbym zobaczyć, się z panem Johnem Maurą.
-r Chwileczkę, proszę pana...
— Czy jego syn przyjechał? -

. .

— .Nikt nie pytał dziś o pana Johna Maurę. .

— Czy jest on teraz u siebie?
— Zapytam o to jego sekretarza — odrzekł urzędnik

z lodowatą uprzejmością podnosząc słuchawkę telefonu.
— Halo... Pan Mac Gili? Tu recepcja... Jest tu ktoś,

kto pragnie zobaczyć się z panem Maurą... Słucham?
Zaraz zapytam... Czy zechce pan podać mi swoje na
zwisko?

— Maigret.
— Halo... Pan Maigret. Dobrze...
Odłożywszy słuchawkę, oświadczył:

— Pan Mac Gili prosił, abym panu powiedział, że
_ „ „

pan Maura przyjmuje tylko po uprzednim ustaleniu Jeszcze dobre piętnaście minut musiął nudzić 3ie w

■A
swoim kącie, toteż ze złości zapąlił; fajkę, choć wie
dział,że nie było to odpowiednie do tego miejsce.
Wreszcie zjawił się służący prosząc, aby Maigret poje
chał razem z nim windą ha górę, potem zaprowadził
go na sam koniec długiego ‘korytarza ,i. ząstujcawśzy
do drzwi, oddalił się.

*
— Prószę wejść!
Komisarz wyobrażał sobie pana Mac ęilla jako star

szego już jegomościa o bardzo niemiłym wyrazie twa
rzy. Tymczasem zobaczył wysokiego młodego człowieka,

dnia i godziny wizyty... Jeżeli zeehee pan do mego na- raczej przystojnego i eleganckiego, który zbliżał się do
pisać i podać swój adres, to na pewno- panu odpowie, niego z wyciągniętą ręką. >

— Niech pan będzie łaskaw zakomunikować temu • — Proszę mi wybaczyć, ale pan Maura jest tak wciąż
i® P-rZ_y?Z-a“ A^arełł specja'5ie nasabywany przez, różnych petentów, że zmusza to nas

„ _

. .

— —j. d0 utWorzenią wokół niego bariery ochrbńnej, A więc
przybył pan dzisiąj z Francji... Czy mam rozumieć, że
1 Pan .ty«l..bardfo znanym, eks... no, 'jak to się

Proszę mi wybaczyć, ale pan Maura jest tak wciąż

po to, aby spotkać się z panem Maurą i że mam mu

do powiedzenia rzeczy dość poważne.
— Bardzo żałuję, ale ci panowie nie darowaliby mi,

'gdybym po raz drugi ich" niepokoił... Jeżeli zaś zada'pan' mówi...
sobie trud, aby napisać tutaj parę słów, to. zaraz prze-
ślę to pr2ez służącego na górę. tri.

Maigret był wściekły. Jeszcze bardziej na recepcjo
nistę, niż na tego Mac Gilla, którego nie znał, ale któ
ry już wydawał mu się odrażający.

'

Zresztą odrażające wydawało mu się wszystko, co go
tu otaczało: hol z bogatymi złoceniami, liberie boyów
przyglądających mu się ż wyrazem ironii, mężczyźni
nazbyt pewni siebie, a nawet piękne kobiety, które

przechodziły przez hol.
„Szanowny panie, przybyłem z Francji z powierzoną

mi przez pańskiego syna i pana Hoęuelus poważną mi
sją. Ponieważ mój czas jest równie cenny jak pański,

»«»>• 2W-; . T* *

tely
. (Ciąg dalszy nastąpi)

Eks — komisarzem Maigret, tak.
Niechże pan siada... Może cygaro?

. W pobliżu, ,na małym stoliku stało kilka pudełek
różnych cygar. Pokój był obszerny. Przedtem służył
najwidoczniej jako salon,.i mimo; ustawienia. tu> ogrom
nego, biurka, pie nabrał charakteru urzędowego.

’

Maigret nie miał najmniejszej ochoty , ną hąwańskię
cygaro, natomiast z przyjemnością napełnił fajkę tyto
niem, przyglądając się jednocześnie swemu rojmówcy
niezbyt życzliwym wzrokiem. .

1 — Napisał pan, iż ma.pan dla nas wiadomość od pa
na Jana...
_

— Tak. Przekażę ją osobiście panu. Maura wówczas,

. <s>

ry
Cliir. Kopernika 21, Chir. dziec.

Psokocim, Neurol. Botaniczna. 3,
Okulist. Witkowice, Urolog. Grze
górzecka 18, Laryng. Koper
nika 23a (Inne oddziały szpitali wg
rejonizacji), Pogót. 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 Poi. 08, Informacja o Usłu
gach, Mały Rynek 5, tel. 565-88,
228-56, Nową Huta Pogoto
wie MO tel. 411-11, Pogotowie
Ratunk. 422-22, 417-70, Straż Poi.
.433-33. Dyżur pediatr. dla Nowej
Huty, Szpital w Nowej Hucie, In
formacja kolejowa zagr. 222-48,
centr.

595-15;
dowa
203-22,
ńy. Telefon Zaufania żię-41
dobĘ, 262-33f (?—16),nKrak.
Świadomego Macierzyństwa, Mlodz.
Poradnia Lekarska, ul. Boh. Sta
lingradu 13, tel. 578-08 (códz. 9—

18),- Wizyty domowe lekarzy cho
rób dzieci — Lek. Spółdz. Pracy,
tel. 583-43, 568-86 . (16—23.30),'
Informacja Turystyczna „Wawel-
Tourist”, Pawia g, tel. 260-91 (8-
21), Informacja Kulturalna,
KDK, pok. 144 (III p.) tel. 244-02,
(w godz. 11—18), Poradnia -

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

zagr.
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,

18—22,
Infor-

god?.
K. do

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

Różne
zoo

do 18.
Salon

skiego 12, godz. 11—21.
Ogród Botaniczny (Kopernika

27) godz. 10—17.
Barbakan — Discoteka, godz.

18^22.
Strzelnica sport, obok „Korony?

godz. 10—21.
(Dokończenie na «!<■-*

(Lasek Wolski) od godz. 9

rozrywkowy ul. Pstrow-


