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Regablikaaska
z Fordem
jrzectwfco Carterowi

Z APELEM
dla ruchów

leńczych

Prezydent USA =a Gerald Ford został wybra
ny dzisiaj wnocy kandydatem Partu RepubUkańskiej do jesiennych wyborów prezydenckich
w Stanach Zjednoczonych. Ford uzyskał nominację, gdy 20 delegatów na ogólnokrajową kon
wencję republikanów z Zachodniej Wirginii,
oddało swe głosy na jego kandydaturę, co spowodowało przekroczenie wyma
ganej
liczby 1130 głosów dla
zwycięstwa nad rywalem. Łącz
budo
Wspólnie
nie
Gerald Ford uzyskał 1187
wanym na tere
■głosów, a więc o 57 więcej ód nie
w ZSRR 2760liczby wymaganej dla otrzyma
kilometrowym
nia' nominacji.
Ńa kandydaturę
rurociągiem
jego rywala, Ronalda Reagana orenburskim do
padło 1070 głosów. Po oddaniu starczany będzie
radziecki
gaz
przez
delegatów z Zachodniej
do Polski,
Wirginii swych głosów na For ziemny Czecho
Bułgarii,
da na sali wybuchł entuzjazm.
NRD,
Forda powstali z słowacji,i Rumu
Zwolennicy
Węgier
miejsc wykrzykując hasła: „Z nii. W szybkim
Fordem przeciwko
Carterowi”. tempie posuwają
W listopadzie br. Ford przystąpi się prace na pol
skim
odcinku
do decydującej batalii o prezyPartii długości 800 km we wszystkich je
denturę z kandydatem
4
Bo
Demokratycznej, Jimmy Carte- go bazach: w Nowopskowie,
i Naszewce.

ROK

Dziś

ostatnim

w

dniu
ogólnoPartii

—

Piranie
Jeden

przeciw złodziejom
drogocen

właścicieli

s

nych wyrobów ze złota, które wy
zostały na sprzedaż na
organizowanych w Nowym Jorku
międzynarodowych targach biżu|erii
„zaprosił” do pilnowania
swoich
eksponatów ławicę plranił. Te niewielkie, ale nadzwyżarłoczne
czaj
ryby, umieszczone
zostały w specjalnym akwarium
stawione

..

___ ___ _

wodzie
razem
ze
zbiorami.
Ich obecność gwarantuje
w

pomysło

jubilerowi z jednej strony
spokój o swoje wyroby, z drugiej
zaś
tłumy ciekawskich, wśród
których znajduje się niewątpliwie
wielu nabywców złotych precjo
wemu

zów

członkowie

ZSMP.

Sama budowa
jest przedsięwzięciem technicznie
niezwykle złożonym, toteż zasto
sowany przy budowie sprzęt jest
najwyższej jakości. N/z: układa
nie
gazociągu wraz z izolacją.
CAF
KŁOS
—

Wszyscy zginęli

BUENOS AIRES
W Ekwadorze znaleziono szczątki
samolotu pasażerskiego, który za
ginął w poniedziałek z 59 osobami
na

pokładzie. Wszyscy pasażerowie
ponieśli śmierć

i członkowie załogi
w katastrofie.
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Afryce wystąpił

w

Afryce Południowo-zachodniej,
w
środę w czasie spotkania
przedstawicieli jedenastu głów
nych plemion murzyńskich i
białych mieszkańców tego tery
torium postanowiono powołać
tymczasowy rząd Namibii. Bę
dzie on pełnić władzę w Nami
bii do 31

grudnia 1978 r., kiedy
Afryka Południowo-Zachod
nia uzyska całkowitą niepodle
głość.

r.

to

W
32
śmierci
ROCZNIC]!
Ernesta Thaelmanna
stwo NRD złożyło wczoraj hołd

r

społeczeń

gliwickich

Zakładach

U-

do
W* biegają Technicznychzwią
rządzeń

W oczekiwaniu

końca praęe

rekonstrukcją Pomnika
Grunwaldzkiego.
Według pro
jektu artysty-rzeżbiarza, prof.
Mariana Koniecznego gliwiccy
specjaliści odlali w brązie ory
ginalną kopię dzieła, sławiące
go, zwycięstwo oręża polskiego
nad Krzyżakami.
Jak informowaliśmy, niezwy
kła będzie podróż pomnika do
Wznowił on swą aktywność po
Krakowa, na plac Matejki. Od
150 latach ciszy i obecnie bez lane w
brązie postacie odbędą
przerwy
trwają
podziemne bowiem podróż podniebną heli
które
w
chwili
wstrząsy,
każdej
kopterem. Do tej operacji po
mogą doprowadzić do ogromnej wietrznej załoga ZUT w Gliwi
eksplozji. 75 tys. osób, które e- cach oraz lotnicy przygotowują
wakuowano ze strefy najwięk
się niezwykle starannie. Prze
szego, .zagrożenia, przebywa w lot przeprowadzony będzie pod
dla1
nich
bara
przeznaczonych
kach. W środę władze pozwoliły

erupcję

—

PISMO

1

Kraków, czwartek, 19 sierpnia 1976

rowej, Pierwomajsku
Generalnym wykonawcą tego oprzedsięwzięcia
jest
krajowej konwencji
Repu gromnego
wyspecjalizowane w tego typu bu
blikańskiej ma być wybrany kan dowach
Przedsiębiorstwo „Energodydat republikanów na wiceprezy
na
Polski odcinek ■
będzie bo
denta USA. W późnych godzinach pol”.
wiem
budowany
„pod klucz**
w nocy z czwartku na piątek Ge
PARYŻ
wykonamy kompleksowo wszystrald Ford wygłosi przemówienie
kie prace,
Orenburski
gazociąg
Ludność Gwadelupy z lękiem
akceptacyjne.
budowany jest przez ludzi młoocżekuje zapowiedzianego wybu
dych
większość z nich to chu
wulkanu
La
Soufriere.
rem.

XXXI

ODZNACZONE

szeroką pomoc

Komitet Dekolonizacyjny ONZ.
Komitet zwrócił sie do społeczności
o
międzynarodowej
większą izolację reżimów rasistowskich.
W
MIEŚCIE Windhuk w

KRAKÓW
U

o

narodowowyzwo

mężczyznom na krótki
„strefy śmierci”, aby
zabrać zwierzęta, które nie zdą
do

przetransportować, w cza
poniedziałkowej ewakuacji.

żono

sie

z

wulkanu

kilkuset

powrót

zane

CAF—AP

Starcie

w

koniec

szych

pierw

września lub w
dniach października br.

Obserwatorium
sejsmologiczne w
Hongkongu dziś we wczesnych go
rannych (czasu lokalnego)
zarejestrowało trzęsienie ziemi.
Jego epicentrum znajdowało się w
dzinach

odległości około 2200 km na połud
niowy wschód od Hongkongu i
było zlokalizowane w południo
wych Filipinach. Według najnow
szych. danych oficjalnych, w wy
niku
katastrofalnego trzęsienia
ziemi, jakie nawiedziło Filipiny w
z
16 ńa 17 bm., zginęło ponad
nocy
4 tys. osób a ponad 90 tys. zostało
pozbawionych dachu nad głową.
buN/z.: jeden ze zniszczonych
AP
telefoto
CAF
dynków.

pamięci tego wybitnego działa
cza
niemieckiego i międzyna
rodowego ruchu robotniczego,
wieloletniego przywdócy Nie
mieckiej Partii Komunistycz
nej (KPD), który zginął w obo
zie koncentracyjnym.
W LIZBONIE odbyło się za
przysiężenie gen. Vasco Lourenco na gubernatora
wojsko
wego Lizbony. 34-letni generał
z
był jednym
przywódców za
machu stanu, który w 1974 f;
obalił faszystowską
dyktaturę
w Portugalii.
PREZYDENT Egiptu Sadat,
opuścił w środę Kolombo, gdzie
uczestniczył w konferencji kra
jów niezaangaźowanych i udał
się do Arabii
Saudyjskiej.
Przeprowadzi tam z królem
Chalidem as-Saudem rozmowy,
które dotyczyć
będą .przede
wszystkim konfliktu w Libanie.
W

NAJBLIŻSZY poniedziałek

rozpocznie się
oczny

proces

w

19

Sudanie
osób

za

przeby

wających na emigracji, oskar
żonych o udział w udaremnio
nym 2 lipca br. spisku, zmie
rzającym do obalenia rządów
prezydenta Nimejriego.

—

—

Argentynie

W Bueons Aires, w środę doszło
do starcia partyzantów^ z policją.
6 partyzantów poniosło śmierć.

Muzyka
starym

w

Krakowie
CZWARTEK

poza

Polską

w

NRD,

Czechosło

wacji, Francji, RFN, Włoszech,
Austrii.
Rumunii,
Jugosławii
Danii, dokonali wielu nagrań
KAPITULARZ
archiwalnych, radiowych i pły
OO. DOMINIKANÓW
towych. Powstanie Capelli stało
się impulsem do organizowania
Kierowany przez Włodzimie w Bydgoszczy Festiwalu Muzy
rza
Kamińskiego zespół „Col ki Dawnej
Krajów Eurppy
legium Musicorum Posnanien- Wschodniej i Środkowej.
sium" wykona w czasie dzisiej
Po przeniesieniu się w roku
szego koncertu utwory kompo 1970 Stanisława
Gałońskiego 4°
zytorów: angielskich, hiszpań Krakowa, Capellą Bydgostiensis
i
skich, włoskich, niemieckich,
kieruje Włodzimierz Szymański.
polskich z okresu od XVI do
Na program koncertu Capelli
XVIII wieku. Muzycy poznań
złożą się utwory: Grzegorza Ger
scy grają na oryginalnych, za
wazego Gorczyckiego, w latach
bytkowych instrumentach po 16^8—1734 kapelmistrza kapeli
ze
zbiorów
Muzeum
chodzących
katedralnej na Wawelu i Geor
Instrumentów
Muzycznych w ga F. Haendla
Koncert F19 SIERPNIA
GODZ 20.30

,

Japońskie

tournee Olivera

Pośrednie ogniwo
Mlzy małpa i człowiekiem?
TOKIO

Oliver, słynna małpa, która ma
ponoć tyle samo cech zwierzęcych
co i
ludzkich, zawitał do Tokio.
Choć

na

lotnisku

witał go

tłum, gość bynajmniej nie
wał się tym zachwycony.

spory

wyda

Tylko
kilku fotoreporterom
udało
się
uchwycić moment, gdy 140-centymetrowy 7-latek, ubrany w czer
wone
gimnastyczne
majteczki,

schodach samolotu. Na
tychmiast bowiem pokazał
czności plecy i zaczął demonstra

stanął

na

publi

cyjnie ziewać...

—

Poznaniu.

W końcu małpa ze swym wła
ścicielem czy też towarzyszem, no
wojorskim prawnikiem, Michaelem
Millerem
zamieszkała w skrom

DELHI
Przez 24

godziny nieprzerwanie
padał ulewny deszcz w Delhi, sto
licy Indii. Ulewa okazała się nie
zwykle groźna w skutkach
po
nad 10 osób zaginęło, a 19 zostało
Zniszczeniu
ciężko rannych;
uleg
ło kilkanaście domów, a w niektó
dzielnicach
zosta
rych
przerwane
ły dostawy prądu. Pod wodą zna
lazły się .niżej położone dzielnice
miasta, a stołeczne lotnisko przez
kilka godzin było nieczynne.
—

.

6

niejszym „Diamond Hotel”, gdzie
zorganizowano na jej cześć galowe
przyjęcie.
Choć honorowy
gość wystroił
się w czarny garnitur i białą ko
szulę z żabotem, jego zachowanie
wiele do życzenia.
pozostawiało
Po wypaleniu cygara najprawdo
podobniej
poirytowany natręc
twem
fotoreporterów wstał od
stołu biesiadnego z nikim się nie
pożegnawszy. Gdy zdołano nakło gate i ciekawe instrumentarium.

zasnął.

Michael Miller przywiózł swego
podopiecznego do Japonii na mie
sięczny pobyt, który częściowo opłaca sam Olivęr z honorariów in
w
kasowanych
telewizji. Jego
tournee dofinansowuje kilka tu
tejszych placówek
badawczych.
Chcą one wszechstronnie przeba
dać amerykańskiego „gościa** gdyż
jak to niektórzy twierdzą
jest on, być może, jednym z bra
kujących ogniw rozwoju gatunku
ludzkiego. Oliver porusza się wy
łącznie na nogach i
jak wyka
ma 47 chromosózują analizy
nów, czyli o 1 mniej niż orangu
tany, a o 1 więcej niż ludzie.
—

bydgoscy

W
wała

środę

tyczna

na

Księżycu
stacja

radziecka

„Łuna-24”.

wylądo
automat

występowali

lizowaniu programu prac
wierzchni
Księżyca, ze

lądującego

na

stacji

kierunku Ziemi rakieta
miczna „Księżyc—Ziemia”.
w

kos

Na

Pięcioraczki
raczki,
przyszły

pół

14
s>

JM

na

które
świat
o-

już nie
długo szpital w
Tokio, gdzie nad
ich prawidłowym
rozwojem czuwa
li specjaliści.

skiej „Viking 2** wyląduje praw
dopodobnie na powierzchni Czer
wonej Planety 3 września br. w
rejonie płaskowyżu Utopia, na pół
nocnej
półkuli planety. Martin
stwierdził, że analiza zdjęć płasko
wyżu Utopia, wykonańych przez
„Vikinga 2”, pozwoliła ustalić, że
jest to teren dość pagórkowaty^
ale zapewniający stosunkowo naj
większe szanse pomyślnego lądo
wania. Dwa pozostałe rejony Mar
sa, które badano pod kątem ich
przydatności dla lądowańia*—* pła
o -,
skowyże Cydonia i Arcadia
kazały się zbyt niebezpieczne.
zosta
Jeżeli decyzja lądowania
nie zatwierdzona, to operacja ta
zostanie najprawdopodobniej prze
prowadzona w nocy z 3 na 4 wrze
śnia br. między godz. 22 i 2 czasu
warszawskiego. 1S listopada Mars
„schowa się” za Słońcem co unie
możliwi ńa <3 tygodnie
wszelką
łączność z „Vikingiem l” i „Vikin2”.
do
czasu
Jeżeli
lągiem
tego
downik „Vikinga 2** nie osiądzie
na powierzchni Czerwonej Planety
to cała operacja
będzie musiała
być odroczona do grudnia br.
—

Samobójstwo wielorybów

—

•

pięcio

roku temu

puszczą

j■

NOWY JORK
W środę odbyła się w ośrodku
lotów
kosmicznych w Pasadenie

pokładzie znajdują się próbki konferencja prasowa, na której
programu „Vigruntu księżycowego. Urządze wystąpił dyrektor
Martin.
Oświadczył
nie do uzyskania próbek prze king” James
grossiop.
on, że lądownik sondy
marsjań-

mgły i zamglenia. Temp,
18—20, nocą 10—8 st. C.

