
Kwiaty dla władz miasta

«

1

Kraj i świat w dniu
r

100-tysięczny pochód
rzeszedl ulicami

starego Krakowa
Kraków, godzina 10.15. To publicznym wysłuchaniu trans

mitowanego przemówienia pierwszomajowego, wygłoszonego
przez Edwarda Gierka, rozpoczyna się pochód. Pod trybunę
honorową podchodzą poczty sztandarowe PZPR, ZSL, SD,
związków zawodowych, organizacji młodzieżowych i społecz
nych. Za nimi idą członkowie Krakowskiego Komitetu Obcho
dów Święta Pracy oraz grupa zasłużonych działaczy ruchu

robotniczego i kombatantów. Na trybunie honorowej zajmu
ją miejsca

'

odbierają manifestację m. in.; z-ca członka Biu
ra Politycznego KC, I sekretarz KK PZPR KAZIMIERZ

BARCIKOWSKI, prezes KK ZSL WŁADYSŁAW CABAJ,
przewodniczący KK SD JAN JANOWSKI, przewodniczący
KK FJN MARIAN KONIECZNY, prezydent Krakowa ED
WARD BARSZCZ Obecni są: konsul Konsulatu Generalnego
ZSRR w Krakowie — IV. DROZDOM7, konsul generalny Re
publiki Francuskiej w Krakowie — M .

nów Zjednoczonych AP w Krakowie —

ROUX i konsul Sta-
N. PAZDRAL.

Godzina 12.50. Krakowski po
chód zamyka kolumna NOWEJ

HUTY. Na czele tradycyjnie już
kroczą hutnicy i budowlani w

uniformach hutniczych, niosący
napis z nazwą dzielnicy. Na

kilkadziesiąt sekund pochód za
trzymuje się i na ręce Kazimie
rza Barcikowskiego przekazane
zostają: kapelusz hutniczy i

(Dokończenie na str. 2)

|CenaIzł

ZE ŚWIATA
ŚRODKI masowego przekazu

w RFN petne są doniesień nt.

rozpoczynającej się 4 maja br.

wizyty Leonida Breżniewa. Wy
rażana jest, opinia, iż wizyta ta

powinna przyczynić się do po
prawy klimatu międzynarodo
wego.

'

ŚWIATOWA Federacja Zwią
zków’ Zawodowych ■(ŚFZZ) w

opublikowanej w Pradze odez
wie z okazji Święta 1 Maja
przesyła serdeczne, braterskie

pozdrowienia ludziom pracy i

organizacjom związków zawo
dowych na całym święcie oraz

życzy im sukcesów w walce o

realizację ich szlachetnych Za
dań.

W BIAŁYM DOMU odbyła się
rozmowa między prezydentem
USA — .1. Carterem a premie,
rem Izraela — M. Beginem. W
kolach obserwatorów nie ma

najmniejszej wątpliwości, iż

prezydent USA i premier Izrae
la ponownie nic znaleźli wspól
nego języka i nadal są odle
gli od osiągnięcia porozumienia
i zażegnania napięć.

hniajowc wystąpienie Edwarda Gierka
Już od 33 lat nad pochodami majowymi w Polsce łopoczą, obok

czerwonych — flagi biało-czerwone, symbol przeobrażeń kraju,
w którym święto robotniczo stało się świętem państwowym. Rów
nież wczoraj w całym kraju manifestowaliśmy wierność zasadom

międzynarodowej solidarności proletariatu, poczucie współodpo
wiedzialności za pokojową przyszłość ludzkości; sprzeciw wobec

projektów produkcji ludobójczej broni neutronowej, świadomość
mii naszego kraju w torowaniu drogi postępów i społecznemu na

były zarazem manifestacja przeko-
w 60-lctnich dziejach niepodległego
przed trzema dekadami przez partię
dzisiejszej strategii tej partii.

Rozpoczyna się pierwszomajo
wa manifestacja. Otwiera ją ko
lumna dzielnicy KROWODRZA.

Idą ludzie wszystkich zawodów,
przedstawiciele wszystkich
warstw społecznych, starsi i

młodzież, dorośli i dzieci. Do
okoła okolicznościowe dekoracje
W górze powiewają biało-czer
wone 1 czerwone flagi, podobnie
jak biało-niebięskie — flagi o

barwach Krakowa. Różnobarw
ne kwiaty, transparenty, baloni
ki.

Kroczą przedstawiciele zakła
dów pracy: WSK, PTHW, Petro
chemii, Energoprojektu, Zjed
noczenia Południe, Piec-Budu i

wielu, wielu innych. Maszeruje
szkolna, sportowcy i
Na terenie Krowodrzy

się przecież wyższe
AGH, AR (grupie

gó-

młodzież
studenci.

znajdują
uczelnie:

przygrywał studencki zespól
ralski Skalni), WSP.

Kolorowa, rozbawiona i

śpiewana wstęga obywateli
szego regionu,
barwami jak.
pie, przemierza,

roz-

na-

się

nastrój,
kią tak

śniecie. Pochody 1-niajowe
ńania o słuszności zwrotu

kraju, wyboru dokonanego
klasy robotniczej, trafności

Mieszkańcy Warszawy zgro
madzeni wzdłuż trasy ser

decznie pozdrawiali wczoraj u-

cześtników 1-majowego pochodu,
lyśród gorących oklasków ■—
Edward Gierek, Henryk Jabłoń
ski, Piotr Jaroszewicz i pozostali
członkowie Biura Politycznego, i
Sekretariatu KC PZPR zajmują
miejsca na trybunie honorowej.
Obecni są: prezes NK ZSL Sta
nisław Guewa i przewodniczący
CK SD Tadeusz Witold Młyńczak,
zastępcy przewodniczącego Rady
Państwa, członkowie Prezydium
Rządu oraz kierownictw organi
zacji młodzieżowych i społecz
nych, gospodarze województwa
st. warszawskiego.