*

orbitalnej stacji naukowej „Sa-

lut-5”.

po

stopnia
wystartowała

_

»■

Ziemię

Lądowanie

I

kalne
dniem

na

nastąpiło w południowo-wschod
niej części „Morza Kryzysów”.
Dziś rano, po pomyślnym zrea

Japońskie

—

—

pobrane próbki

Spośród 12 Concerti
wierzchnią
warstwę
Arcangelo Corellego na kon wierciło
gruntu księżycowego na głębo
cert piątkowy muzycy bydgoscy
GODZ 20.30
kości ok. 2 metrów.
Pobrane
wybrali Concerto grosso g-moll
SALA ARSENAŁU,
próbki zostały umieszczone w
nr 8, który zdoby-ł szczególna po
pojemniku apa
UL. PIJARSKA 8
pularność. Część pastorale, largo hermetycznym
ratu lądującego rakiety kosmicz
(Dokończenie na sir. 2)
które
Capella
Bydgostiensis
poŚrodki,
nej.
posłużą do
wstała w roku 1960 jako zespół
odzyskania
aparatu
lądującego
UTRO pogoda w rejonie
kameralny Filharmonii Pomor
na Ziemi, postawiono w stan go
Krakowa kształtować się
w
zało
towości.
skiej
Bydgoszczy. Jej
będzie pod wpływem obżycielem był Stanisław Gałońszaru
★
podwyższonego clśnienia. Zachmurzenie maśki, obecnie kierujący Capellą
Kosmonauci radzieccy
Bo
Cracoviensis.
le, przejściowo duże, W
i
Żołobow
godzinach
popołudnio rys Wołynow Witalij
Dzięki wysiłkom organizacyj
kontynuują prace na pokładzie
wych możliwość przelot
nym dyr. Andrzeja Szwalbego,
nych opadów i burz. Wiatry
został
w
bo
zespół wyposażony
zmienne 2—4 m/sek. Rano lo

Z lokum
dla
Olivera też były
nić go do powrotu na salę bankie Muzycy
hotel
komplikacje.
Elegancki
tową i dla udobruchania, go po
Plaża”
odmówił
„Keio
wynajęcia dano mu
piwo, za którym prze
że
twierdząc,
apartamentu,
mógł
zwalił się na stół
by tym zrazić normalnych gości. pada,' po prostu
i

Tragiczne skutki ulewy

dur.

PIĄTEK,
20 SIERPNIA,

„Łuna 24" przesłała dziś

W

W ciągu 4 ostatnich dni 52 wieloryby popeł
niły „masowe samobójstwo”, wpływając na
przybrzeżne płycizny nieopodal plaży w Brisba
ne w Australii.
Jak informowaliśmy, podob
ne, nie wyjaśnione przypadki śmierci wielory
bów notowano w innych rejonach świata.
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KRAKOWA

Zbiorowa

Obchody

samodzielność

ŚWIĘTA

krajów

Lotnictwa
'

Spotkań Kon
wygłoszone zostaną refe
raty dotyczące stanu twórczości
tego gatunku literatury i jego
ratów, plastyków, filmowców, roli we współczesnym świecie..
wydawców i dziennikarzy z 25, Zaprezentowanych zostanie m.
krajów naszego kontynentu, a in,. 10 filmów o tej tematyce.
także góście z Kanady, USA i
Otwarte zostaną wystawy
Australii, zajmujący się proble ekspozycja prac Jerzego Nowo
matyką fantastyczno-naukową. sielskiego z Krakowa oraz wy
stawa pod nazwą „Fantastyka i
Przez 4 dni będą oni dyskuto
wać o różnych dziedzinach twór metafora’.’, w której weźmie u; W Poznaniu
się
rozpoczyna
III
dziś
Europejski Kongres
Science Fiction
„Eurocon 16”,
na który przybyło ok. 300 lite

Podczas obrad i

—

•

pejskiego Stowarzyszenia Pisa
rzy „SF”, Brian W. Aldiss (W.
Brytania), Voicp Bugąriu (Ru
munia), Manuel vań Loggem
(Holandia) Guenther Krupkat
(NRD), Aleksander Kuleszów
(ZSRR). Polskich twórców re
prezentować będzie kilkunastu
pisarzy, a wśród nich Stanisław
,

•

Lem i Czesław Chruszczewski.

W

Ben

piątek Big

znów zaeznie dzwonić
LONDYN

Słynny londyński dzwon

na

wie

przywykli

wszyscy Brytyjczycy
słuchacze programu BBC dla
zagranicy. Ważący 13 ton Big
Ben dzwonił prawie
wanie od 1858 roku, 5 sierpnia
niespodziewanie stanął dzwon i
niezwłocznie
zegar. Mechanicy,
pospieszyli 330 schodami, na
szczyt wieży, by ustalić
nę awarii. Okazało się, że za
równo mechanizm zegara, jak i

pol
wysta
poświę

.

Międzynarodowy Kongres
Farmaceutycznych

września br.
w Warszawie
Międzynarodowy Kongres Nauk
Farmaceutycznych FIP-76. Ucze
stniczyć w nim będą najwybit-.
niejsi farmaceuci z przeszło 50
Protektorat nad kon
krajów.

rzyńskich
stowską.

prak

wart

odbę

sięcy.

^Wielki

s}<0rb ni0ńe|

Znaleziono

w

Tczewie

Tczewie Suchostrzygach,
w czasie kopania stu
dni dokonali jednego z
niejszych znalezisk
cznych na ziemi gdańskiej w okresie powojennym. W dużym,
ceramicznym dzbanie
ło się 930 monet ze srebra,
bitych przez mennicę Królestwa
Polskiego w dobie Jana Kazi
mierza, Jana III Sobieskiego oraz książąt pruskich. W
twie odkryto również piwniczkę
zawierającą sporą ilość naczyń
ceramicznych i zabytków kul
tury materialnej Pomorza.
W

-

robotnicy

najcen
numizmaty
znajdowa
wy

sąsiedz

ciwko

rasistowskim

białej

mniejszości

Muzyka

pla

łączo

muszą być przygotowane
wypełnienia obowiązków
pro
*
gramowych 10-Iatki.

strony
do

Powszechna uwaga towarzyszy
doskonaleniu kadr

pedagogicz

nych: nauczycielom podejmują-

w

ca

.

.

zw.

dr

w

dniu 17

sierpnia

Wincenty

Zasłużony Nauczyciel PRL, b. wieloletni rektor Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, dyrektor Instytutu
Filologii Polskiej WSP, przewodniczący Rady Naukowej
Instytutu Badań Literackich PAN, przewodniczący Komi
sji Programowo-Dydaktyeznej Komitetu Nauk o Litera
turze Polskiej PAN, redaktor dwumiesięcznika „Ruch Li-,
teracki’’, b, członek Rady Głównej Ministerstwa Nauki,
Szkolnictwa Wyższego i Techniki, b. kurator
Okręgu
Szkolnego Krakowskiego.
Członek Polskiej Partii Robotniczej od 1945 r., a na
stępnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Zmarły był odznaczony Orderem Sztandaru Pracy II
kl., Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 30-lecla PRL, Meda
lem Komisji Edukacji Narodowej, honorowym tytułem
„Zasłużony Nauczyciel PRL”, Brązowym Medalem „Za
Zasługi dla Obronności Kraju”, Złotą Odznaką ZNP, Zło
tą Odznaką „Za Zasługi dla Ziemi- Krakowskiej”.
Był wybitnym uczonym, badaczem literatury polskiej,
autorem wielu monografii, studiów historycznoliterackich
i prac edytorskich. Całe swoje życie związał z zawodem
jako nauczyciel gimnazjalny,. pracownauczycielskim
nik tajnego nauczania, organizator szkolnictwa w wy
zwolonej Ojczyźnie, a następnie profesor w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Krakowie, gorący rzecznik kształ
cenia nauczycieli na poziomie wyższym i twórca koncepeji nauczycielskich studiów dla pracujących. Był niestrudzonym i życzliwym wychowawcą wielu pokoleń naticzycieli i pracowników nauki.
Zegnamy w Nim uczonego wielkiego formatu, ofiarne
go działacza społecznego i politycznego oraz przyjaciela
młodzieży.
Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współ
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Kradzież ui

pociągu

zna
Włocąz14na15bm.wpo- jechali
fM ciągu pospiesznym relacji
jomi obsłtigi pociągu.
Gdańsk
Sam maszynista przyznał się
Kraków, okra
dziono pasażera Józefa K, Pie do kradzieży opowiadając, że do
niędzy miał, przy sobie 30 tys. konał ją wspólnie z Adamem
zł i tyleż mu przepadło, co P. (jeden z owych „legalnych”
stwierdziwszy pociągnął za ha pasażerów na gapę). Wykorzy
mulec bezpieczeństwa i zatrzy stali ,w tym celu moment, w
mał pociąg. Sprawca kradzieży którym Józef K. znużony kon
ujawnił Się następnego dnia. Był taktami z obsługą pociągu, drze
nim
maszynista Sławomir P., mał podchmielony w „warsowktóry przez całą noc w pociągu skim” wagonie-bufecie. Pienią
przebywał poza elektrowozem dze odzyskano, bo sprawca
pozostawiając jego prowadzenie wskazał miejsce ich ukrycia w
Krakowie.
pomocnikowi.
Ciekawsze od samej kradzieży
W całej sprawie Prokuratura
Śródmieś
są okoliczności, w Których ją po Rejonowa Kraków.
Józef K. wsiadł w cie wystosowała obszerne wy
pełniono.
Gdańsku do pociągu nie posia stąpienie do krakowskiej DOKP,
dając biletu, ćo zresztą-1 zgłosił które W odpisie pójdzie z pe
konduktorce. Ta później 1 wzięła wnością do Gdańska,
bowiem
od niego 300 zł (.,200 dla mnie, pracownikami tamtejszej dyrek
100 dla kierownika pociągu”
cji jest zarówno kierownik : po
powiedziała) nie wypisując bile ciągu (zam. w Tczewie), jak i
tu. Zaproponowała ponadto, aby. konduktorka
w
mieszkająca
■kupił pół litra czystej z czer Gdańsku. (J)
woną kartką, za co zapłacił 200
bez biletu krewni i

ją się przypadki
„dowcipnego”
przestawiania drogowskazów i ta
blic informacyjnych, co powoduje
błądzenie grup wycieczkowych w
górach. Nagminnym
zjawiskiem
na
jest pozostawianie po sobie
obozowiskach
„dzikich”
śmieci,,
butelek
puszek po konserwach,
itp.
Niektórzy zmotoryzowani turyści
w
myją samochody
górskich poto
kach
giną pstrągi...
W Łebie niezdyscyplinowani tu
ryści wykorzystują do opalania się
kotlinki' na tzw. szarej wydmie,
naturalną
ochronę
stanowiącej
strefy
brzegu morskiego przed
wiatrem i erozją. Podobne przy
zaobserwować
można na
padki
wydmach w Rowach, Jarosławcu,

nie

żyje

W dniu wczorajszym zmarł
redaktor Czesław Bręitmeier.
Po tragicznych przeżyciach

nagle

okupacyjnych, kiedy to prze- ■
żył gehennę przymusowych
robót w Niemczech, swą pracę
dziennikarską rozpoczął przed
laty w naszej redakcji. Następ
nie był pracownikiem „Nowin
Rzeszowskich”, „Gazety Kra
kowskiej”, a ostatnio współ
Mielnie...
pracownikiem „Gazety Połud
W gm. Suwałki, pomimo wyzna
niowej”.
czonych 17 pól biwakowych; grupy
Był znakomitym, pełnym oryginalnych pomysłów repor
terem i fotoreporterem, kocha
jącym nasze miasto i żywo
reagującym na wszystkie wy
TOKIO
darzenia i problemy, jakie je
aresztowała
Policja
japońska
autorem
cieka
nurtowały;
w
pewnego 58-letniego pośrednika
handlu nieruchomościami z Tokio wych, zawsze aktualnych, peł
pod zarzutem zakucia w 2,5 me nych atrakcyjnych szczegółów
trowy łańcuch żony i córki. Obu felietonów, które podpisywał
—

Zazdrośnik...

nazwiska
swego
przypadło tak spędzić o- skrótem
krągły miesiąc. Powodem despe Breit.
rackiego ęzynu krewkiego Japoń
czyka była zazdrość: podejrzewał
swą 53-letnią żonę o romans,1 a
PRZERWY
20-Ietnią córkę zakuł „aby ukarać
W DOSTAWIE PRĄDU
za
że
w
czasie
kłótni
rodzin
to,
ją
stanęła po stronie matki”.
nej
Zakład
Energetyczny KrakówDziewczynie udało' się wreszcie u- Miaąto
zł. Przesłuchana twierdzi, że o
przepnasza ża przerwy w
ż okowów stali, zadzwoniła
wolnić
dostawie energii elektrycznej:
wódkę zagadnął ją pasażer, dla
w
na policję, a ta z kolei zakuła w
dnia 21 sierpnia, w godz. 6—16,
tego przyniosła ją do kierowni
kajdany
jej
ojca.
na os. Dąbrowszczaków bl. 2
ka pociągu. Ze brała udział w
dnia 23 sierpnia, w godz. 6—15,
•jej opróżnaniu nie przeczy, bo
na os, Dąbrowszczaków. bl/15
W centrum Przemyślu
nastąpił
wykazało to badanie krwi.
24 sierpnia, w godz. 6—13,
dnia
wybuefi, który niemal całkowicie
Z wypowiedzi
ńa os. Dąbrowszczaków bl, 13, 17
zdemolował
kamienicę
przy ulicy
nych osób wynika, że podczas
dnia 25 sierpnia, w godz. 6—15,
51. W mieszkaniu zaj
W japońskiej miejscowości f •na os. Dąbrowszczaków bl. 19 i hy
podróży bardziej niż pociągiem Słowackiego
w tym
nieobecną
mowanym
przez
kierownik' zajęty był podpieszIwane
od .wielu
miesięcy j drofornia oraz na os. Centrum C
czasie
właścicielkę
czaniem w przedziale
służbo kramu, Justynę D.,
„duch"
straszył
zmarłej 1 bl,5,6,7
zajmującą się handlem za
dnia 36 sierpnia, w godz. 6—
wym pewnej młodej pasażerki bawkami i sprzedażą
dziewczyny, który po nocach j 16, na os. Handlowym bl. 1, 2 oraz
jarmarcz
wywoływał wśród, mieszkań- C na os.
(Józef K. twierdzi, że chodziło nych świecidełek, eksplodowało
wiejskim Krzeslawice
o konduktorkę,
więc trudno o- ponad 5 tysięcy korków do pisto
ęów panikę i zgrozę, Ostat- (
dnia 30 sierpnia, w godz. 6—16*
letów dziecięcych. W wyniku eks
rzec ostatecznie)
oraz żywo in
nio widmo zostało zidentyfi- f na os. Dąbrowszczaków bl. 5.
teresował, się, czy konduktorce plozji córka. Justyny D. doznała ■
kowąńe; okazał, się, nim 39-. f Bliższych informacji udziela Beciężkich poparzeń. Ranne zostały
udało się złowić jeszcze
letni mężczyzna, który czu- f jon Energetyczny Nową, Huta
3
inne
Obrażeń
do
ponadto
osoby.
telefon 412-10.
K-5W
goś pasażera bez biletu. Kiedy znali
takie przechodnie, którzy w
jąc się bardziej kobietą niż I
kobietom

—

—

czucia.

RADA

sezon urlopowy, młodzież przebywa
na
wakacjach
wypoczynku, kontaktu z rodzimą przyrodą, czas uświado
mienia sobie jak bezcenną wartością, naszą, wspólną, jest ta
przyroda, jak wiele przyjemności daje kontakt z nią, a rów
nocześnie jak pieczołowitej wymaga ochrony. Niestety, na każ
dym niemal kroku widzi się akty bezmyślności, chuligaństwa,

Trwa

czas

wandalizmu.
(Dokończenie ze str. 1)
Nad pięknym jeziorem Zyzdrój
turystów koczują gdzie się da, de
na motywie kolędy zys
Wielki w woj.' olsztyńskim, wspa
wastując nabrzeża jezior, łąki i
cym i już odbywającym studia kała mu nazwę „Boże Narodze
lasy. Niszczone są tablice informa
Antonio Vival- niały las cały zaśmiecony jest tak,
magisterskie, w uczelniach, stu nie”. Twórczość ■
że ni dobrą' sprawę powinien być cyjne, zalegają sterty śmieci, pa
dia podyplomowe; szczególna o- dśego
rówieśnika i ulubieńca
tam dostęp zamknięty przez in
pierów, pustych butelek i puszek
pieka należy się studiującym na Bacha
będzie
reprezentować
spekcję sanitarną. Polana leśna pó konserwach. W miejscach nie
uczycielom, którym5, takie zakła Concerto in la maggiorę, Usły- zamieniona na boisko piłkarskie
dozwolonych rozpalane są ogniska.
dy, prący, jakimi są szkoły, win szynjy, noijądtp „Missa injg’’, An ziemią ubita jak klepisko, pozo Jeziora zanieczyszczane.. są przez
ny stwarzać warunki i atmosferę tonię Ćąld&ry, jąąięj,jmąfipggw stawione
wyciętych ! mycie samochodów. ■
braMjjtJj^Ł't...
—>
częściPoW^Bipo^rt^r^eeW drzeW^K’ Wszędz|egB|||rery,
-spnzyjającąs wypełniąąm .ą tego PoW
go/bd^roKU 17t6 I* dyrygenta na starej' garderoby, bufblki, w tynlJ *kle moWa "by^thnozy8’ź tereiru caObOWiąZkU...
,—
:
Od strony, programowej przed-; dworze cesarskim w Wiedniu, wiele potłuczonych, puszki po kon jftŁ«Jsr»ju.
•'
K
serwach.
miotami wymagającymi popra oraz Symfonię D-dur Leopolda
Turyści
przyjeżdżający w Biesz
wy poziomu nauczania są: jęz.yk A Kbżeltlchaj kompozytora cze czady
zachowują się jak ludzie
polski, matematyka, języki obce skiego działającego w Wiedniu pierwotni. Idąc w góry
piją
i wychowanie techniczne.
Za
Mozarta
na
stano
i bezmyślnie
alkohol
następcy
niszczą nie
równo treści jak i metody pracy wisku kapelmistrza dworskiego.
ale
też
tylko
relikty
przyrody,
powinny podlegać unowocześnia
Kongert poprowadzi Włodzi istotne dla bezpieczeństwa tury
stów tablice ostrzegawcze. Zdarza
niu.
(woj)
mierzy Szymański.

-

-

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 21 sierpnia 1976 r.
12, na cmentarzu w Krzeszowicach k. Krakowa,
REKTOR, SENAT, KOMITET UCZELNIANY PZPR

się zastraszająco!

oparta

.

—

I

szerzy

starym Krakowie

—

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
1976 roku zmarł w Krakowie

pozycję państw rozwijających
się w walce z uprzemysło
wionymi krajami kapitalisty
cznymi o zmianę nierównoprawnych warunków handlu
światowego.

—

wychowa

nione zostaną starania zmierza
jące do likwidacji małych szkół
z nauczaniem w klasach
się
będzie
nych. Doskonalić
zbiorcze szkoły gminne. Od tej

prze

poparcie Ko

w

afrykańskich.

perymentainie wprowadzony będźie nowy program, kładący na
cisk na naukę czytania, przygo
towanie dó nauki pisania i ele
menty nowoczesnej matematyki.
Pewnej reorganizacji ulegnie
sieć szkół podstawowych: poczy-

stanie rezerw
ludzkich oraz
zasobów finansowych i
mysłowych, a także umocnić

obję
skupi

murzyń

Za kilka dni mury szkół podstawowych wypełni gwar, od
będą się akademie otwierające nowy rok szkolny. Jakie
ny przedstawiają krakowskie władze oświatowe, pod których
opieką pozostaje obecnie co piąty mieszkaniec województwa?

wła

świadomość

władzom

zatacza

RPA coraz szersze kręgi i
ła już prawie wszystkie
ska ludności murzyńskiej. W

garnizonowych.

oraz

snych, możliwości w walce o
nowy
międzynarodowy ład
gospodarczy, ujawniły się w
środę, gdy debata plenarna
weszła w przełomową fazę.
Prawie wszyscy mówcy opo
wiedzieli
się za koncepcją
samodzielności”,
„zbiorowej
tj. rozwoju współpracy gos
podarczej i innej między sa
mymi krajami rozwijającymi
się. Zbiorowa samodzielność
ma zapewnić- lepsze wykorzy

protestacyjnych młodzieży afry zyska już
kańskiej było w środę również mitetu Rozbrojeniowego, stając
Soweto, New Brighton, Kwaza- się podstawą do zawarcia w naj
bliższym czasie jeszcze jednego
kele i Zwide.
Obserwatorzy polityczni zwra ważnego porozumienia między
cają uwagę, iż opozycja rdzen narodowego.
nych mieszkańców RPA prze-

przyczy

’

lombo

Związek Radziecki na fo
XXIX Sesji Zgromadzenia
Ogólnego NZ. Po trwających
blisko rok negocjacjach, ZSRR
i USA przedłożyły genewskiemu
Komitetowi
Rozbrojeniowemu

a po ulicach
dzielnic
skich krążą wzmocnione patrole.
W ciągu ostatnich kilku dni aresztowano ponad 70 działaczy

W pracy przedszkoli, w ich
stanie liczbowym, zwłaszcza na
wsiach nastąpi poprawa. Tam
liczba dzieci objętych
niem przedszkolnym wzrośnie o
kilka proceht. Szczególna uwaga
zwrócona zostanie na doskonale
nie pr ac^
choina w cżej' p&ł&d-I
szkoli i ogniśk przedszkolnych.
-W 29'placówkach*1lego.lypu Wś-'

KOLOMBO

Niejednorodność ruchu nie*
zaangażowanych, a zarazem
przewaga tendencji antyimperialistycznych wśród 86 uczestników konferencji w Ko-

przez

łym kraju w dalszym ciągu obowiązuje stan gotowości bojo
wej sił bezpieczeństwa i policji,

długotrwa
go

niezaangażowanych ?

rum

wkrótce

mi lotników. 23 bm. nato
miast w Poznaniu
dzie się uroczysta
odprawa
—

demonstrują

strzałów do tłumu

—

bę

z
białą policją rasi
Policja oddała serię

międzynarodowej konwencji
sprawie całkowitego zakazu od
działywania na środowisko i
klimat w celach militarnych i
innych celach nie dających się
pogodzić z .interesami między
narodowego bezpieczeństwa -oraz
życia i zdrowia ludzkiego. Przy
puszcza się, że tekst nowej kon
wencji zostanie przyjęty jeszcze
w toku obecnej, letniej sesji Ko
mitetu, której zakończenie na
stąpi w końcu bm.
Projekt konwencji międzyna
rodowej został przedstawiony
w

cych. 8 Afrykanów zostało zabi
tych, a 20 rannych. W demon identyczne projekty konwencji
stracji brała udział grupa około na ten temat. Przewiduje się, że
doniosły dla całej ludzkości ratysiąea osób.
Widownią nowych wystąpień dziecko-amerykański projekt u-

—

gresem
objął przewodniczący
Rady Państwa
prof. Henryk
Jabłoński. Obrady toczyć się
dą pod hasłem .„Współdziałanie
nauk farmaceutycznych z

usfajg

LONDYN
W mieście Port Elizabeth w
RPA doszło wczoraj do krwawe
go starcia demonstrantów mu

nieprzer

Po 12
dzinach i 35 minutach udało się
uruchomić sam zegar. Natomiast
dzwoń zaeznie wybijać godziny
od piątkowego południa. Jednak
że
uruchomienie
mniejsz.ych
które
dzwonów,
dzwoniły co
kwadrans, potrwa kilka mie-

tekstu

krwawe starcia

i

iglica są zużyte przez
łe funkcjonowanie.

ostatecznego

W RPA nie

-

W dniach 6—10
obradować będzie

tyką zawodową”.

biało-czerwonymi szachow
na skrzydłach zaata
kowały stanowiska i czołgi
nieprzyjaciela w rejonie War
ki. Loty nad Wisłą i Pilicą
zapoczątkowały
chlubny
szlak bojowy Ludowego Lot
nictwa Polskiego,
wiodący
przez Warszawę, Wał Pomor
ski, Kołobrzeg do Berlina.
Dzień 23 sierpnia przeszedł
do historii naszych sił zbroj
nych i obchodzony jest jako
Święto Ludowego Lotnictwa
Polskiego.
Tegoroczne obchody święta
polskich skrzydeł zainaugu
ruje dzisiaj uroczysty kon
cert w Poznaniu,
organizo
wany przez dowództwo wojsk
lotniczych. 22 bm. delegacje
wojska i społeczeństwa
oddając hołd lotnikom poleg
łym w walkach o wyzwole
nie Ojczyzny
złożą wią
zanki kwiatów pod pomnika
nicami

—

ży gmachu parlamentu, Big Ben,
znów uzyska ton „e” do którego

brojeniowy osiągnął istotny po-,
stęp w negocjacjach nad uzgod
nieniem

z

dział kilkunastu ■autorów
skich. Przygotowano też
wę książek i czasopism
conych problematyce science fićtion.

Nauk

przedsta

myśliw

—

czości science fiction. Udział za
powiedzieli m. in.: Pierre Versins (Szwajcaria), prezes Euro

GENEWA
W Genewie podano, iż obra
dujący, tu z udziałem
wicieli 30 państw, Komitet Roz

Przed 32 laty, 23 sierpnia
1944 r. 1 dywizja lotnicza
WP
działania
rozpoczęła
przeciw hitlerowskiemu oku
pantowi. Tego dnia
skie i szturmowe
samoloty

gresu

(9568)

ZNP

WYZSZEJ szkoły pedagogicznej
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE,

,

—

Wybuch

-

centrum

—

Przemyśla

—

—

przesłuchiwa

.

—

—

-

.

jakie

—

,

zaś Józef K. zatrzymał pociąg,
kierownik prosił go, aby o
wach alkoholowych nikomu nie
wspominał? Z protokołów

spra

prze

słuchań

wynika,

że

pociągiem

wybuchu znaleźli się w
sąsiedztwie kamienicy i zostali po

momencie

kaleczeni
odłamkami gruzu. We
dług ustaleń przyczyną wybuchu
było samozapalenie sl* korków

I

mężczyzną, lubił przebierać 1
się w damskie łaszki i jak j
stwierdził, nie miał zamiaru (

nikogo straszyć.

f

WYDAWCA: Krak.
RSW „Prasa
Ruch", ul. Wiślna 2.
we

—

Wyd; Praso
Książka
-

Nr

Indeksu

35009
1-ż

-

3-

Nr 186

(9568)

ECHO

bogatymi ziemianami z Andaluzji, On —Don Federico
Vincenta Lorca Romero. Ich
Rodriguez i ona
syn urodzony 5 czerwca w 1898 r. pod Grenadą, zgodnie
Garcia
tamtejszą zasadą, nosił nazwisko ojca i matki

Byli

Garcia

z

KRAKOWA

Ekonomicine

-

—

Lorca.
Federico junior byl uzdolniony muzycznie i malarsko, stu
diował prawo, literaturę i filozofię, interesował go rodzimy
folklor. Uczulony był na piękno ojczystej ziemi rozprażonej
słońcem, pachnącej gajami oliwek i pamarańczy,
nej dźwiękiem cygańskich kastanietów i swobodnych ludo

Wpływ międzynarodowego rynku

rozkołysa

wych

romancy, śpiewanych na przedmieściach
ośrodków przewijających się w jego liryce

—

andaluzyjskich
Cordoby, Gra-

■

nady, Sevjlli...

na

Komentator wierszy hiszpańskiego poety
Jerzy Ficowskl
Podkreślił, iż kolorowa uroda świata sąsiaduje w twór
czości Garcii Lorki z cieniem smutku i śmierci. Motywy te_
—

~

oszukanej miłości, uwięzionego ptaka, wspomnień zakutych
W. kajdany pogrzebowego pochodu, pożegnalnego gestu
p.iewijają się przez twórczość Lorki, czyniąc ją bliską, serdecz
w odniesieniu do dramatów
ną i osobistą. Ów symbolizm
Lorki
obciąża je, wg słów Allardyce’a Nicolla piętnem
sztuczności. Ten wspaniały angielski znawca teatru świato
wego uważa wprawdzie, iż dramaty Lorki są wyszukane, iż

kraj Bardziej, roz
winięty, tym jego związki
z
gospodarką światową są
szersze. Jest to zrozumiałe, gdyż

Jm

—

—

zamordowania Garcii Lorki

rocznicę

Pod

frontem na
dowy stała

gospodarkę

rynek
się

ona

większych potęg

międzynaro
jedną naj
z

gospodarczych

świata.

kraj wysoko rozwinięty może
Także
gospodarczy
specjalizować się w produkcji Polski w rozwój
ciągu minionych 15 lat
a
więc
najbardziej opłacalnej.,
sprawił, że obroty naszego han
zwiększać zyskowny eksport i dlu
zagranicznego były w roku”
zajmować odpowiednie miejsce 1975 w
porównaniu z rokiem
w
międzynarodowym podziale 1960 przeszło 8-krotnie większe
pracy. Ten międzynarodowy po i
wyniosły 75,8 miliarda zło
dział pracy jest charakterystycz
tych dewizowych, czyli 22,8 mi
ną cechą obecnej
epoki. Polega liarda
dolarów
(trzykrotnie
.on na tym, że nikt
poza dwo
wyżsże niż Japonii 'w roku 1960).
ma największymi potęgami gos
Same dane ó obrotach nie mó
'nie produkuje
podarczymi
wią
jeszcze wszystkiego. Obrót
wszystkiego, ale każdy kraj sta bowięm składa się z importu i
ra, się wytwarzać to, co mu się
eksportu
czyli z zakupów i
najlepiej opłaca i co potrafi ro sprzedaży za granicą; Zakupy
bić dobrze i stosunkowo tanio.
zależne są od sprzedaży, która
*
Klasycznym przykładem takie dostarcza na nie dewiz. Dlatego,
awansu
go gospodarczego
jest chociaż w pierwszej fazie rozwo
Japonia. W roku 1960 była jesz ju, zakupy mogą być wyższe ód
cze krajem gospoodarczo niewie
sprzedaży za granicą dzięki kole znaczącym, jej obroty handlo
rzystaniu Z kredytów, to jednak
we ze światem
wynosiły wó ta rozpiętość nie może być zbyt

_

W 40

naszą

Granadą...