Reprezentacyjna orkiestra WP

gra hymn państwowy, następnie
Edward Gierek wygłosił 1-majo-
we przemówienie. (Tekst prze
mówienia drukujemy na str. 2).

Nad placem Defilad rozlegają
się dźwięki „Międzynarodówki”
i echa świątecznego salutu arty
leryjskiego. W ulicę Marszałko
wską wkroczył wielobarwny
tłum mieszkańców stolicy oraz

reprezentantów 28 miast i 32

gmin woj. stołecznego.
Odświętny nastrój panował

Wczoraj we wszystkich miastach
i wsiach kraju. W pochodach 1-

Mąjowych przeszła cala Polska,
wszystkie pokolenia, ludzie pra
cy różnych zawodów, twórcy
naszego dorobku materialnego i

duchowego.
Po połudnu miliony mieszkań

ców naszych miast, osiedli i

gmin uczestniczyło w tradycyj
nych pierwszomajowych impre
zach kulturalnych, rozrywko
wych i rekreacyjno-sportowych.
Część imprez trzeba było jednak
przenieść do pomieszczeń zam
kniętych, gdyż w niektórych re
jonach, zwłaszcza na południu
kraju aura nie była zbyt łaska
wa.

całego świata w walce o u-

mocnicnie’ odprężenia, zaniecha
nia wyścigu zbrojeń i produk
cji broni masowej zagłady, za
cieśnienie współpracy między

(Dokończenie na str. 2) -

mieniąca
w kalcjdosko-

a właściwie

jakby przepływa ulicą Baszto
wą. Obok robotników i chłopów
idą studenci i uczeni, idą inży
nierowie i, inteligencja twórcza
W dniu naszego wspólnego świę
ta, Święta Pracy — manifestują
swą jedność celów i potwierdza
ją zaangażowanie w sprawy
swego miasta, regionu i kraju

Godzina 11.05. Defiluje POD
GÓRZE. Mimo niezbyt łaskawej
pogody i opadów deszczu, które
od tego momentu będą, trwały
do końca pochodu, humory do
pisują i nadal trwa świąteczny

Wśród zakładów pracy
znane w Krakowie

przedsiębiorstwa . jak: Kabel,
Vistula, Bonarka, Miraculum,
Telpod, .Armatura, Krak. Zakła

dy Sodowe, Drukarnia Wydaw
nicza, Instytut Odlewnictwa czy
Ośrodek TV Kraków i wiele in
nych. Nie brakuje młodzieży i

sportowców.
Godzina 11.45. Rusza kolejna

dzielnica Krakowa — ŚRÓD
MIEŚCIE. Jedną z pierwszych
załóg jest MPK. Defilują też in
ne przedsiębiorstwa, z których
pracy na co dzień korzystają
krakowianie: Zakład Energety
czny, Gazowniczy, łącznościow
cy, inne służby komunalne,
handlowcy, wytwórcy i gastro-
nomicy Społem, handlowcy
WPliW, rzemieślnicy, transpor
towcy PKS, PSK i PKP. Ma
szerują także inne, bardzo po
pularne zakłady: Stomil (olbrzy
mie balony przed trybuną węd
rują w niebo), Szadkowski, Wa
wel. Mądro, Herbapol,
Polmozbyt, ZREMB,
wa, Eiektromontaż,
inne.

W śródmiejskiej
znajdują się liczne

Polfa,
Naftobudo-

Zetbęsm i

eclu
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Polska inicjatywa w sprawie
Konwencji Praw Dziecka

dzielnicy
krakowskie

szkoły wyższe i placówki nauko
we'. Defilują zatem: kadra nau
czająca i studenci UJ, AM, PK,
Ali oraz szkół artystycznych.
ASP, PWST i PWSM. Przecno-

dzą gorąco oklaskiwani naukow
cy z Oddziału PAN, aktorzy,
muzycy, dziennikarze, wydawcy,
pracownicy kultury. sztuki,
służby zdrowia, spółdzielczość.
Pięknie prezentuje się kolumna

harcerzy.

NOWY JORK
Komitet Socjalny Rady Go

spodarczej i Społecznej przyjął
na wniosek Komisji Praw Czło
wieka rezolucję, w .s&iraśie u-

cbWalenia przez ONZ Konwen
cji Praw Dzieci,
uchwalenia tej I

Polska. Projekt
stał przedłożony j
PRL na sesji
Człowieka w lutym br.

W dyskusji nad raportem Ko
misji Praw Człowieka delegacje
ze wszystkich regionów świata

ca. Inicjatorem
Konwencji jest
Konwencji zo-

przęz delegację
Komisji Praw

Jagiellońskiego

Osiem listów

Claude’a Francois

przeszkodził...Nawet ulewny deszcz nie

Zdjęcia: JADWIGA RUBlS

Chrześcijańskiej
nad ra-

w ciągu
stanowi

„wojny

Kolumna Uniwersytetu Poczet sztandarowy ZK ZBoWiD

w.

krajach socjalistycznych
obchodzono 1 Maja pod znakiem

cumy z osiągnięć we wszystkich
dziedzinach życia. W świątecz
nie udekorowanych miastach i

Wsiach odbyły się w tym dniu u-

roczyste pochody mieszkańców

Manifestujących pod hasłami
Pomnażania dorobku i osiągnięć.
a także solidarności ludzi pracy

Aldo Moro
Ostatnia lawina dramatycz

nych listów Aid:; Moro (wraz
z listem do

Demokracji w sobotę
nem, w sumie osiem

niecałych 48 godzin),
kulminacyjny moment

nerwów”, za której pośrednic
twem „Czerwone Brygady” usi
łują wywierać presję na Chrze
ścijańską Demokrację i inne si
ły polityczne, w wyraźnym za
miarze sprowokowania podzia
łów w obozie pięciu partii wło
skich, popierających istniejący
od 1S marca br. rząd Andreot-

tiego. W odpowiedzi na tę „es
kalację terroru”, w poniedziałek
1 bm. Chadecja, WłPK i inne

partie obecnej większości parla
mentarnej ponowiły swoje kate
goryczne „nie” dla wszelkich u-

stępstw wobec szantażu „Czer
wonych Brygad”, dopuszczając
jedynie akcje humanitarne, któ
rych podjęła się już m. in. or
ganizacja ..Caritas Internatio-

nalis”.

przybyło
.kańców

PEKIN
W Pekinie podano dzisiaj do

wiadomości, że Chiny liczą obec
nie 90(1 milionów mieszkańców.
W 1973 r. kraj len zamieszkiwa
ło 809 milionów osób,

UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie pod wpływem niżu.