,

''

WYJŚCIA

stulecia*.’.
Któż nie zna „Czarującej Szewcowej”? Jakże wszechludzkie są w tym dramacie uczucia przywiązania, tęsknoty,
towości do wybaczenia, Przypomnijmy treść
Szewc porzuca
swą swarliwą i wiecznie niezadowoloną małżonkę, a kiedy w
przebraniu powraca, stwierdza z radością, iż -mimo
kich dawnych szykan, żona go darzy miłością i oczekuje

go

—

go przybycia.
Teatr
obok liryki
zainteresowań Lorki.- Był

wszyst
je

był drugim kręgiem pisarstwa i
bowiem dramaturgiem,. dyrek
torem objazdowej sceny, inscenizatorem, popularyzatorem te
atru. Założony przez niego
na polecenie republikańskiego
teatr „La Barraca”’ uczył
rządu
kastylijskich chłopów
patrzeć na dzie.o sztuki, zaś inscenizacje Lorki w Ameryce
Łacińskiej w latach 1933—34 popularyzowały teatr hiszpań
ski na tamtej półkuli.
W miesiąc po Cybuchu wojny domowej w Hiszpanii
19 sierpnia 1936 r.
przed czterdziestu laty
zginął'Federico
Garcia Lorca od kul franksistowskich siepaczy w wąwozie
Vizner w okolicy, w której się urodził i którą ukochał
TADEUSZ Z. BEDNARSKI
pod Granadą.
—

—

wczas

on

Przedsiębiorstwa

miana handlowa ze światem urosła do sumy 52 miliardów do
larów, a więc w ciągu 12 lat

—

,

—

postępowa

,

już jest najczęściej, iż
o KIMŚ, kto nie sprawia nam
większych kłopotów, wiemy
Tak

stosunkowo

jest

z

Podobnie-

mało.

przedsiębiorstwami, za

instytuta
placów
głośno
pra

kładami pracy czy
mi naukowymi. Są

w
ki, o których
sie; są jednak i takie, o któ
rych w środowiskach maso
wej informacji, pisze się nie
wiele. Jedną z takich jed
nostek jest krakowski Ośro
dek Badawczo
Rozwojowy
Przemysłu Budowy Urządzeń
Chemicznych CEBEA, bodaj
największa w kraju tego ty
pu placówka, zatrudniająca
-

w
cyjne,

in.

reaktory,

świecie
mieszalniki

i

prze
urzą

dzenia do rozdziału zawiesin w
cieczach.
♦ Aparatur* dl* przemysłu
cukrowniczego i pokrewnych: u-

rządzenia

z

ste

automatycznym

procesów, aparatura
technologiczna dla przemysłu
fermentacyjnego.
+ Urządzenia odpylające: róż
.

przemy

nego typu stosowane w
śle chemicznym, hutniczym,

mentowym,
energetyce.
+

dy produkcji (technologie), po
zwalające produkować w tej sa
mej fabryce więcej i lepszych
towarów. Kupować je trzeba w
krajach w danej dziedzinie wy
specjalizowanych, a więc często
z
w krajach zachodnich. Jedna
najkorzystniejszych metod zakupa'polega nw tym, że ną znać®-!
ną część ceny dostaje się kredyt
który Tna cbyćtspłapońy wyroba-,
załatwiania znajduje się blisko mi
danej fabryki. Dlatego m. in.
100 wynalazków i 30 wzorów tak ważne
jest szybkie docho
użytkowych.
dzenie do projektowanych zdol
Tylko' w ostatnich kilku la ności produkcyjnych.
tach pracownicy CEBEA zgłosi
Im większa
surowce.
Dalej
li ponad 600 projektów wyna i
różnorodniejsza produkcja, tym
lazczych. Ośrodek trzykrotnie więcej potrzeba surowców i pół
zajął pierwsze miejsce we współ fabrykatów. Utarło Się ę nas
zawodnictwie w zakresie wyna
przekonanie, że Polska w nie
lazczości wśród biur prójektoopływa. Jest to prawda tylko
wych i konstrukcyjnych regionu częściowa. Niektóre surowce ma
krakowskiego.
często najdroż
my, innych
Za
nam brak.
osiągnięcia w 30-letniej szych
Wymieńmy
działalności CEBEA w Krakowie tylko przykładowo ropę nafto

ceramicznym,

Prasy hydrauliczńe:

cew

z

au-

sterowaniem
do
obróbki metali i metalurgii jproszkowej, do płyt
nych, i in.
Urządzenia chłodnicze: tu
nele
chłodnie
zamrażalnicze,
składowe, sztuczne lodowiska itp.
W zakładzie opracowano do
kumentację dla budowy ponad
40 kompletnych cukrowni,
danych do ok. 20 krajów, np.

tematycznym

,

—

—

—

ostatnio odznaczone zostało Or
derem Sztandaru Pracy II klasy,

Chcę zakończyć

ten

rudę żelaza, bawełnę,

także zboża i paszę, lista
bardzo długa. Te surowce

artykuł jest

krakowskim akcentem, Otóż nie
wszyscy chyba wiedzą, że prze-

celu

wą,

lozę,

a

częściowo otrzymujemy

że

Zwią

—

nałogiem

-

wynalezio

jest artykułem zastępującym
tytoń.
Środek ten posiada specjalną
j^|aściwwĄl^tyfiając^, odzwy,-.
czajenie się ód palenia lun pbwodującą .pmnjęjszępig. „głodu j
nikotyny”. Jak wiadomo dla na-’
logowego palacza zażywanie ni
kotyny daje uczucie zadowolenia i mimo że zdaje on sobie
sprawę ze szkodliwości palenia
z trudem przychodzi mu rzucenię nałogu. Wynalazek szwe
dzki w znacznym stopniu uła
twią odzwyczajenie się od pale
nia. Środek do żucia bowiem, w
którym alkaloid tytbniowy
taki jak nikotyna
jest uwal
niany powoli, daje uczucie dzia
łania nikotyny.
Znane dotychczas
mieszanki,
zawierające nikotynę lub alka
loidy i działające podobnie jak
tytoń, nie zadowalają w pełni
palaczy, ponieważ ich Wadą jest
zbyt krótkie' działanie. Ostatnio
wynaleziony w Szwecji środek
do żucia,
zawierający czysty
kauczuk oraz zdyspergowany w
him alkaloid tytoniowy i ewen
tualnie farmakologicznie dopu
szczalny środek kwasotwórczy,
podczas przeprowadzania prac
badawczych i ■doświadczalnych
wykazał właściwości ułatwiające
odzwyczajenie się od palenia
tytoniu.
.

,

,

—

—

—

-

CENNY DOROBEK

Krakowskie

CEBEA

zajmuje

oceniać

dokumen

lokatorów

kich
celu

o

terminie

i

oględzin, aby umożliwić
komisji wejście do wszystkich
mieszkań i innych pomieszczeń

re

dla ustalenia zakresu robót

montowych. Sprawę remontów
regulują przepisy zawarte w
Dz.U.Nr27,art.2i3ustawy

Przez
w

trzy
pracy

dni

byłem

(nieobecnoś

ci mi nie usprawiedliwiono) obeęnie odmawia mi się
cenia 13-tej pensji. Czy słusz
nie?

wypła

Za więcej niż dwa dni nie
usprawiedliwionej nieobecności
w pracy następuje całkowita utrata prawa do tzw. trzynastej
(JP)
pensji za dany okresi

100%

podstawy wymiaru

jaki sposób oblicza
się rentę przyznaną w związku
z
chorobą zawodową?
T.K.

w

Renta przyznana na podsfc*f
wię przepisów ż 'dnia 12- czćrw-'
ci 1975 .fi- (weszły w życi^jj^
dniem i stycznia br.) obliczana
jest w 100' H od podstawy wy
.

miaru. Ponadto

—

gru

przy I

pie inwalidzkiej do obliczonej
w ten sposób renty przysługuje
dodatek w wysokości soo zł
(mar)
miesięcznie.

Informacje
T.K.

macji

Prosiłbym
na

temat

o
o

rencie
infor
Miano

parę

renty.

wicie : czy rentę oblicza się wg
zarobków netto czy brutto, i
czy w podstawę wymiaru wcho
dzi np. ekwiwalent za odzież
ochronną? Jak oblicza się ren-,
ty II i III grupy? Z jakiego okresu pracy? Wreszcie
ćży
mam
sam
składać' wniosek o
—

rentę cąy może

kład

to

pracy?

uczynić za

Odpowiadamy kolejno:

renta

obliczana jest nadal według za
robków brutto z tym, iż o wliczeniu do zarobków ekwiwalen
tu za odzież decyduje m. in. u-

zbiorowa, której podlega
zainteresowany. Rentę II gru
oblicza
się następująco: 65%
py
od 2000' zł i 25% od pozostałej
sumy zarobków; przy ni gru
pie analogicznie 45%— 25%. Do
obliczania renty podać można
mowa

zarobki albo

z

—

Dolat8
Czytelnik. Proszę o informację
jakiego wieku dzieci przy
sługuje płatne lekarskie zwol
nienie (ha opiekę nad nimi) 1
do

zasiłek?
Zasiłek

opiekuńczy (do 60 dni
w ciągu całego roku) 1 zwolnie
nie przysługuje na opiekę nad
dziećmi do lat ośmiu,
(mar)

Pokłosie Montrealu
Janek M. Mam 15 lat Po ostatnich sukcesach polskich
żarowców w Montrealu. Wzro
sło moje zainteresowanie tą

cię

dy
o po
prowa
mło

Radzimy zgłosić się do Rze
mieślniczego Klubu Sportowego „Juyenia" przy ul. Jagiel
lońskiej 11. Szczegółowych in
formacji odnośnie przyjęcia u-

pobliżu jezior, leżących n* szlaku prowadzącym z Ostródy do Elbląga, znajduje się jedna
najstarszych stadnin na Mazurach
Plenkity. N» pięknym, urozmaiconym terenie przebywa
kilkaset koni półkrwi, poszukiwanych na aukcjach przez kupeów z wielu kraiów.
Fot. CAP
z

—

'

:

Wreszcie
wniosek o
rentę może złożyć sam żaintę-1
resowany ale może to także u(mar)
czynić zakład pracy.

pracy.

danie mi adresu klubu
dzącego i przyjmującego
dzież do tej sekcji.;.

W

:

ostatnich 12 mie-

sięcy pracy albo 24 kolejnych
miesięcy praćy ostatnich 12 iat

scypliną sportu. Proszę

dzia

naukowych.
Niezaprzeczalnym jednak fak
tacji projektowej i konstrukcyj tem jest zawsze ilość zrealizowa
nej oraz badaniami w dość sze nych, nowatorskich pomysłów.
rokim zakresie, Wymieńmy tyl- Pracownicy CEBEA uzyskali 109
ko niektóre.
pełnych patentów, ponadto 55 pa
+
Aparatura chemiczna: wy- tentów tymczasowych i 33 pra
mienniki ciepła różnych typów, wa ochronne na wzory użytko
zbiorniki nisko- i wysokociśnie- we. Ośrodek posiada także 10 par
nowe, suszarki, kotły wulkaniza- tentów zagranicznych. W toku
się opracowywaniem

—

Utrata praw

środek do żucia

—

Można również
łalność placówek

—

Z.R.

Ostatnio w Szwecji
no i jopatentowano nowy środek
do żucia w formie gumy, który

—

SIĘ ZAJMUJĄ?

—

-

—

CZYM

—

—

dn. 22.IV.59 r. o remontach i
odbudowfe budynków mieszkal
nych (Dz. U. Nfr 27, poz. 166).
/
(am)

zku Radzieckiego i innych kra
drewnopochod mysłowe sprężarki powietrzne, jów RWPG, ale w dużejzamierze
dola
gazowe i chłodnicze oraz wiele musimy je importować
CHEMAK
innych wyrobów produkowanych ry. A ceny na światowym rynku
w Zakładach BudoSyy Maszyn i
ulegają ustawicznym wahaniom,
to wielka organizacja' go
Aparatury im. St. Szadkowskie przeważnie w górę. W .rezultacie
za tę samą ilość musimy co ro
go (Zieleniewskiego) w naszym
spodarcza, opierająca swą dzia
mieście, są dziełem projektan ku płacić więcej..
łalność na pomysłach i rozwiąza
sprze tów. kadry inżynieryjnej CEBEA. Inflacja, szalejąca od kilku lat
niach pracowników CEBEA To
na Zachodzie, a wyrażająca
Opracowanie:
się
zjednoczenie, o którym coraz
Ru
•i— mimo spadku
w,
popytu
głośniej w świecie z powodu rea ZSRR, CSRS, NRD, Bułgarii,
FRENKEL
JAN
lizowania za granicą wielu kom- munii, Chin, Iranu, Iraku, Cej
zwyżce cen także na półfabrypletnych obiektów przemysło- lonu, Wietnainu, Grecji, Maroka, niiiiimniiiiiiuiiiiiiHiiuiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiinniiniiiiiimin
dzięki dzia- Ghany, Indonezji, Hiszpanii czy
wych i instalacji
łalności eksportowej
przynosi Pakistanu.
Obiekty chłodnicze, wg doku
naszemu krajowi
sporo dewiz.
Mam tu na myśli choćby budo mentacji CEBEA, powstały m.
in. W Bułgarii, NRD, Rumunii,
wę cukrowni czy przemysłowych
Iranie, Grecji i USA.
instalacji chemicznych.
Aparatura do produkcji bez
Tak więc CEBEA stanowi pod
wodnika kwasu ftalowego i ma
stawową jednostkę zaplecza nau leinowego projektu Ośrodka pra
kowo
technicznego dla CHE- cuje np. w ZSRR.
MAKU, jak również niektórych
Sprężarki, w tym bezsmarowe,
innych central handlu zgarnicz- i dmuchawy wyeksportowano do
szcze fabryk kwasu siarkowego w kra
nego i przedsiębiorstw,
gólnie ZEMAKU i in. Przed ro jach kapitalistycznych i ZSRR.
kiem zapadła
nawet
uchwała
Ciągi do produkcji płyt pilś
rządowa w sprawie rozwoju i niowych i mineralnych, dla prze
rozbudowy CEBEA, co ma spowo mysłu meblarskiego i budow
dować jeszcze znaczniejsze do
nictwa, znajdują się w kraju oskonalenie produkcji technologi raż zastosowano w
instalacjach
cznej aparatury chemicznej i cu eksportowanych za granicę.
krowniczej.

1100 osób.

Remonty zabezpieczające lub
kapitalne budynków mieszkal
nych przeprowadzają Urzędy
Dzielnicowe
Wydziały GKiM,
które każdorazowo
przed re
montem
wydają decyzję, wła
ścicielom lub administratorom,
zawiadamiając ich równocześnie
ó ternyinie oględzin budynku
dla ustalenia rodzaju
i. roz
miaru planowanych robót. Ad
ministrator
na podstawie otrzymanej decyzji
jest zobó-J
wiązany powiadomić wszyst

z

papierosa

meto

projekty

♦ Maszyny chemiczne:
mysłowe filtry, wirówki,

rowaniem

nowoczesne

z

BRZESKI

w.

mu,

nieobecny

modernizowanych fabryk,
nimi

ograni

Czy adriiinisotatór
którym ma oyę prze-/
prowadzany remont, póyrinien
o tym fakcie powiadomić loka
torów, aby ci/mogli zgłaszać
usterki 'wymagające napraw w
mieszkaniach?
zajmowanych,
Czy są na tó odpowiednie prze
pisy i jakie?.
M.K.

Zamiast

1

a wraz z

znane

W walce

centów Tak właśnie
ła Japonia i inne kraje. Do tego
też zmierzamy i my.

lub

SYTUA

.

JAN

sześciokrotnie,
zwiększyła
EST RZECZĄ ZROZUMIAŁĄ,
Japonia wyspecjalizowała się w
że w miarę
rozwoju kraju
elektronice i optyce, bijąc jako
wzrasta import. Przede wszy
i
cenami
konku
ścią
wszystkich
stkim potrzebne są maszyny i urentów. Dzięki wejściu szerokim
rządzenia dla nowo budowanych

się

—

Ich dziełem

nowo

wyniku rekordowego tempa budowane lub modernizowane
rozwoju w latach, sześćdziesią powinny jak najszybciej rozwi
tych i na początku siedemdzie jać eksport i zdobywać tą .drogą
siątych, już w roku 1972 jej wy środki na spłatę kredytu i pro-,

—

TEJ

czyć import, co jednak
równałoby się zmniejszeniu tem
pa rozwoju i gorszemu■■
zaopa
trzeniu rynku krajowego, czego
oczywiście nikt nie chCe;. Albo
zwiększyć eksport na tę- rynki,
Wykorzystując zaczynającą Się
poprawę koniunktury. Możliwo
ści istnieją, zwłaszcza W zakre
sie
bezpośredniej
kooperacji.
Wymaga to jednak inicjatywy
przedsiębiorstw oraz dostarcza
nia wyrobów zgodnie z wymoga
mi.odbiorcy i na czas. ; ł.

w

—-

—

8,5 miliarda dolarów. Ale wielka.

Z

są dwa. Albo.

CJI

—

siły wymowy, zaznacza jednak, ,iż pisarz „należy do
najbardziej interesujących autorów dramatycznych naszego

wobec lokatorów

kąty i Wyroby gotowe, sprawia,
że import
wszelkich wyrobów
kosztuje nas coraz więcej. Je
dnocześnie
wobec Zaostrzonej
kryzysem konkurencji, żpinięjszonych' inwestycji, bezrobocia
i huśtawki, kursów' walutowych
mamy trudności 1 z pokryciem
rosnącego kosztu zakupów w
krajach kapitalistycznych eks
>•
portem do tych krajów.