Zachmurzenie duże z roz
pogodzeniami. Rano mgły i

zamglenia. W ciągu dnia
słabe opady deszczu z

przerwami. Wiatry południowe
i południowo-zachodnie 3—5 m

na sek. Temperatura dniem

plus 14—15, minimalna nocą

plus 10—8 st. C. (w)

opowiedziały’ się za uchwale
niem przez ONZ Konwencji
Praw Dziecka. Wiele z nich

przekazało rządowi PRL podzię
kowania za podjęcie tej inicja-.
tj wy.

Ustalono, że do jesieni br. po
szczególne rządy nadeślą do
ONZ swoje szczegółowe uwagi
do projektu Konwencji. Na tej
podstawie odpowiednia grupa
robocza sformułuje w przyszłym
roku końcową wersję dokumen
tu, który zostanie przedłożony
Zgromadzeniu Ogólnemu NZ.

Intencją inicjatorów oraz kra
jów popierających Konwencję
jest przyjęcie tego dokumentu

jeszcze w czasie Międzynarodo
wego Roku Dziecka, tj. w 19?# r.

PARYŻ

Leciwie miesiąc minął od tragicz
nej śmierci francuskiego piosen
karza Claude’a Francois, a jeden
z jego najbliższych przyjaciół już
zamierza wydać książkę ujawnia
jącą szczegóły życia osobistego
„Clo-Clo”, jego lęki i fobie. Po
dobno Claude Francois był owład
nięty manią higieny osobistej i u-

trzymywania młodzieńczej formy i

wyglądu — toteż kąpał się w wan
nie 6 razy dziennie, a kontrolował

wagę regularnie rano, w południe
i wieczorem. Nigdy nie pokazy
wał się na estradzie, jeśli przedtem
nie pooddychał czystym tlenem z

wożonego ze sobą stale cylindra i
nie wypił szklanki wody z mio
dem. Był podobno przekonany, że

zabiegi te dają mu „ży^y wygląd”
na estradzie.

,,Clo-Clo” cierpiał na chroniczną
bezsenność, którą próbował leczyć
na rozmaite sposoby. Ostatnio za
łożył silne oświetlenie elektryczne
w ogrodzie swej willi w pobliżu
Paryża i często schodził tam w no
cy z narzędziami ogrodniczymi w

nadziei, że praca fizyczna zmęczy

go i sprowadzi sen. $

Normalizacja sytuacji
w Afganistanie

PARYŻ, BELKI

Radio Kabul podało dzisiaj treść
dekretu nr 2 Narodowej Rady Re
wolucyjnej — najwyższego organu

władzy państwowej Afganistanu.
Przewodniczącym Narodowej Rady
Rewolucyjnej i szefem nowego rzą
du Afganistanu jest Noor Moham
med Taraki. Był on 'dotychczas
przewodniczącym lewicowego u-

grupowanja występującego pod
nazwą Demokratycznej Partii Lu
dowej. Płk Abdul Chadir, który
stal na czele przewrotu wojskowe
go w Afganistanie z 27 kwietnia br.

objął stanowisko ministra obrony.
Na stanowisko zastępcy przewod
niczącego Rady powołany został

Babrak Karmal. Ogłoszono rów
nież skład nowego rządu Afgani
stanu. Wicepremierem i ministrem

spraw zagranicznych mianowany
został Hafizzula Amin, wicepre
mierem i ministrem łączności Mu-
hammed Aslam, ministrem spraw

wewnętrznych Noor Ahmad Noor.
Doniesienia z Kabulu świadczą o

dalszej normalizacji sytuacji w

kraju. Dziś wznowiono łączność 1

komunikację drogową między Af
ganistanem a Pakistanem. Otwarto
również lotnisko w Kabulu.

W komentarzu z okazji Święta
1 Maja Radio Kabul podało, iż re
wolucja afgańska gwarantuje, iż

bogactwa naturalne kraju należeć

będą do mas ludowych, a nie do

garstki ludzi. W Afganistanie —

podkreślił komentator radiowy —

powstał niezależny i sprawiedliwy
system demokratyczny.

Profanacja grobu
Karola Marksa
LONDYN
W nocy z niedzieli na poniedzia

łek nieznani sprawcy' zbezcześcili

grób Karola Marksa na londyń
skim cmentarzu Highgate. Poma
lowano go farba niebieska. białą i

czerwona
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W naszych rękach
nasza wspólna przyszloSC

Edward Gierek
z wizytą u stołecznych

załóg robotniczych

Weterani walk

i przodownicy pracy
1'ffiajowe przemówienie I sekretarza KC PZPR—Edwarda Gierka

TOWARZYSZKI
I TOWARZYSZE!

MIESZKAŃCY STOLICY

POLSKI, WARSZAWY!
OBYWATELE!
W imieniu Komitetu Central-

ńegó Polskiej Zjednoczonej Par
tii Robotniczej, naczelnych
Władz Zjednoczonego Stronnic
twa Ludowego i Stronnictwa

Demokratycznego, w imieniu

Ogólnopolskiego Komitetu Fron
tu Jedności Narodu i Władz pań
stwowych, witam Was i pozdra
wiam w' tlńiu międżynarodowre-
g» Święta Pracy.

Przed 33 laty Polska weszła
na drogę budownictwa socjaliz
mu i stała się po raz pierwszy
w swej tysiącletniej historii

państwem ludzi pracy. Ofiar
nym wysiłkiem robotników,
chłopów i inteligencji pracują
cej stworzyliśmy niepodważalne
dowody słuszności socjalistycz
nej drogi rozwoju Ojczyzny. W

naszych rękach jej i nasza

wspólna przyszłość. Sprzyjajmy
rozwinięciu wszystkich sił twór
czych naszego narodu w pracy
dla dalszej pomyślności Polski i
A sfera Polaków.

W dniu pierwszomajowego
święta kieruję do Was Rodacy
słowa wdzięczności za codzicn-

ńy rzetelny trud.
Ze szczególnym

zwracam' Si^ do
ków walk klasowych i wy
zwoleńczych, do weteranów' pra
cy — Wasz cżyn rewolucyjny i

patriotyczny legł u podstaw’
Polski Ludowej.

Gorąco i serdecznie pozdra
wiam polską klasę robotniczą.
Pozdrawiam górników' i hutni
ków, metalowców. Chemików i

szacunkiem

bojowni
kias©wych i

Spotkanie ludzi

dobrej roboty
dzielnicy Śródmieście

Już. ęti kilku lat. w przeddzień
JrUjówegó Święta, odbywają się
spotkania Egzekutywy KD
PZPR z przodującymi ludźmi

pricy dzielnicy Śródmieście.
Także w tym roku, w ubiegłą
sobotę w sali Dómu Kultury
przy ul. Zaleskiego, ludzie do
brej roboty spotkali się z wła
dzami. partyjnymi i administra
cyjnymi dzielnicy.

Wszystkich przybyłych powi
tał .,serdecznie I sekretarz KD
PZPR — Adam Kawalec, dzię
kując im za dotychczasową o-

fiarną pracę, przyczyniającą się
do rozwoju śródmieścia.

Uczestnicy spotkania otrzyma
li pamiątkowe adresy. Piętnastu
przodujących działaczy partyj
nych i społecznych zostało wpi
sanych do Złotej Księgi Zasłużo
nych dla dzielnicowej organiza
cji partyjnej. Tym zaszczytnym
wyróżnieniem uhonorowani zo
stali: Maria Basżąk. Zofia For-

tuńśka, Józef Grabącki, Edward
Kruczek, Witold Kupiec, Sżczę-
sław Laskowski, Jarosław LiWó-
14, Stefan Markiewicz. Wanda
Owczarek, LeSzek Pieniążek,
Marian Platćk, Józef Porębski,
Stanisław Święcił, Witold Waś-
ńiewski i Roman Zgłohik.

Spotkanie uświetniły występy
artystów scen krakowskich, (bog)

budowlanych, kolejarzy i trans
portowców, energetyków, stocz
niowców, marynarzy, portow
ców-, włókniarzy, pracowników
przemysłu spożywczego i Usług,
pracowników wszystkich dzic
dżin socjalistycznej gospodarki.
Wasza praca jest głównym źró
dłem osiągnięć i warunkiem

dalszego rozwoju naszego kraju.
Pozdrawiam rolników i pra

cowników służb rolnych, praco
wników państwowych gospo
darstw rolnych, członków spół
dzielni produkcyjnych, wszyst
kich mieszkańców polskiej wsi.
Nasze państwo troszczy się o

warunki życia i pracy rolników,
szanuje Wasz wysiłek. Jestem

przekonany, że nie będziecie
szczędzić sił, aby zwiększać pro
dukcję rolną, aby podnosić po
ziom zaspokajania potrzeb na
rodu.

Pozdrawiam inteligencję pol
ską, nauczycieli, naukowców, e-

konomistów, lekarzy, prawni
ków, twórców kultury, inżynie
rów, techników, pracowników
administracji państwowej. Na
ród nasz oczekuje nowych osią
gnięć Waszej myśli, Waszego ta
lentu, Waszej twórczej pracy.

Kieruję słowa gorącej podzię
ki db kobiet polskich, naszych
matek i żon. Wasza praca za
wodowa, troska o dobro rodziny
i godne wychowanie młodego
pokolenia, Wasza dbałość
dziiiue ciepło i szczęście,
są najwyższego szacunku.

Pozdrawiam serdecznie
dzież polską. Do Was się
cam młodzi
uczniowie i

praeowńicy
gospodarki j
Niech Waszą ambicją będzie 0-

siąganie w nauce i pracy naj
lepszych wyników, godna kon
tynuacja dzieła ojców.

Pozdrawiam żołnierzy Wojska
Polskiego. Lodowe Wojsko Pol
skie obchodzi w tym roku swo
je 35-Iecie. Walcząc wraz z Ar
mią ĆzerWuną przeciwko hitle
ryzmowi, ż.-lnierz polski niósł
wolność ojczyźnie, przywraca!
Polsce sprawiedliw-e, historycz
ne granice. W’ bratnim sojuszu
z armiami państw Układu War
szawskiego Ludowe Wojsko
Polskie strzeże dziś naszej nie
podległości, strzeże bezpieczeń
stwa i prawa do pokoju całej
socjalistycznej rodziny ngrodów.

Pozdrawiam pracowników Mi
licji Obywatelskiej i Służby

Bezpieczeństwa, tych wszystkich,
którzy
ładu i

którzy
spokój.

Scrtiecżne pozdrowienia kie
ruję do Was, mieszkańcy stoli
cy Polski — Warszawy. Miasta,
które symbolizuje dorobek całe
go narodu, jego prężność, żywo
tność i ofiarność. Niech Warsza
wa wciąż rozkwita, niech
dzic przykładem pracy dla
bra całego kraju.