—

brak im

Zobowiązani

dzieh
sekretariat
Klubu
dziennie w godz. 10—14 -tej.

co

(am)

Sir. 4

ECHO
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KRAKOWA

(9568)

PRZETARGI

UWAGA!

ROBOTHICY KIE

U

PODSTAWOWEGO

POSIADAJĄCY

Zakład
Spółdzielnia Transportu Wiejskiego
Wojewódzki w Krakowie, ul. Jerozolimska 1
ogłasza, że W DRODZE PRZETARGU NIE
OGRANICZONEGO zleci wykonanie następują
cych prac:
wykonanie ścianek działowych w pomiesz
czeniach socjalnych
wydzielenie pomieszczenia na portiernię
ocieplenie pomieszczeń
wykonanie tynków i wypraw w. w. po
—

finufl,

wykształcenia

—

podjęliście pracę, a brak Wam wy
kształcenia na poziomie szkoły podstawowej

Jeżeli

—

—

zgłoście

-

PODSTAWOWEGO

do

się

STUDIUM ZAWODOWEGO
ul. LIMANOWSKIEGO

KRAKOWIE,

w

—

mieszczeń

62.

nr

i odnowienie

pobielenie

—

tyn

istniejących

ków

Nauka

nia

egzaminu

Semestr

uprawnia

to
na

określonym

w

ków.
Bliższe dane

dotyczące projektu uzyskać moż
Dyrekcji w Krakowie, ul. Jerozolimska 1.
Oferty, w zalakowanych kopertach, z napisem
„przetarg”, należy składać w Dyrekcji STW
w Krakowie, ul. Jerozolimska nr 1, gdzie też
w dniu 30 sierpnia, o godzinie 10, nastąpi ich
komisyjne otwarcie i wybór oferenta.
Zastrzega się prawo dowolnego wyboru ofe
na w

szkoły podstawowej.

Świadectwo

tytuł

wydzielenie pomieszczenia warsztatowego
regenerację, bielenie i odnowienie tyn

na

otrzymują świadectwo ukoń

Studium

Absolwenci
czenia

dwa semestry.

rwa

—

dodatkowo

robotnika

składa

do

—

wykwalifikowanego

zawodzie.

renta lub unieważnienia

dnia 23

pierwszy rozpoczyna się

przetargu, bez

ku oodania oowodu.

sierpnia

1976 roku.

17 do

Lloyd’s

czny
—

19.

27/1.

kiego

KURSY

Nauka

dent

UJ

576-04,

DO MATURY

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

3

Wróbel,

tel.

Oferty 10597 „Prasa”
ków, Wiślna 2.

prawek przygotowuje stu

PRZYGOTOWUJĄCE

—

16.

po

g-10569

—

z

fizyka
korepetycji udzielają stu

—

oraz

<

<

tel.

Dziewoński,

egzaminu

cznego

eksternisty

zakres

—

liceum

—

SZYCIA,

—

DZIEWIARSTWA

—

MASZYNOWEGO

g-9209

ogólnokształcącego i ma
tury
przygotowuje mgr
18
Bazgierowa, Kraków,
stycznia 49/37, tel.- 313-76.
g-6923

przygotowuję
egzaminów eksternistycz
nych z zakresu liceum
oraz
ogólnokształcącego
do
egzaminów matural
nych.
Rychlicki, telefon
132-13.
g-10150

KURSY

KROJU i

do

SZYBKO

zawodowych

g-7337

MATEMATYKA^

zakresu szkól

organizuje Oddział
Oświatowych i

‘

Usług

Poligraficz

nych „WIEDZA”.

zgłoszenia i wpisy:
Kraków,

iii.

MAZOWIECKA

eg

MATEMATYKA
do
zaminów
poprawkowych
studenci.
Rosiek, teł. 505-36.
—

■przygotowują

—

g-4575

26a.

AKWARIA

urządzone

pilnie miesz
spółdzielcze M-5
ul.
przy
Borsuczej (Ła
giewniki), H piętro, na

—

—

Kra

—

względnie garsonierę.
Zgłoszenia: Kraków, plac
Matejki 6/16, wieczorem.
g-10506

—

KALKULATOR

japoński
Casio
wielodziałaniowy
fx-101
pilnie sprzedam.

—

—

303-00,

WYNAJMĘ pokój 3-osobo-

209,

wewn.

8 —15.

godz.

w

Krakowie
nowie. Warunki do

SAMOCHÓD Syrena 105
fabrycznie nowy
sprze
dam. Oferty 9944 „Prasa”
—

—

g-9942

ziemny

gaz
Tel.

POSZUKUJĘ

na

Oddział

tfrgariiżtyje

sa”

Kolejne losowanie«LAJKOKIKA»

Usług

odbędzie się w niedzielę 22 sierpnia, o go
12, w Pałacu Młodzieży w Krakowie

dzinie

(wejście

od ul.

Biskupiej).
Fundusz gry rozliczany jest oddzielnie
dla pierwszego i drugiego losowania.
Wygrane poszczególnych stopni wypłaca
ne są zgodnie z regulaminem gry:
PONADTO przeznacza się premie:
■ 5.000 zł na 4-cyfrową końcówkę ban
deroli kuponu opłaconego kwotą 20 zł

■

200 zł na 3-cyfrową końcówkę bande
roli kuponu opłaconego kwotą 20 lub
10 zł.
K-6270

przystosowane

języków, pod
ręczniki i wysoko kwalifi
kowani lektorzy.
do

nauki

.

Zgłoszenia

i

wpisy:

Kraków,
ul.

MAZOWIECKA

26a.
K-6061

mieszkanie

kupię

własnościowe, garsonierę,
pokój z kuchnią, lub in
ne.
(Może byw^fcp vexnwod
tu). Telefon 266-85
1

godzjjj8-rał7.

<

WROCŁAW!

Tarnowie:
♦ pl. KAZIMIERZA 2

niekrępują-

w

Ustrzykach Dolnych:

garsonie

Oferty

Kraków,

„Pra

10049
Wiślna 2.

♦ul.1Maja37

Zakopanem:

w

♦

M-2

.>.

.

MM46-g

fortowegó mieszkania
panią. Oferty 9M6

—

POLANA

SZYMOSZKOWA, (Hotel „Kasprowy”)

..Prasa”
2.

POSZUKUJĘ garsoniew
lub

STUDENT medycyny'wynajmie od września
sonierę lub pokój. Oferty
10354
„Prasa”
Kraków,
Wiślna 2.

stare

aparaty fotograficzne Leica, Exakta i inne. Oferty
listowne: Henryk Winiecki, 81-847 Sopot,
ta 5/2.

Reymon

g-9445

nokfMu.

„Pra

—

Podgó

—

Oferty

Kraków,

380-58

przy

—

Dąbia zaginął

czarny piesek.
Znalazća proszony o
.

prowadzenie

za

Nowa Huta, os.
rzowskie 7/59.

—

od

NAGRODA 1000 zł!
Dnia
13.
VIII.
1976
r.
na
ul.

Dzierżyńskiego zagubiono
portfel z dokumentami.
Uczciwego znalazcę proszę

—

Kazimie

nagrodą:

Stanisław Szcze
pański, Kraków, ul. Ba
sztowa 5/5, od godz. 16.

g-10648

g-10662

o

zwrot.

‘

Letnjei;

S^^eńóki

-WU' .-.Doń
’ul

Piastowska 47—
ką nagrodą. Tel.

DNIA
ronda

14.

VIII.,

pro
ps;

zp

w

*4

741-43,

■g-103‘

okolic:

w

Mateczny, zagins
piesek t*udy, pekińczyk,
uszke
wadą pyszczka
Dl
dzona górna warga.
znalazcy nagroda. Zgłc
—

.

Stenia:

tel.

606-93

.

g-1032

Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej
Komenda Krakowska Ochotniczych Hufców Pracy
wspólnie
z

i,Potok”

w

Miejskim Przedsiębiorstwem Robót inżynieryjnych
w Krakowie, Rynek Główny 25
organizuje

OCHOTNICZY HUFIEC ?RflCV
dochodzący

Młodzież,

organizuje
DW FWP

od

młody,

udziale

ZARZĄDU OKRĘGU FWP
w SZKLARSKIEJ PORĘBIE

w

Prosz<j
za
nagrodą:
godz. 18.
g-10359

gśióśBi*

MOTOROWY

ZWIĄZEK

nr

W OKOLICY

26i Z. Ostrów-

w

sete

rasy

Uprzejmie
odprowadzenie

o

—

WROCŁAWIU, pl. SOLNY 15,

we

97/5,

KUPIE mieszkanie włas
nościowe.
komfortowe
nokói z kuchnia lub dwa
pokoje. <Vertv ’<wj96 ..^ra
sa” Kraków, Wiślna 2.

usługo

OKRĘGOWE BIURO TURYSTYKI
telefon

Dietla

ZAGINĄŁ pies

irlandzki.

.

„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

POLSKI

Kraków,

Dzielnica

9456
„Prasa”
Wiślna. 2

Śródmieście.
Oferty 9169

20
m2,
wy,
I
piętro.

zaginął mąłyi-pi®^’

prowadzenie

popie

Zwrot lub wiaszę
Krakó^

panowie
niekrepulac^go

Śródmieśće.

rze.

blisko

lat.

ó**rty

koloru

—

lato białe.

PRACUJĄCY

poszukują

Kraków, Wiślna 2.

ODSTĄPIĘ lokal

1—2

.

—

niepa

—

superkomfor-

na
<*kres
Czvnsz z górv.
9451 •‘•'•/.Prasa*’■
Wiślna 2.

2

sa”

pokoju

toweeo

gar

najchętniej
uczelni. Oferty 10322

12. VIH.

se'k, hęążowy,
Szeleczkach.

Wiśl

Kraków,

zaginął kot
stalowego
uszy

5. VIII.

Zguby

na

—

koju,

superKofti-

starsza

—•

UJ,

■
do

'P-RZYeJM^

wła

—

toku.
Os.
Krowodrza.
q fB?t£hWET „T^asa“ iStdków. rWiś\ha -2.

-~

snościowe, śródmieście
zamienię na podobne lub
większe w Krakowie.
Oferty 9725 „Prasa4’ Kra
ków, Wiślna 2.

STUDENTKA

kupi

(Hotel „Francuski”)
(Hotel „Cracovia”)
(Hotel „Holiday Inn”)

—

—

—

pokój superkomfortowy, umeblowany
jednoosobowy i dwu
osobowy, studentom T ro
ku. Czynsz. z góry za pół

ląca, często wyjeżdżająca
do domu, poszukuje po

Kupno
ZBIERACZ

ul. PIJARSKA 13
al. P.USZKINA 1
4 ul. KONIEWA 7

—

dyspozycji słuchaczy:

laboratoria

18 STYCZNIA 51
9

WIŚLNA

♦

—

WYNAJMĘ

lokal*

Oświatowych i Poligraficz'hycli „WIEDZA”.
Do

2.

umeblowa

chętnie

nych.

g-9937

—

•

ul.

4b ul.

w

lub

pokoju

cego
ry,

sprzedam.

—

437-31.

PILNIE

ROSYJSKIEGO

Krakowie:

w

Kraków,

10100
„Prasa”
Wiślna 2.

.

4 FRANCUSKIEGO

>

nętrznego

—

nowy
Teł. 321-83

sprzedam.

4 NIEMIECKIEGO

WŁOSKIEGO

Cz*epki kąpielowe jedno- i wie
lobarwne, polecają po atrak
cyjnych cenach sklepy Przed
siębiorstwa Eksportu Wew

„Pra

w
poszukuje
dzielnicy Krowodrza, na
okres pół roku.
Oferty

inwalidzki zacho-

■...

«PEWEXU» !.-

uzgo

naukowy
garsoniery

ANGIELSKIEGO

+

CZEPKIZ

Bieża

PRACOWNIK

Kraków, Wiślna 2.
dnioniemiecki,

-

dnienia. Oferty 10073
sa”
Kraków, Wiślna

—

WÓZEK

w

wy

g-10589

języków obcych:
♦

Urody dodają

—

Telefon

KUCHNIĘ 4-palnikową

KURSY

—

dwa
samodzielne
miesz
kania: 2 pokoje z kuch
nią i pokój z kuchnią

kompletnie
sprzedam.

illlllllllllllllllllllHIIII

K-6061

'

kanie

g-10557

po

—

Wiśl

Ktaków,

ZAMIENIĘ

—

do

JĘZYK, polski

na

To
Siemiradz

z

•

2.

na

sprzedam

—

Zasilanie
sieci.

okazyjnie.

—

„Prasa”

Accumatic

-

305, nowy

na
mieszkanie kwa
terunkowe.
Warunki
do
omówienia.
Oferty 9136

we,

elektroni

KALKULATOR

karz, Kraków,

DO

ZAMIENIĘ dozorcostow
Nowa Huta,
os.
Koloro

Sprzedaż

baterie lub

denci.
564-95.

K-6230

—

Wpisy przyjmuje i informacji udziela Sekretariat
Studium, codziennie, z wyjątkiem sobót, w godzi
nach od

obowiąz

roczny

wieku 16-18 lat,

—

dla

chętna

•

SLUSARZA-MECHANIKA

•

BETONIARZA DROGOWEGO

•

TOROWEGO

SOBIESZOWIE

22-DNIOWE WCZASY

w

—

proszona jest o
w Krakowie ad.

młodocianych.
do pracy

W Komendzie
44

zgłaszanie się
Słowackiego

zawodzie:

w

Krakowskiej

O..?

lub

POŁĄCZONE

z

NAUKĄ

JAZDY SAMOCHODEM
w

•

•

W SKLEPACH

BRANŻY PAPIERNICZEJ

Wojewódzkiego
Wewnętrznego
i

♦

województwa

w

Handlu

Przedsiębiorstwa
na

terenie

miejskiego

m.

Krakowa

krakowskiego

już kupić w dużym wyborze
♦ BRULIONY ♦ NOTATNIKI ♦

ZESZYTY

PRZYBORY SZKOLNE

I INNE

K-5686

•

od 3 do 24 października 1976 r.
od 26 października do 16 listo
pada 1976 roku
od 18 listopada do 9 grudnia
1976 roku

kwaterach

szowie

oraz

prywatnych
DW FWP

w

Na

—

szowie,
Okręgu
Porębie
Liczba
niczona.

tel.

31-66

FWP
—

miejsc

ukończenie
stemie

Zgłaszając się

miejscu egzamin państwowy.
Bliższych informacji udziela:
OBT PZM we Wrocławiu, kie
rownik DW „Potok” w Sobie
w

oraz

Zarząd

Szklarskiej

tel. 23-41.
w

turnusach

ogra

w

Krakowie,

szkoły podstawowej

w

jednorocznym

sy

Budownictwie.

„POTOK”

Sobieszowie.