DRODZY RODACY!
Podstawowym prawem i

wieka jest prawo do życia w

pokoju. Naród polski, tik stra
szliwie i okrutnie dotknięty
przez wojnę i hitlerowską oku
pację ma moralne prawo i o-

bowiązek przeciwstawiania się
wyścigowi zbrojeń, produkcji i

rozpowszechnianiu broni maso-

O 10-

godtic

tnło-
zwra-

robotniey i rolnicy,
studenci, młodzi

wszystkich dziedzin

kultury narodowej.

i

strzegą praworządności,
porządku publicznego,
chronią nasz codzienny

I

b<F
do-

ezło-

Kraj i świat w dniu

majowego święta

(■Pokońc.cei;;* ze str.

narodami, o pokój i postęp spo
łeczny.

Jjć
W uroczystej i radosnej atmo

sferze obywatele ZSF.il obcho
dzili pierwszomajowe święto
pod znakiem pełnego poparcia
dla polityki wewnętrznej i za
granicznej KPZR i państwa ra
dzieckiego, realizowania progra
mu XXV Zjazdu KPZR i zadtó

dziesiątej 5-lgtki. Centralne uro
czystości odbyły się na Placu

Czerwonym w Moskwie. Na try
bucie przed Mauzoleum Leaina
zajęli miejsca serdecznie wita
ni przez tłumy nieskwian
przywódcy partii i państwa ra
dzieckiego. z sekretarzem gene
ralnym KC KPZR, przcwotltli-

'

czącym Prezydium Rady Naj-
: tfeyżsiej ZSRR. Leonidem Breż
niewem na czele.

Ludzie pracy krajów kapitali
stycznych wszystkich kontynen
tów masowo uczestniczyli w ob
chodach swego święta. Hasłem
Walki z negatywnymi zjawiska
mi systemu kapitalistycznego, o

prawo do pracy, przeciwko ma
sowemu bezrobociu. Wysuwano
wiele postulatów o treści, zależ
nej od sytuacji polityczno-gósŚo-
dgrczęj danego kraju. Najpo
wszechniej domagano się prawa
do bezpieczeństwa i życia w po
koju oraz rezygnacji z planów
produkcji nowego rodzaju broni

mgśowej zagłady — broni neu
tronowej.

wej zagłady, jej nowym rodzą-:
jom, bombie neutronowej. Nie
ma takiej polskiej rodziny, na

której do dziś ponurym cieniem
nie kładłyby się skutki II Woj
ny światowej. Nigdy o tym nie

zapomnimy. Świadomi odpowie
dzialności za Polskę, za jej byt
państwowy, jej niezależność i

rozwój, budować będziemy siłę
gospodarczą Polski i jej moc

obronną.
Utrwalać będziemy naszą

przyjaźń i nasz sojusz ze Związ
kiem Radzieckim, z wszystkimi
państwami — członkami Układu

Warszawskiego.
Umacniać będziemy przyjaźń

i pokojową współpracę z naszy
mi najbliższymi sąsiadami i z

wszystkimi postępowymi siłami
świata.

W tym uroczystym, pierwszo
majowym dniu gorące i serde
czne pozdrowienia ślemy brat
niemu narodowi radzieckiemu,
życząc mu dalszych, wspania
łych sukcesów w budowie ko
munizmu.

Pozdrawiamy wszystkie naro
dy socjalistycznej wspólnoty
państw.

Pozdrawiamy narody, które

wkraczają na drogę wolności,
demokracji i postępu.

Pierwszomajowe pozdrowienia
ślemy komunistom i wszystkim i

bojownikom o pokój i postęp
społeczny na całym świecie.

TOWARZYSZE!
OBYWATELE!

W tym roku przypada Stl-le-
cic odzyskania przez Polskę nie
podległości. Będziemy obchodzić
tę rocznicę pomni praw histerii,
w poczuciu patriotycznej więzi,
jaka łączyła i łączy wszystkie
pokolenia Polaków.

Zjednoczeni we wspólnym pa
triotycznym wysiłku budujemy
Polskę godną swych najlepszych
tradycji.

Nasza ziemia ojczysta tętni
pracą, pięknieje, gromadzi bo
gactwa całego narodu. Realizu

jąc uchwały VI i VII Zjazdu u-

moeniliśmy nasze państwo, roz
budowaliśmy gospodarkę, rośnie

poziom życia społeczeństwa, roz
wija się nauka i kultura. Kraj
óasz rie.szy się autorytetem .

. szacunkiem w świecie. Nie

takiej dziedziny, w której z

ku na rok nie zaznaczałby
pustęp.

Dziś w pierwszomajowym
chodzie raz jeszcze potwierdza
my jedność naszych myśli, u-

czue i czynów, nasze niezłomne
dążenie, by Polska rosła w siłę,
a ludzie żyli dostatniej.

Niech żyje i rozwija się nasza

Ojczyzna, Polska Rzeczpospolita
Ludowa!

Niech żyje pokój i socjalizm!

nis
ro
sie

pó-
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Przed świętem 1 Maja, I se
kretarz KC PZPR Edward Gie
rek odwiedził 29 kwietnia załogi
niektórych zakładów przemy
słowych Warszawy.

Serdeczne przyjęcie
Edwardowi Gierkowi

cy Fabryki Wyrobów
nych im. K. Świerczewskiego —

zakładu reprezentującego naj
starsze tradycje robotniczej Wo
li, a jednocześnie będącego przy
kładem nowoczesnego rozwoju
przemysłu w naszej stolicy. I se
kretarz KC PZPR przekazał
pracownikom „Świerczewskie
go” i wszystkim ludziom pracy
w Polsce najlepsze życzenia z o-

kazji Święta 1 Maja.
Kolejnym etapfcm spotkań I

sekretarza KC PZPR Edwarda
Gierka z warszawskimi załoga
mi przemysłowymi była Hula
„Warszawa”. W uroczystości 1-

niajowej, jaka odbyła się w wy
dziale półwyrobów, brali ró-w -

nież udział przedstawicieli in
nych zakładów pracy Żoliborza,
młodzież szkolna i studenci.
Przeszło 250 osób otrzymało le
gitymacje PZPR.