Szkolenia MFRI

9 naukę-przyuczenie w zawodzie
Ś dla najlepszych pozostanie w dwuletnim stacjonarnym
OHP, w którym praca połączona jest z odbywaniem
szkolenia wojskowego
9 inne świadczenia przysługujące pracownikom zgodnie
z
Kodeksem Pracy i Układem Zbiorowym Pracy w

Sobie

w

Kadr i

Zapewnia się:

terminach':
•

w

Samodzielnej Sekcji
Rynek Główny 25.

w

,

1.
2.
3.
4.

do

hufca należy zabrać

ze

sobą:

aktu urodzenia (do wglądu)
świadectwo z ostatniej ukończonej klasy szkolnej
dwie fotografie
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdza
jące przydatność do nauki zawodu
5. pisemną zgodę rodziców.

wyciąg

MŁODZI KOLEDZY

MIEJSC

—

NIE ZWLEKAJCIE

OGRANICZONA? PRZED

WAMI

—

ILOSC

SZANSA

ZDOBYCIA WYSOKO CENIONEGO ZAWODU!
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Sir. 5

Lody, lody...
Chociaż

Kto

pracuje

10

■
Sprzęt żniwny jest zawódny.

zanotowano
w
przypadłości
Spółdzielni Kółek Rolniczych
Kocmyrzów
Luborzyca. Od
wiedziliśmy we wtorek bazę
tego SKR-u w Pietrzejowicach: posiadacza 17 snopowią
załek i 4 leciwych kombajnów
„Vistula”. Snopowiązałki we
dług założonego planu miały
obsłużyć 600 hektarów zasie
wów, zdołały sprostać 2/3 za
mówień. Sytuacja była dość
Wiązałki ze
dramatyczna.
względu na duże rozdrobnie
nie pól, długie dojazdy i ko
—

nieczność
usuwania
usterek
miast 12—14 godzin pracowały
ok. 6—7. Jak sobie poradzono

W kilku wierszach
PO

wznowił działalność krakow
ski Teatr Muzyczny„ Na sce
nie operowej (Teatr im. Sło

„Halka” St.
na

Moniuszki.
scenie

PRZYPOMINAMY, że

żeby

Mu

Szymanowskie

Karola
go w willi „Atma” w Zako
panem przy ul. Kasprusie 17
czynne jest codziennie z
jątkiem poniedziałków i dni
poświątecznych W godz. od
10—16, a w piątki od 14—20.
Wstęp do Muzeum jest bez

tony tego mrożonego wyrobu pod
popularną nazwą „BambinO”.

płatny.

Drugie tyle
każdym dniu

n

snopowiązałki Ta
deusz Głośny zna na tyle swo
ją maszynę, że awarie usuwa
Kierowca

2. bitą, śmietaną, z czekoladą czy
i owocami serwują codziennie kra
kowskie zakłady gastronomiczne

samodzielnie.

OGIŃSKI

Fot. ZBIGNIEW

szkodzeń usuwali sami, kiero
na polach,
samodzielnie

—

—

automatów)
Jest

w

w

w

gankach Zamku, jeszcze są wol na pl. Szczepański, skąd o 16.30
miejsca przy stole, gdzie ser odjadą autokary wiozące gości w
wowany będzie płonący pstrąg, zamkowe podwoje. A oto adresy
mikstura
kasztelańska, i po- ekspozytur Wawel-Touristu dy
JAK PODAJE Woj. Zrze
ziomki ze śmietaną, Zatem raj sponujących jeszcze miejscami:
szenie Prywatnego Handlu
dla
Gł.
Sukiennice
tel.
Oczywiście Rynek
podniebienia!
i Usług w-Krakowie obec
wcześniej wszyscy ci, którzy 208-52, ul. Czarnowiejska 50b
nie zarejestrowanych jest
zgłoszą swój udział w renesanso tel. 380-80, Rynek Podgórski 14
w naszym mieścite 1256 tak
wej uczcie, obdarowani zostaną tel. 643-40, Nowa Huta Centrum
sówek osobowych i 80 ba
doznaniami innej zgoła natu A tel. 413-66. Bilety można' też
ry, bo obcować będą z duchem nabyć w KDK
Rynek Głów
gażowych.
wspaniałej przeszłości zwiedzając ny 27 p. 37, tel. 229-69. (bn)
zamkową ekspozycję muzealną, iiinnnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
bo w scenerii bogato ilumino
Zamku dostarczy
im
wanego
artystycznych przeżyć koncert
JUTRO O GODZINIE:
na
krużgankach. Grać będzie
*
1S
Pałac Młodzieży, ul. Kro znakomita Capella Cracooiensis
(Dokończenie ze str. 6)
woderska 8
Rebus nie jest rze pod dyrekcją
St.
Gałońskiego.
czą trudną
Uczymy się rozwią W programie V:ua!:'.i, Corelli,
Radio
ne

wszych kwiatów
wiosennych.
Kwiaty wrzosu są również cen
ne z punktu widzenia gospodar
czego
zawierają bowiem dużo
nektaru dla pszczół. Dlatego też,
aby ułatwić pracę tym owadom,
wielu pszczelarzy wywozi swoje
ule w pobliże wrzosowisk. Poza
—

tym

wrzos

sowanie

Co-Gdzie-Kiedy?

—

zasto

obszerne

ma

—

medycynie ludowej.
rebusowe.
Mozart...
Godne uwagi są również prze zywać zagadki
*
17
Salon
ludowe
Wystawowy TPSP,
Któż może stać się uczestnizwiązane z
powiednie
Otwarcie, wystawy kiem owej renesansowej uczty?.
kwitnieniem wrzosu,
„Z Al. Róż 3
np.:
Łysy*.
dołu-li
kto
w
torzos
zima malarstwa Józefy
kwitnie,
Każdy,
najbliższych
weeeenóe pr.zytnię,,.Kwitpigrli Od
dniach wykupi bilet natęniegóry, pozna ją aż Jury”; Poza
wątpliwie
najatrakcyjniejśzą
Krak. Dom Kultury, Rynek
do „Lat&źArtym ^^^PrzestTóffTprzy^cc^kójio
‘kłł. 27 przyjmu je zapisy na kursy injpr.ęzę tęggroczne
wszelakich” Kaspra Gosktego z
tystycznego”, w którejkolwiek
i do zespołów artystycznych: tań
roku 1576 wyczytać można, że:
Wawel-Touristu
ekspozyturze
ca towarzyskiego, gry na akordeo
„Gdy, wrzos z dołu zakwita, zna nie,^gry na gitarze, rysunku i ma lub w KDK „Pałac pod Barana
w
czy zimy przodek. Gdy
po larstwa, haftu i koronkarstwa. mi'’
bo te właśnie dwie in
środku przekwita
taki zimy Bliższych informacji udzielą i zastytucje organizują ową imprezę
Koniec Zimy powita, pisy, przyjmuje sekretariat KDK, w
środek,
Pieskowej Skale w dniu 27
Ponadto w sierpniu
gdy na wierzchu kwitnie. Gdy ; tel. 264-20.
sierpnia.
kwitnie razem wszystek, będzie | organizowane są dla
młodzieży
„Uczta”
odbędzie się w tym
zima zbytnie”. A więc przygląd spędzającej wakacje w mieście
roku tylko raz, zatem warto w
taneczne:
wieczorki
towarzyskie
uważnie
się
tegorocznym
nijmy
taniec
„Non stop
big-beat” niej uczestniczyć tym bardziej,
kwiatom wrzosu, aby dowiedzieć
codziennie oprócz poniedziałków w że w
przyszłym roku niewąt
się, jaką nadchodzi zima!
godz. 18.30 —21 .30 w Piwnicy pod pliwie ilość miejsc będzie jesz
TG
Baranami oraz „Lekcje wprawne
cze bardziej ograniczona, jako że
tańca i form towarzyskich” w każ
umieszczenie jej na
dą sobotę i niedzielę w godz. 18— planuje się
stałe w programie pobytu za
21, sala baletowa, Rynek Gł. 25.
granicznych turystów.
♦ Okręgowe.
Przedsiębiorstwo
Na tegoroczną imprezę trzeba
Filmów
infor
...13 szczepowi ,,Swarożyca” im. Rozpowszechniania
że
20
o
—

w

—
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Wiadomości:

sierpnia
jutro
godz.
„Apollo” odbędzie się
pokaz
prod. rumuńskiej pt
„Jazda” (reż. Daniellic) ppłąćzone
ze spotkaniem z delegacją filmow

muje,

20.15

w

kinie
filmu

-

ców rumuńskich.

Zaginał „Pomonal"

Do niedawna
nal (dobry i

jeszcze Pomoskuteczny przy
biegunkach u dzieci) można by
ło kupić w aptekach. Zgodnie
z rozp. Min. Zdrowia i Op. Społ.
(Dz.Urz.nr17zdn.5.IX75r.)
Pomonal został skreślony z uubezpieczeniem
dotychczasowym
a jego
obowiązkowym (np. przez syna rzędowego spisu leków,
sprzedaż przekazano drogeriom
lub córką nie będących na utrzy
maniu
właściciela
samochodu, i sklepom spożywczym. Na tym
przez osobę z dalszej rodziny, lub
się skończyło. Pomonal zniknął
1 w ogóle i bezpowrotnie... (am)
znajomego) >

Ważne dla zmotoryzowanych

—

„Dziecko

został
w

zorgani

konkurs

sztuce

ludowej.

pn.
—

zoba

desłane

na

ten

na

konkurs.

Twórczość ludowa dla dziecka”.
Celem konkursu było m.
in.
spopularyzowanie zabawki wy Z listów do
rosłej z tradycyjnej kultury wsi,
a także gromadzenie dla muze
alnictwa najbardziej cennych i
w
oryginalnych w formie zabawek
«
ludowych.
Uprzejmie zapytujemy, co ro
Na
konkurs
wpłynęły 1103
cera bią koparki na miejscu dziecię
prace (rzeźba w drzewie,
malarstwo
na
mika,
szkle, cego ogródka (jedynego dostęp
tkactwo dwuosnowowe) od 272 nego w tym rejonie) przy ul. Ło
autorów
twórców ludowych. bzowskiej i Grottgera? Czy przy
się, tam
W lutym tego roku jury kon padkiem nie buduje
lub parkingu?
kursu, którego
organizatorem zwykłych garaży
Nasi urbaniści nie uijiieją nic in
było Ministerstwo Kultury i
żadnej ob
Sztuki, Urząd Wojewódzki w To nego wymyśleć
rozluźnienia
runiu, Muzeum Etnograficzne w wodnicy, żadnego
miasta (biednego), tyl
Toruniu, Stowarzyszenie Twór starego
ców Ludowych w Dublinie oraz ko w sercu miasta cement I ni
"romada
Rolnik szczenie zieleni i parkingi (ul.
Polski” w Warszawie dokonało Biskupia!). Dlaczego zniszczono
młodzieży boisko sportowe i śliz
oceny wybranych prac, przy
gawkę w zimie po drugiej stro
i
znało nagrody
wyróżnienia.
nie ul. Mazowieckiej Bocznej?
W najbliższą sobotę, 21 sierp
Czytelnik
nia w Muzeum Etnograficznym

redakcji

Koparki

ogródku?

—

Wielu

Czytelników naszej gazety,
posiadających prywatne samocho
dy osobowe, zapytuje nas, jak to
właściwie jast z tym dóbrowolnym
„ubezpieczeniem
komunikacyj
nym”. Otóż, jak wynika z infor
macji PZU, jedna z form tego
ubezpieczenia NW zawarta przez
właściciela samochodu opiewa na
każdą nie wymienioną z nazwiska
osobę znajdującą się w samocho
dzie
Świadczenia
wynikające z
tego ubezpieczenia są wypłacane
-

przez PZU niezależnie od

—

Orkiestra PR i TV w Katowicach.
20.05 Gwiazdy światowych estrad.
21.05 Kronika sportowa. 21 .15 Koń-?
cert życzeń. 22.30 Reportaż na za
mówienie. 22.45 Goście Spocokiego Słowika 76. 23.10 Korespondtencja z zagranicy. 23.15 Wybitni, ar

tyści polscy.
■

tego czy

miesiąc.

Jeżeli

następny, lub 300 zł

za

okres

ro

„

Druga forma dobrowolnego ubez
pieczenia (NW. OC, AC) zawiera
właściciela'

samochodu

obejmuje wypadki powstałe

w

cza

sie kierowania samochodem przez
inne osoby niż właściciel, małżo
nek lub osoby bliskie pozostające

jego utrzymaniu. Dotyczy to
sytuacji, gdy samochód jest
kierowany przez osobę nie objętą

na

takich

—

„Mię

—

.

Suita francuska g-moll. 20.15 Szkic
do portretu
Edgara Lee Mantersa.
20.25 Symfonia Dymitra Szo
stakowicza. 21 .45 Wiadomości sportowe.
21.50 Pieśni kompozytorów
polskich. 22.10 Książki, które n*
was czekają. 22 .40 Polska muzyka
w
Oestersund. 23 G. P. de Palestrini
Msza „Ecce ego Jóańnes”
na 8 głosów. 23.40 Muzyka na do
branoc.
—

—

PROGRAM III
UKF

I

68,89

Wiadomości: 17, 10.30.
17.05 Muzyczna poczta UKF. 17.40
Fotoplastykon. 18 Muzykobranie.
18.30 Polityka dla wszystkich. 18.45
Cóńcerto na syntezator. 10.50
tar”
29 ode. pow. st. Lema. 20
Steve’a
zespół
Przedstawiamy
ćcodmana. 20.30 Niedyskrecje Te
20.40 Melodia
midy
gawęda.
przypomni ci musical. 21 Remini
22.15
„Nad
scencje
muzyczne.
odę. 5 pow. JŁ Orze
Njemnem"
szkowej. 22 .45 Prosimy częściej
Irena Kwiatkowska. 23.05 Cżas relaksu. 23.50 Śpiewa Michel' Polna—

—

•—

PROGRAM IV

AUDYCJE LOKALNE
KRAKOWSKIEJ

ROZGŁOŚNI

UKF

08.75

Wiadomości znad Wisły i
Dunajca (Kr). 10.50 Pokolenia (Kr).
17.05
Czwartkowy podwieczorek
muzyczny (Kr), 17.20 Konsternacje
z
przydźwiękiem (Kr). 17.40 Jan
10.40

Z dala od miejskiego hałasu
zgiełku w Ogródkach Działko
wych na Małych Błoniach od-,
poczywają na wczasach specjal
nie dla nich
zorganizowanych
renciści i emeryci z Zakładu
Opieki Społecznej przy ul. Lu
belskiej 21. .Test to już kolejny
turnus wczasowy. Jego uczest
nicy przychodzą tu o godzinie 10
rano i przebywają do 16, mają

i

czny.

przez

.

—

liczba

—

na

Wiadomości: 21.30, 23.30
17 G. Donizetti
Kwartet smyczkowy D-dur. 17.20 Powieść mieSiąca „Królowie nie mają nóg”
V. Neffa.
17 .40 Radioreklama. 18
Z nagrań wiolonczelisty W. Wa
laska. 18.30 Echa dnia. 18.40
dzyzdroje”. 19 Rapsodie rumuń
skie G. Enescu. 19.30 Powszechnica
satyryczna. 28 .1. B Lully

.

wiedzialności
tułu innego

następny
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„Ka

z

miejsc pasażerskich jest większa
niż 3, wówczas właściciel takiego
samochodu opłaca składkę w kwo
cie 100 zł za miesiąc, S0 za każdy

23.

22,

—

tytułu obowiąz
kowego ubezpieczenia od odpo
cywilnej lub z ty
dobrowolnego ubez
pieczenia.
Składka za wspomniane ubezpieczenie np. dla 3 pasażerów
„fiata 126 p” wynosi 210 zł rocznie, 70 zł za miesiąc i 35 Za każdy

odszkodowanie

21,

,

będzie przysługiwać

pasażerowi

20,

^łj.&fuzyka. 17 .05’^S’ransm. t»$jTM
męczu lekkoatletycznego Poiska
ZSRR
NRD. 18.25 Nie tylko dla
kierowców. 18.30 Muzyka i Aktualności. 19.15 D. c. transmisji. 19.30

—

Dziękujemy...

T. Kościuszki w Krakowie-Podgórzu, za nadesłane „Echu Kra
kowa” pozdrowienia z letniego
obozu ZHP nad jeziorem Rosno
wo k.
Koszalina.