Gratulując nowo przyjętym w

szeregi partyjne, Edward Gie
rek życzył im, aby całym swym
życiem dowodzili słuszności

przyjętej decyzji, aby dobrze

pracówali clla kraju.

na spotkaniu w KC PZPR
zgotowali

pracowni-
Precyzyj-

siedzibie Komitetu Cen
tralnego PZPR odbyło się
w przededniu 1-Majowego

Święta — tradycyjne spotkanie
członków Biura Politycznego i
Sekretariatu KC PZPR z gtupą
weteranów ruchu robotniczego i

przodowników pracy z całego
kraju.

W spotkaniu wzięli udział: I
sekretarz KC PZPR — Edward
Gierek, przewodniczący Rady
Państwa. — Henryk Jabłoński,
prezes Rady Ministrów — Piotr
Jaroszewicz.

Przybyłych weteranów i przo
downików, ludzi szczególnie za
służonych w służbie dla socjali-

t/I IVw krakhwh

W naszym mieście przebywał
p. Morio Torninaga, euiopejski
korespondent jednego z najwię
kszych dzienników japońskich —

„Hokkaido Shimbun”, gazety u-

kazującej się w Sapporo rano i
wieczór w łącznym nakładzie 2
min egzemplarzy. Gość z Japo
nii odwiedził także naszą redak
cję. (k)

stycznej Polski, serdecznie przy,
witał Edward Gierek, który zło
żył im, a za ich pośrednictwenj
wszystkim ludziom rzetelnej,
pracy, gorące podziękowania za

twórczy wysiłek, za niezłomny
trud wnoszony w dzieło pomy
ślnego rozwoju naszej Ojczyzny.

Szczególnie podniosłym mo
mentem uroczystości było ude
korowanie grupy przodujących
ludzi pracy naszego kraju, od
znaczeniami państwowymi,przy
znanymi im na wniosek Biura

Politycznego KC PZPR przez’
Radę Państwa.

Krzyżem Komandorskim Or
deru Odrodzenia Polski odzna
czony został m. in.: Władysław
Siedlecki — profesor UJ w Kra
kowie; Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski: An
drzej Jaróg — zdobnik galante
rii drzewnej w Warsztatach '

Wzorcowych w Zakopanem i Ze
non Rysiński — kierownik Spół
dzielni Inwalidów „Tarnospin”.
w Tarnowie.

Inauguracyjna narada

prezydenta E. Barszcza
W sobotę pod przewodnictwem

nowo mianowanego prezydenta
miasta Krakowa inż. Edwarda
Barsżcza odbyła się narada dy
rektorów Wydziałów, zarządów
i zjednoczeń podległych prezy
dentowi. W naradzie udział
wzięli: z-ca członka Biura Poli
tycznego KC PZPR,. I Sekretarz
KK Partii 'Kazimierz Bareikow-
śki i sekretarz KK Jan Gluza.

Podczas obi‘ad głos zabrał K.

Bńrcikowski, który zwrócił

szczególną uwagę na problem
podniesienia skuteczności działa
nia administracji państwowej.
Mówił on też o nadmiernej cen
tralizacji zarządzania i zarazem

odbierania zbyt wielu uprawnień
jednostkom szczebla podstawo
wego; co często prowadzi do
zmniejszenia Odpowiedzialności
w podejmowaniu decyzji.

Swe pierwsze wystąpienie za
prezentował prezydent Edward
Barszcz. Zapowiedział m. in.
konsekwentną realizację ustaleń
XV konferencji krakowskiej or
ganizacji partyjnej, mówił po
nadto o ważnym problemie kon
centrowania się na realizacji

bieżących spraw i zapobiegania
nadmiernemu tworzeniu no
wych programów, które nigdy
nie doczekują się realizacji.

Z najważniejszych spraw spo
łeczno-gospodarczych do pilnego
załatwienia prezydent wymienił:
budownictwo mieszkaniowe z

niezbędnymi obiektami towarzy
szącymi, komunikację miejską,
remonty, przyspieszenie prac re
waloryzacyjnych, . porządki w

miaście i konieczny udział

przedsiębiorstw w świadczeniach
na rzecz Krakowa.

Henryk Jabłoński
zaproszony do Ghany

29 kwietnia dobiegła końca wi
zyta oficjalna, jaką złożył w

Polsce minister ■spraw zagrani- -,

cznych Ghany — Roger Joseph
A. Felli. Przyjęty został wspól
ny komunikat ujmujący wyniki
wizyty, który m. in. stwierdzą,
że min. Roger J. A. Felli prze
kazał przewodniczącemu Rady
Państwa Henrykowi Jabłońskie
mu — w imieniu szefa państwa
i przewodniczącego Najwyższej ,

Rady Wojskowej Ghany gen. 1 .

K. Aćheamponga — zaproszenie
do złożenia wizyty w Ghanie.

W czasie tozmów ministrów

spraw zagranicznych Obu

jÓW opowiedziano się. za.

szym rozwojem stosunków
sko-ghańskich.

Min, Felli zaprosił ■min. K .

Wojtaszka do złożenia wizyty w

Ghanie.

kra-
<541-
pol-

j-i

Członkowie Sekretariatu KK PZPR z wizytą w Hucie im. Lenina

100-tysięczny pochód
przeszedł ulicami Krakowa

(Dokończenie ze ślr. J)
kask budowlany — symbole naj
ważniejszych gałęzi prz.eńiyslu
najmłodszej dzielnicy
skiej.

Przemazzerowują
Kombinatu im. Lenina. Za nimi

załogi Budostalu, Mostostalu,
Montinu i in. zakładów. Wśród

maszerujących idzie AWF — od

niedawna, po „przeprowadzce”
ta uczelnia, ma siedzibę na te
renie Nowej Huty. Z dorosłymi
idą dzieci i młodzież, uczniowie
i sportowcy oraz studenci.

O godzinie 13.39 Krakowska
manifestacja dobiega końca. 100-

'

tysięczny pochód kończy defila
da orkiestry wojskowej 6 FDPD.
W czasie pochodu grały' także

orkiestry dęte kolejarzy i MPK.

Nasuwa się refleksja. Każdy
kio kocha nasz kraj, ten szami-
je pracę i samego siebie. Jest

icięc 1 Maja dniem ludzi szanu
jących pracę i czerpiących z

niej satysfakcję; jest okazją do

podsumowania dokonań i pora
żek; do wytyczenia sobie coraz

ambitniejszych planów. Mani
festując wczoraj w Krakowie,
tak jak w innych miastach kra
ju, podkreślaliśmy swój patrio
tyzm. oraz solidarność z między
narodowym ruchem robotni-

, Czym, Dziś Święto Pracy ma in-

krakow-

hutnicy

ną wymowę nii przed wielu la
ty na polskich ziemiach, lecz i
teraz posiada, a właściwie za
wiera u> twej intencji, wysoce
humanistyczne myśli. Dlatego
jest to tak szczególny dzieli.

*

W godzinach popołudniowych
w centralnych punktach miasta,
podobnie jak w innych dzielni
cach Krakowa oraz gminach na
szego województwa
odbyły się — choć
trochę pokrzyżowała
występy zespołów
nych, trwały festyny
ludowe oraz projekcje filmów.
W radosnej atmosferze przebie-
gai pierwszoniajowy wieczór.

*

Przed Świętem
PZPR odbyło się
jewódzkich władz

państwowych z

ludźmi pracy naszego regionu.
Z rąk. z-cy członka Biura Poli
tycznego, 1 sekretarza KK
PZPR, Kazimierza Barcikow-

skiego, Krzyże Kawalerskie Or
deru Odrodzenia Polski otrzy
mali: J. Bigos, W. Dłuęiak, Z.
Godlewski, B. Grzybowski, T.
Gumulski,,A. Hyży, F. Łucki. S.
Łukawski, M. Jastrzębski, Z.
Siatkowski i G. Śliwa. Ponadto
przyznano 3 ziote i 6 Srebrnych
Krzyży Zaślligi. (jż)

miejskiego
programy
aura —

artystycz-
i zabawy

Pracy w KK

spotkanie \vo-

polityćznych i

przodującymi

Pierwsza surówka z przebudowanego

wielkiego pieca nr 3

W Hucie im. Lenina, odbył się
w 1-niajowe popołudnie — o

5 dni wcześniej niż planowano —

pierwszy spust surówki z prze
budowanego wielkiego pieca
nr 3. Spust przeprowadziły bry
gady kierowane przez inż. Jana

Węgrzynowskiego, mistrza Zbig-
niew'» Malagę oraz brygadzistę
Michał* Barana. Wzniesiony nie
mal od nowa, wyposażony w do
datkowe urządzenia i powiększo
ny o 333 m sześć, piec, produko
wać będzie rocznie o 200 tyS. ton
surówki więcej niż przed remon
tem.

Z tej okazji, wczoraj po połud
niu, z wizytą do Huty przybyli
członkowie Sekretariatu KK
PZPR z zastępcą Biura Poli
tycznego KC, I sekretarzem KK
PZPR Kazimierzem Barcików-

skim. Członkowie Sekretariatu''
KK, jak również prezydent m.

Krakowa Edward Barszcz oraz

przewodniczący KK FJŃ Marian

Konieczny odwiedzili stanowiska
robocze hutników. O tym waż.* ,

nym wydarzeniu w naszym hut
nictwie poinformowali gości I se
kretarz KF PZPR. Józef Nowot
ny i dyrektor naczelny HiL Cze
sław Drożdż.

»■

i

■iTrynidad;
f co pócząć
) re zaśnie.

i)

i
I

Cos ać? $
Władze Port of Spain na \

Trynidadzie nie. wiedziały, z

.i z plaga gołębi, kto- J
. «. zagnieździły się w ogrom- ]
nych ilościach pod dachem t
miejskiej katedry, aj przy- J

podkowo znaleziono skutecz- J

ny środek. Ptaki najwyraź- \
niej przyzwyczajone do mu-

zyfei organowej uciekały w

popłochu, kiedy w pobliżu *

katedry urządzono koncert (
jednego z zespołów’ bigbito-
wyeh. i

Kronika wypadków
• 2ł bm. o godz. Z3.30 w Adamd-

wlcach (gm. Gołcza), spłonęła dre
wniana stodoła wraz z płodami rol
niczymi i sprzętem, własność Jani
ny Bielach. Straty wynoszą ok. 150

lys. złotych.
• W ciągu minionych 3 dni w

naszym województwie miejskim,
zdarzyło się kilkanaście wypadków
drogowych, w których 19 osób zo-.

siało rannych.

Hagroda w Avellino

dla „Ziemi obiecanej"
RZYM
W Avellino, we Włoszech, za

kończył się 1 bm. 19 Międzyna
rodowy Festiwal Filmu Neorea-

listycznegó „Złote Laceno”. Fe
stiwal stanowił zgodnie z zamie
rzeniami

frontację osiągnięć filmowych
Wschodu i Zachodu.

udział

Polską,

organizatorów ken-

Wzięło w

nim udział 14 krajów, m. in*
ZSRR. Pólska, WRL, CSRS.
NRD, Francja, RFN, Wiochy i

J&pónii. Pierwszą i jedyną na
grodę festiwalu zdobył film An
drzeja Wajdy „Ziemia obiec*- .

na”.