19,

’

'

zowany

,

—

—

zo-

wybierać! (Z)

na

sytu

Wolnica, i otwarta
przy
stanie wystawa, na której
czymy najciekawsze prace

ulice Krakowa.

na

czym

-największą atrakcją „artystycznego lata“
cenie 350 zł od
( są wolne miejsca
wykupić, bilet
Jeszcze
kruż osoby i zgłosić się 27 sierpnia
autokarze, jeszcze są

—

„Groma

wszystkie kawiarnie,
też z lodami (prosto z

szczególnie
wychodząc

Renesansowa uczta
w Pieskowej Skale

wymieniali części zepsute na
większymi zajmował się
wspomniany już POM. Ną
miano złotej rączki zasłużył
m. in. Tadeusz Głośny, jeden z
operatorów w Goszczy (filia za
kładu łuezyckiego) z siedmio
nowe,

‘

Z inicjatywy redakcji
da
Rolnik Polski."

w

mieście

naszym

Składowe, oferując róż
bukiet
norodny i urozmaicony
smakowy lodów w kubkach oraz
paczkowanych pod nazwą „Fami
lijne” i „Calypso”.
Szeroki wachlarz ponad 20 asor
tymentów najrozmaitszych lodów

wcy

w

rozprowadzają
w

Chłodnie

i-y

Najczęstszych
interwencji w
snopowiązałkach „wc-5” wy
magały koła zębate stożkowe
(za słabe „uzębienie”), rwące
się na wilgotnych zbożach płó
tna, główne wałki napędowe,
aparaty więżące. Mniejsze z u-

,

wy

—

przyspiesz^

zbiór. I do takich należał m.
in. Ryszard Nowak.
Swe usługi pietrzejowickiej
Dla pietrzejowickiej
bazie oferował POM w Kacibazy
cach, ze swym pogotowiem dni żniw były czasem wykoumiewszystkich
technicznym, łuczycki Zakład rzystaniem
i możliwości pracówUsług Mechanicznych i Trans jętności
ników służby rolnej.
(woj)
portowych i Zakład
Usług
Chemizacyjnych z Karniowa.

W lasach naszego regionu już
kwitną wrzosy, przypominając,
że kończy się lato i nadchodzi
wczesna jesień,
niezależnie od
tego co wskazuje kalendarz.
Kępy obficie kwitnących dro
bnych, różowofioletowych kwia
tów
wrzosów
ożywiają nieco
monotonne już tło
roślinnego
kobierca
i dodają dużo uroku
krajobrazowi wielu okolic. Bu
kiety tych, które pojawiły się
w
można trzymać
sprzedaży,
aż do pierprzez całą zimę

„Wieczór Baletowy”.

zeum

wiązałek,

Już kwitną wrzosy

także

a

przez

Na

(Dom Żołnierza) zoba
„Hrabie-

wej

zawinionymi

W Zastawie za kierownicami
Zastowie
acja niejako się- odwróciła: to kombajnów i snopowiązałek
mechanicy zasiedli za kierow zasiedli mechanicy, m. in.
nicami kombajnów i snopoRyszard Nowak.

operetko

czymy Fr. Lehara
go
LUxemburga”.

nie

Natomiast

w
wackiego)
repertuarze
sierpniowym wystawiane bę
dą: „Straszny Dwór” oraz

tomiast

tymi

bazę trudnościami?

letnim stażem, tegoroczny re
kordzista SKR-u, który ma
również na koncie ponad sto
skoszonych hektarów.

urlopowej

PRZERWIE

z

sierpniowa

dzieci L młodzież.
Oto, codziennie
potężny kra
kowski producent lodów
nowo
hucki zakład
Woj. Spółdzielni
Mleczarskiej dostarcza ponad 2

fc.®E®8

W tym roku dodatkowo szko
dziła mu wilgoć. W całym wo
jewództwie zdarzyły się 483
awarie; największą ilość (45)

tegoroczna

pogoda nie obfituje. w upały, nie
brakuje wśród krakowian i przy
jezdnych wycieczkowiczów amato
rów lodów. Szczególnie mrożony
mi smakołykami
delektują się

zapewnione całodzienne wyży
Wszyscy ogromnie sobie

wienie.

chwalą tę ciekawą i miłą dla Kiepura
.

pich formę letniego
ku.

wypoczyn

w 10-tą rocznicę śmier
(Kr). 18.10 W rytmie Sporto
wym (Kr). 18.24 Komunikat o po
godzie (Kr). 18.25 Relaks i kierow
—

ci

Wczoraj u „wczasowiczów” nica. 18.40
Tajemnice słowian. 19
gościł żespół „Waganty”, który
Radiowy Poradnik Językowy. 19.15
serdecznie
przyjęto
nagradzając
rosyjski. 19.30 George Enescu
jego występy gorącymi brawa JęzykEdyp.
22.25
Kraje i ludzie.
—

mi,

,.

Fot,

ZBIGNIEW

OGIŃSKI

22.45
—

Joseph

Bodin de Boismotier

„Trio D-dur”.

,

'

Ruch Chorzów

wyeliminowany!

ZURYCH.

Podczas zawodów
Irena
Śze-

lekkoatletycznych

wińska wygrała bieg na dyst.
200 m w czasie 22.70 sek.
BRUKSELA.
GKS
Rywale
Tychy w I rundzie
wek o Puchar UEFA
rze
FC Koein pokonali w to
warzyskim meczu FC Antwerp
2:1 (0:0).
WARSZAWA.
Pod znakiem
zapytania stoi występ w War
szawie podczas trójmeczu Pol

rozgry
piłka

Wystawy-muzea

—

Wisła awansowała

Wawel
14.15 1 15—18,

kfr

Pucharu Polski. Jak

zwykle w tych rozgrywkach nie obeszło
się
sensacji
postaci porażki wielokrotnego mistrza
Polski Ruchu Chorzów z trzecioligowym Orłem Łódź 0:2.
Krakowska WISŁA pokonała W Zabrzu miejscową Ii-ligową
Spartę 2:0 (0:0).
w

Arkonia

Szczecin

Bolesława

SIERPNIA

dzynarodowych mistrzostw sto
licy, rekordzisty świata w sko
ku wzwyż D. Stonesa, który

Lech

—

Poznań 0:2 (0:2), Zastał Zielona
Góra
Śląsk Wrocław 1:2 (1:0),
Avia Świdnik
Legia W-wa 0:1

Telegraficznie

Siowackiego 10.15 Ulani (od 1.
16). Operetka (Lubicz 48) 19.15 Hra
bia Luxemburg.

Stal
(0:0), Czuwaj Przemyśl
Rzeszów 0:2 (0:0), Gwardia W-wa
Widzew Łódź 0:1 (0:1), Odra
oświadczył, iż czuje się zmę
Wrocław
Polonia Bytom 2:3
czony ostatnimi mityngami.
Bramki dla krakowian zdoby Adamczyk
Gazda, Maeule- (1:1, 1:1), Stal Stalowa Wola
LUCERNA.
W
towarzyskim
meczu
H
li: Kazimierz Kmiecik w 50 min. wicz, Płaszewski, Musiał
piłkarskim Szwajcaria
Stal Mielec 0:3 (0:1), Unia Oz
zremisowała
Bułgarią 2:2
GKS Tychy 1:4 (0:2),
oraz
Marek Kusto w 58 min.
Szymanowski (od 40 min. Lip święcim
(2:1).
Szombierki
Widzów ok. 5 tys.
ka), Nawałka, Jałocha
Kapka, ROW Ib Rybnik
NAIROBI. Kenijski długody
1:1 (1:1, 0:0) w rzutach
eks-rekordzista
stansowiec,
WISŁA wystąpiła w składzie: Kmiecik, Kuto (od 71 min. Wró Bytom
karnych 3:5, Kania, Gostyń
świata, w piegu na 3.000 m z
bel).
Zagłębie Sosnowiec 0:6 (0:5), Oprzeszkodami Ben Jipcho po
stanowił
Krakowianie występujący bez limpia Kamieńna Góra
ŁKS
karierę
zakończyć
Po
sportową i poświęcić się pracy
kontuzjowanego A. Szymanow Łódź 1:4 (1:1), Radomiak
na
roli.
skiego odnieśli w pełni zasłużo goń Szczecin 0:2 (0:2), mecze LeBERLIN. Po 5 etapach kolar
WYDZIAŁ SZKOLENIA POL ne zwycięstwo. Podopieczni tre chii Ib Gdańsk z Górnikiem Za
skiego wyścigu dokoła NRD
z
brze
oraz
nera
A.
PIŁKI
SKIEGO
Olimpii Elbląg
Brożyniaka umiejętnie
ZWIĄZKU
orowadzi Schmeisser (NRD), a
NOŻNEJ rozpoczyna w bieżącym zwalniali tempo gry w I poło ROW-ew Rybnik zostały prze
Polak Kręczyński zajmuje 3
łożone
na
8
września.
roku 2-letni zaoczny kurs trener- wie, przeprowadzając w drugiej
miejsce.
ski, który przeprowadzi Wyższa części gry bardziej zdecydowa
Szkoła Wychowania Fizycznego ne ataki. Po składnej akcji dwój
2
II
w
Katowicach.
Kandydaci na ki Kusto—Kmiecik ten ostatni w
strzałem
kurs muszą posiadać wykształce 50 min. precyzyjnym
nie minimum średnie, tytuł in uzyskał prowadzenie dla wiślastruktora piłki nożnej oraz do- ków. W 8 min. później solowy
bry stan zdrowia potwierdzony atak Kusty zakończony pięknym
zaświadczeniem
Wojewódzkiej strzałem z ok. 30 m przyniósł
Poradni
Sportowo-Lekarskiej. Wiśle drugą bramkę. Tak' więc
Zgłoszenia na kurs można prze piłkarze krakowscy wypełnili
syłać na adres: Okręgowego założenia przedmeczowe i będą
Związku Piłki Nożnej Wojewó walczyć o wejście do ćwierćfina
z
w
dzkiej Federacji Sportu w Kra łu Ppcharu Polski.
kowie ul. Basztowa 6; do dnia
W pozostałych spotkaniach ro
2 13 października br. rozpoczną swe zma
5 września 1976 roku.
zegranych wczoraj padły wynigania hpkeiści II ligi. Tegoroczne rozgrywki
przeprowadzane będą jak zwykle w dwóch
grupach
północnej i południowej. Drużyny,
które w swych grupach zajmą pierwsze miej
sca
rozegrają baraż (dwa mecze u siebie i
dwa u przeciwnika) o tytuł mistrza. II ligi,
który automatycznie awansuje do I ligi. Ho■keiści Cracovii występujący w grupie połud
niowej rozpoczną sezon meczami w Kędzierzynie z miejscowym Chemi
—

—

Kina

—

—

Szczęki
15.30, 18, 30.30
15). Uciecha 15.45, 18, 20.15
Nie ma sprawy (fr. 1. .15). Warszawa 16, 18, 20 Powrót tajemniczego
blondyna (fr. Ł 15). Wolność 15.45,
czołem
18, 20.15 Z podniesionym
(USA 1. 15). Apollo 15.45, 18, 20.15
Spotkanie (ang. 1. 15). Sztuka
studyjne 15.45, 19 Ojciec chrzestny
(USA l. 18). Wanda 15.45, 18, 20.15
Patt Garret 1 Billy Kld (USA 1.
18). Ml. Gwardia (Lubicz 15) 14.45,
19.15
Piosenka
za
17o
koronę
(CSRS b.o.). Wrzos (zamojskiego
50) 15.45, 18. 20.15 Zorro (wl. b.o.).
Światowid (N. Huta, os. Na Skar
pie 7) 15.30, 18, 20.15 Morderstwo
Orient Expresie (ang.
1. 15).
w
M. Sala 15, 17, 19 Wążżż (USA 1.
15). Świt (N. Huta, os. Teatralne
W) 15.45, 18, 20.15 Straceńcy (USA
1. 18). M. Sala 15, 17.15, 19.30 Joh
ny poszedł na wojnę (USA 1. 18).
Wisła (Gazowa 21) 15.30 Haiti wy
spa przeklęta (USA 1. 15), 18, 20
Jak zdobyć prawo jazdy (fr. I. 15).
Maskotka (Dzierżyńskiego 55) 15.30,
17.30, 19.30 Mania wielkości (fr.
b.o.)- Pasaż (Pasaż Bielaka) 15, 16
17 Przygody Bolka 1 Lolka, 18. 20,
22 Dramat zazdrości
(wł. 1. 18).
Puchatek
(Park Jordana) 15, 16
Coralgol na festiwalu, 17 Klan Sy
cylijczyków (USA 1. 15). Sfinks
(Majakowskiego 2) 16, 18, 20 Mr
Mikro
(USA 1. 15).
Majestyk
(Dzierżyńskiego 5) 16, 18, 20 Mści
ciel (USA- 1. 18). Kultura (Rynek
Gł. 27) 16, 18, 20 Och, jaki pan
szalony (ang. 1. ,15).

—

—

.

—

—

—

—

Notatnik sportowca

,

—

—

października startuje

HOKEIŚCI

CRACOYII

rozgrywki

rozpoczną

Chemikiem

meczami

_
___
___
_____
___
___
____

—

Wyjechały do RFN
WCZORAJ

Cra-

sżczypiornistki
cóyii wyjechały do RFN, dokła
dnie do miejscowości Urach, po
łożonej w pobliżu Stuttgartu,
gdzie w dniach 20—22 bm. odbę
dzie się wielki, międzynarodowy
turniej piłki ręcznej kobiet. W
zawodach, obok Cracoyii, startuJVm. iń.: SC V«śa!s Budapeszt
W.strz Węgięr?WjtF;’jSpfią 'Ar’12krotny mistrz Bułgarii, AZS

—

Wrocław
mistrz Polski, Mora
Swift Roermond
wielokrotny
mistrz Holandii, LSB St. Gallen
12-krotny mistrz Szwajcarii.
—

—

będzie miała za przeciwników
następujące drużyny: LSB St.
Gallen (Szwajcaria), Grun-Weiss
Frankfurt i VfL Waiblingen (Iligowe zespoły RFN),
Dla szczypiornistek krakow
skich, które ostatnio przebywały
ną obozie kondycyjnym w Wiśle,
udział w turnieju w Urach bę
dzie dobrym sprawdzianem for
my przed rozgrywkami o mi
strzostwo I ligi, które rozpoczy
nają się już 4 września.

liga

'

najlepszych prześla
duje pech. Sportowe mistrzo
stwo, talent, stopień wytrenowania decydują w głów-*
nej mierze o sukcesie, lecz
łut szczęścia jest fakże po
trzebny. Podczas olimpijskich
zawodów potknięcie konia na
przeszkodzie wyeliminowało
z walki Anglika Rob es ona.
■. Fot,GAF
Nawet

Kędzierzynie

Kijów

(USA

—

—

Teatry

—

—

komnaty (czw. io_
wst.
piąt. 12—18
wolny) ( „Wawel zaginiony” (czw.
piąt. 10—15.30
piąt. wst. wolny),
Skarbiec i Zbrojownia (czw. lo—
14.15 i 15—18, piąt. 12—18), Zamek
1 Muzeum w Pieskowej Skale (czw.
piąt. 10—17), Muzeum Lenina, To
polowa 5: Lenin w Polsce, 100-lecle
powstania kwietniowego w
Bułgarii (czw. 9—16, piąt. 9—18
wst. wolny), Oddział w Poroninie
„Lenin na Podhalu” (czw. piat.
8—16), w Białym Dunajcu (czw.
niecz.,
piąt. 9—16 wst. wolny).
Muzeum
Historyczne,
Oddziały:
Jąna 12: Dzieje 1 kultura Krako
wa,
„Militaria”, „Zegary” (czw.
9—15, piąt. 9—17).
Szpitalna 21:
Dzieje teatru krak., Scenografia w
XXX-lecie „Groteski” (czw. 9—17,
piąt. 9—15), Krzysztofory, Rynek
Gł. 35: Dawne Instrumenty muzy
czne (czw. 9—15, piąt. 9—17), Wieża
Ratuszowa (czw. piąt. 8.30—14.30),
Muzeum Narodowe
Oddziały,
Sukiennice: Galeria polskiego ma
larstwa 1 rzeźby 1764—1900 (czw.
12—18
wst.
wolny, piąt. 10—16),
Dom Matejki, Floriańska 41: (czw.
10—16, piąt. 12—18), Szołayskich, pl.
—

Juliana,

ska—ZSRR—NRD1mię

WCZORAJ rozegrane 14 spotkaS 1/16 finału piłkankiego
bez

CZWARTEK

L

—

—

—

Szczepański
rzeźba

do

9:
1764

Pol.
r.

i

malarstwo

(czw. piąt. 10—

IG),
Czartoryskich, Pijarska 8:
Wyst. arcydzieł ze zbiorów Czarto
ryskich (czw. 12—18 wst. wolny,
piąt. 10—16), Nowy Gmach, al. 3
Maja 1: Polskie malarstwo 1 rzeź
ba XX w., Ekspresjonizm w gra
fice polskiej, Sztuka rusznikarska
(czw. piąt. 10—16), Archeologiczne,
Poselska 3:

i

Starożytność

średnio

zabyt

wiecze Małopolski, Kolekcje
ków
archeologii śródziemnomor
skiej, Starożytne Peru w zbiorach
Muzeum
(czw.
Archeologicznego

14_18

piąt. 10—14),
Wojciecha
Rynku Głównym: „Dzieje Ryn.
ku krakowskiego” (czw. piąt. 9—
16), Etnograficzne, pl. Wolnica 1:
Twórczość nieprofesjonalna w pla
kacie 1 grafice ze zbiorów La Feluca w Rzymie (czw. piąt. 10—15),
Sławkowska
17:
Przyrodnicze,
„Fauna Polski”, „Fauna epoki lo
dowcowej” (czw, -piąt. 10—13 wst.
wolny), Galerie: ZPAF, ul. Anny
3: „Interferencje” W. 1 I. Eggers
CZWARTEK —'1: 15.45 Program
kiem.
(czw. piąt. 10—18), Sztuki Współ
Ponadto w inauguracyjnej se dnia. 16 Dziennik. 16.10 Obiektyw. czesnej, Bracka 8: Wyst. Wolia
list. 17.10 Trąnsm. Vostella
rii spotkań w grupie południo 16.30 Teleferie
(czw. piąt. 11—18), KTF,
z trójmeczu
Bohk Stalingradu 13: „Venus
lekkiej atletyki: Pol ul.’ Bohk
wej walczyć będą: Górnik Pszów ska—
ZSRR
19.15 Przy 76"
,NRD,
(codż.
9—21),.
Kopalnia Soli,
KTH Krynica, Polonia Bytom
pominamy, radzimy. 19.20 Dobra Wieliczka (czW. piąt. 6—12) 'MuFortuna Wyry, Odra Opole
noc.
19.30 Dziennik. 20.20 Niebez zeum
Zup Krakowskich (czw. piąt.
Elektro Łaziska; GKS Jastrzębie
i
Muzeum
Lotnictwa
pieczny punkt obserwacyjny
7—14.30),
film pr. ang. 21.10 Pegaz. 21.55 Czy
pauzuje.
Astronautyki, Czyżyny (czw. piąt.
wst.

Podziemie

wolny,

kościoła św.

w

.

Telewizja
—

—

—

•—

,

—

—

II ligi w
W grupie północnej
pierwszych spotkaniach zmierzą
się: Boruta Zgierz
jBÓUnel
Wrocław, Stal Toruń
Pogoń
Bo
Siedlce; Unia Oświęcim
gdanka Poznań, Stilon Gorzów
Włókniarz Zgierz; Znicz Pru
szków pauzuje.
Następne spotkania w obu
grupach rozegrane zostaną w
dniach: 9—10 X (hokeiści Craco
yii wystąpią po raz pierwszy
przed własną publicznością w
meczach z Odrą Opole). 16—17 X,

lubisz Bacharacha?
22.20 Dziennik.

—•

muz.

pr.

10—14).

,

.

Dyżury

CZWARTEK
n: 17.05 Prpgrąm
dnia. 17.10 białka mleka
pr.
—

—

Chir., Ćhlr. dziec., Neurol., Okupublicyst. 17.30 Na kogo popadnie
os.
Na
pr.
rózrywk. 18 Kino letnie: list., Urolog., Laryng.:
film ser. pr. Skarpie (inne oddziały szpitali wg
Słynne ucieczki
Ratunk.: Siemi
fr.
19
Krpnika. 19.20 Dobranpc. rejonizacji), Pogot.
radzkiego 1: wypadki tel 09, za
19.30 Dziennik. 20.20 Ce jest gra
ne
czyli salcn zagadek muzycz chorowania i przewozy: 380-55, Ry
nek Podgórski 2 : 025-50, 657-57, al.
nych. 20.50 Wietnam
pr, publ.
Pokoju 7: 109-01. 105-73. Lotnisko
międzynar. 21.15 Twarze teatru
Balice 745-09,
Pogot. MO tel. 07,
„24 gadziny".
Jerzy Trela. 21.45
Telefon Zaufania
371-37 (10—22),
21.55 Geedinesi jako filmowcy
Straż Poż. 08, Informacja o Usłu
film rozrywk. pr. ang.
gach, Mały Rynek 5, tel. 505-83,
23—24 X, 30-31 X, 6-7 XI, 13—
Nowa
Huta
12 Program na 228-50,
I:
Pogoto
PIĄTEK
MO
tel.
411-11.
film wie
Pogotowie
14 XI, 20—21 XI, 27—28 XI. Dru dzień dobry. 12.30 Angelika
Ratunk.
Straż
Poż.
15.30
422-22,
417-70,
Wakacyjne
ga runda Ii-ligowych rozgrywek pr.TVwęg.15i
studium nauczycielskie. 16.25 Pro
433-33, Dyżur pediatr. dla Nowej
rozpocznie się 8—9 stycznia 1977
16.40
Huty, Szpital w Nowel Hucie, In
gram dnia. 16.30 Dziennik.
roku.
Ro formacja kolejowa zagr. 222-48,
Obiektyw., 17 Program publ.
Z regulaminu rozgrywek war dzina. 17.40 Transmisja z trójme- centr. 237-60 -70, wewn. 3514, kraj.
595-15. 233-80 do 82, Informacja ko
to przypomnieć punkt dotyczący ezu lekkiej atletyki:
polska
(dla N Huty),
NRD. 19.20 Dobranoc. 19.30 dowa tel. 413-54
kolejności zespołów w tabeli w ZSRR
203-22, 203-42, 584-23, 230-19, Milicyj
przypadku zdobycia jednakowej Dziennik; 20.20 „Tropicana zapra
—

—

—

—

—

15

zespołów, które biorą udział
w ^urnieju w Urach, podzielono
na
trzy
grupy
eliminacyjne.
Cracovia we wstępnych meczach

—

—

—

—

—

—

TOTEK

—

TOTEK

płaci; w I losowaniu
szóstkę 747.645 żł, za piątki
prem. po 373.821 zł, za piątki po
15.336 zł, za czwórki po 315 zł,
za trójki po 16 zł; w n losowa
niu
za piątki po 60.978 zł, za
czwórki po 1.118 zł, za trójki po

—

—

za

—

—

punktów przeż dwie dru
żyny. O miejscu drużyny decy

ilości

—

MAŁYM

LOTKU

duje

wyloso

następujące numery: I lo
sowanie
13, 14, 16, 26, 35; n
losowanie
2, 6, 12, 19, 23.
losowano
końcówki
banderoli:
486506 i 141601.
—

wówczas:

Wy

—

—

ruszył w stronę drzwi, ale mężczyzna stojący na progu
rozmyślił się i sam wszedł do pokoju nie spuszczając
z

zaczął niepewnie jak ktoś, kto
rozpoznał dawno nie widzianą osobę.
*
Komisarz Maigret z francuskiej policji krymi
nalnej. Właściwie to jest eks-komisarz, bo od roku je
—

stem ha

Maura był bardzo chudy, poniżej
wzrostu, mimo to robił wrażenie człowieka
—

—

—

—

—

—

Jeśli to panu nie zrobi różnicy, panie Maura, to
wołałbym z panem pomówić w cztery oczy. Chodzi o
pańskiego syna.
Żadne wrażenie nie odbiło się na twarzy człowieka,
który pisywał do syna listy tak przepojone czułością.
Może pan mówić wszystko w obecności mego se
—

—

.

_

—

.

.

...

.____

_______

_

_

___ _

—

ny

Telefon

Zaufania

dobę, 202-33

218-41
Krak.

całą

Tow.
Macierzyństwa, Mlodz.
Poradnia Lekarska, ul Boh Sta
lingradu 13, tel. 578-08 (codz. 9—
18), Wizyty domowe lekarzy cho
rób dzieci
Lek. Spółdz. Pracy,
tel.
568-86
583-43,
(16—23.30),

(8—16),

Świadomego

—

Informacja Turystyczna „WawelTourist”, Pawia 8, tel. 260-91 (8—
21),
Kulturalna,
Informacja
KDK, pok. 144 (III p.) tel. 244-02,
Poradnia
Przed
(w godz. 11—18),
małżeńska i Rodzinna, pl. Wiosny
Ludów 6 (pon., śr. 1 piąt. IB—19),
Dyżurne
przychodnie
ogólne,
pediatryczne, stomatologiczne, ga
binety zabiegowe (świadczenia am
domowe),
bulatoryjne i wizyty
al.
Przychodnia,
Pokoju 4, w
tel.
a
dla pora
181-80,
godz. 18—22,
dni
dla
pediatrycznej 183-96
Śródmieścia; Przychodnia, os. Ja
giellońskie bl. 1, w godz. 18—22,
tel. 469-15
dla Nowej Huty;
Przychodnia, ul. Kronikarza Galla
dla
24, w godz. 18—22, tel. 725-55
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. K do
8, tel. 240-93.
—

—

—

-

—

Rynek Gł. 42, pl. Wolność! J,
Pstrowskiego 94, aL Rew. Paź
dziernikowej 6.

kretarza.

—

,

nieprze

Pan chciał rozmawiać ze mną, panie komisarzu?
I nie czekając na odpowiedź, odwrócił się do swego
sekretarza.
Co to za sprawa, Jos?
Nie wiem, szefie... Pan komisarz...

—

—

średniego
o

ciętnej energii.

—

—

emeryturze.

John

—

.

—

że

—

—

______

komisarza.
Zdaje mi się...

oczu

myśli,

—

—Świetnie... Pański syn jest w Nowym Jórlfu...
Maigret uważnie śledził reakcję obydwóch mężczyzn,
Czyżby rtę mylił? Wydało mu si$, że na Mac Gillu
zrobiło, to wrażenie, zaś co do pana Maury, to wyraz
twarzy był nieprzenikniony.
dodał komisarz.
Czy to pana nie dziwi?
Pan z pewnością wie, że mój syn ma zupełną swo—

—

—

bodę?

—

—

Ale czy nie wydaje się panu trochę dziwne, że do
nie zjawił się tu, aby przywitać się z panem?

tychczas
—

—

—

1.

—

Od razu widać, drogi panie, że przybywa pan z
Europy. W przeciwnym razie wiedziałby pan, że John
Maura,jest jednym z najbardziej zajętych ludzi w No
wym Jorku. Sąm absolutnie nie wiem, gdzie znajduje
się w tej chwili, a przecież zajmuję się wszystkimi jego interesami, nie wyłączając spraw osobistych... Mo
że" więc pan rozmawiać ze mną bez żadnej obawy i
powiedzieć mi.
Poczekam aż pan Maura zechce Irinie przyjąć.
W każdym razie musi on wiedzieć, o co chodzi!
Nie, poza kilkoma funkcjonariuszami policji, z
Powiedziałem to panu, o jego syna...
Czym mam się domyślać, biorąc pod uwagę pański Z którymi zdarzyło mi się niegdyś współpracować.
Byłbym bardzo zaszczycony, gdyby zechciał pan
zawód, że Jan zrobił jakieś głupstwo?
Maigret nie drgnął nawet i bez słowa przypatrywał zjeść ze mną śniadanie...
Dziękuję panu, pójdę na śniadanie raczej z jednym
się chłodno panu Gillowi.
Proszę mi darować, że nalegam, panie komisarzu... z nich.
Sądzę; że jakkolwiek przeszedł pan na. emeryturę, jak
I nie da się pan uprosić? Naprawdę przykro mi,
podawała prasa, to wolno pana tytułować po dawnemu... że z racji mojej pracy muszę grać tak niewdzięczną
A więc proszę mi darować, że przypomnę panu: jesteś
rolę. Pragnąłbym, aby nie miał pan o to do mnie żalu.
Jestem od Jana starszy, ale niewiele, i mam dla niego
my w Stanach Zjednoczonych, a nie we Francji, tu li
czy’śię każda minuta czasu Johna Maury... Jan jest dużo szczerej sympatii. Pan nie był łaskaw powiedzieć
czarującym chłopcem, może trochę zbyt wrażliwym i mi o nim nawet słowa.
uczuciowym, więc zastanawiam się, co mógłby on...
Czy mogę zapytać, od jak dawna jest pan sekre
Maigret wstał i podniósł swój kapelusz leżący na dy tarzem osobistym pana Maury?
Prawie od sześciu miesięcy.. Pracuję z nim sześć
wanie koło krzesła.
Wezmę pokój w tym hotelu... Gdy pan Maura zde miesięcy, ale znam go o wiele dłużej, no po prostu całe
życie!
cyduje się mnie przyjąć...
W sąsiednim pomieszczeniu .słychać było czyjeś kroki.
Do Nowego Jorku nie wróci wcześniej niż za dwa
i spogląda
że Mac
Mac Gili
Gili "zmieszał
zmieszał się ”i"
tygodnie...
Maigret zauważył, że
z niepokojem w tamtą stronę. Po chwili ktoś lekko uWięc pan nawet nie wie, gdzie teraz przebywa?
Trudno to zgadnąć. Podróżuje samolotami i przed- chylił drzwi i rzekł cichym spokojnym głosem:
■—Proszę do mnie przyjść, Jos..,
Wczoraj na przykład był w Panamie... Dzisiaj może
Chuda, nerwowa twarz pod opadającą nieco na czoło
wylądował w Rio czy też w Wenezueli...
Dziękuję panu.
czupryną blond włosów przetykanych białymi pasmami
Czy ma pan przyjaciół w Nowym Jorku, panie fe siwizny; pofałdowane zmarszczkami czoło i oczy uważRi« prsyglądąjące się Maijtretowi. Sekretarz pospięsznię
piisarzu?
—

rewia filmowa. 21 X Y Z
H. 21.35 Dziennik. 21.50 Wie

—

rezultat

wano

—

cz.

czorne kino letnie
Garaż śmier
korzystniejszy ci
fllną pr. ang.
zain
uzyskany między
UWAGA
teresowanymi zespołami, 2. ko
rzystniejsza różnica bramek, 3.
chwili
Za zmiany w ostatniej
korzystniejszy stosunek bramek, wprowadzone w programie teatrów,
4. większa ilość strzelonych bra kin, radia i telewizji
redak
mek.
(wi-gr)
cja nie bięrze odpowiedzialności.

78 żł.
W

sza”

—

.

w.

Skoro nie wiem, kiedy przyjechał...
Przyjechał dziś rano razem ze mną.

Różne
ZOO

(Lasek Wolski) od godz.

Gier Sport., ul. Marka 34
Planty (eodz. 11—31).
Salon
rozrywkowy uŁ Pstrow
skiego 12, godz. 11—21.
Ogród Botaniczny
(Kopernika
27) godz. 10—17.
Barbakan
Dlscoteka, godi.

—

—

18—22.
Strzelnica sport, obok „Korony"
godz. 10—21.
6Dokońaenie M Jśr. • •
.

(Ciąg

da Iszy

nastąpi)

»

do 18.
Salon

.