Zatrucie lodami
W Ełku (froj. suwalskie), wyda

rzyło się w tych dniach masoive
zatrucie, lodami, któremu ulĆgłó
ponad SCO osób. Chorych z obja
wami ciężkich i lekkich dolegli
wości przewodu pokarmowego
przewieziono natychmiast do szpi
tali. Nie było ofiar śmiertelnych*
Ok. 88 osób, które mniej ucier
piały, poddano leczeniu ambulato
ryjnemu.

Przedstawiciele wojewódzkich \

stacji sanitaTno-epideniiólogićzn5 ch

badając przyczyny zatrucia, śtwier-

dzih, że zlekceważenie, przepisów'
sanitarnych doprowadziło do wy
stąpienia bakterii w lodach, p<-*
chodzących z prywatnych wriwór-

♦ ni.
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Coraz więcej węgla płynie
wiślanym szlakiem

wlad»niu Krakowskiej 2e-

flu«i znajduje się Wisła
Lsie swego przepływu
przemszy po Sandomierz (w su-

273 km). Tą drogą wodną —

pomimo, że działalność dla jej
pżeglownienia została dopiero
Mdjęta — przewieziono po raz

„ierwszy w ubiegłym roku ła
dunki o wadze 1.000 .000 ton.

przede
dla

na

od

węgiel
samo-

ok. 27

W por-
na bar-

wszystkim
krakowskiego

wydobywane z

Ponadto tran
sportowano piaski szklarskie z

kopalni w Świniarach do Kom
binatu Szkła Technicznego w

Sandomierzu, gdzie produkuje
się z tych piasków szyby do sa
mochodów „fiat” (dużych i ma
łych). W ub. roku przewieziono
również drogą wodną 95 tys.
ton węgla. Było to o 15 tys.
ten. więcej niż przewidywał
plan.

W tym roku Żegluga Kra
kowska ma przewieźć 100 tys.
ton węgla, a więc każdego dnia
350 ton, co uwalnia od tego
transportu wagony składające
się na jeden średniej długości
zestaw pociągu.

Węgiel wozi się z nadwiślań
skiego portu w Gromcu k. O-

święcimia. Przypomnijmy, że

port ten powstał — w rekordo
wo szybkim czasie, bowiem w

ciągu 4 miesięcy — w roku 1976,
kiedy to Krakowowi -zagrozi
ły, z braku możliwości transpor
towych węgla, . wielkie chłody.
Podobnie jak wówczas tak i w

następnych okresach zimowych,
zagrożenie to zostało zażegnane.
Węgiel dowozi się nie tylko w

Było to

kruszywo
budownictwa,
wiślanego dna.

roz-

jako

— PAN, ul. Sławkowska

(s. 26) Kom. Filologii Kla-
Bodson —

1’humanisme

DZIŚ O GODZINIE:

*• 18
17-

sycznęj:
,,Quelques
latiń”.

*18—
Wieku 14 — „Kwiecień 78” — ko
mentarz polityczny red. Z. Turka.

* 18 — „Centrum”, os. Kościusz
kowskie 5 — Recital fortepiano-
wo-fletowy — muzyka klasyczna
i romantyczna.

JUTRO O GODZINIE:

* 17 — DK HiL, ul. Majakow
skiego 2 — gra krakowska kapela
podwórkowa.

* 18 — „Centrum” — Spo kanie
autorskie z J. Harasymowiczem.

* 18.30 — Klub Młodych, os.

Młodości 1 — Recital Andrzeja
Dąbrowskiego.

*• 19 — ul. Kopernika 7 — po
siedzenie nauk. Pol. Tow. Lekar
skiego i Pol. Tow. Higienicznego
nt. „Rozpowszechnienie niedokrwi
stości w populacji kobiet w Pol
sek”.

prof. A .

aspects de

„Kuźnia”, os. Złotego

sezonie grzewczym, lecz przez
cały rok dla stworzenia odpo
wiednich zapasów.

Do portu w Gromcu
nadchodzi transportem
chodowym z odległej o

km kopalni „Ziemowit”,
cie następuje załadunek
ki. Kierownikiem jest tutaj, od
40 lat związany z pracą na wiś
lanym szlaku Edward Wójcik
z Łączan-wsi znanej z flisackich

tradycji. Edward Wójcik
poczynał pracę również

flisak, spławiając galary.
Jeśli kiedyś na pokładzie ga-

laru transportowało się 50 ton

ładunków, to obecnie
daniu Krakowskiej
znajdują się barki o

ci 200 lub 300 ton. Z

Gromcu płyną do Krakowa ze
stawy składające się z dwu ta
kich barek, pchane przez pcha-
cze „łoś”.

Zestawy zawijają również do
nowo wybudowanego portu na

Zabłociu, skąd węgiel dostar
czany jest już bezpośrednio do

odbiorcy — Miejskiego Przed
siębiorstwa Energetyki Ciepl
nej. Gdy ‘zachodzi potrzeba,
kieruje się także węgiel dla po
trzeb krakowskiego przemysłu,
czy dla ogrzania budynków kra
kowskich szpitali. Kierowni
kiem portu na Zabłociu jest
młody pracownik Krakowskiej
Żeglugi Zdzisław Kurdybacha
— absolwent Technikum Że
glugi Śródlądowej we Wrocła
wiu.

Jeśli szybko wybudowane zo
stały przez „Energopol-2” por
ty w Gromcu i na Zabłociu, jeś
li Krakowskie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych szybko stwo
rzyło na Zabłociu potrzebne
drogi, a Katowickie Przedsię
biorstwo Robót Drogowych w

Gromcu — to inni kontrahen
ci nie do końca wywiązali się
ze swych zadań. Dotyczy to

krakowskiego „Elektromonta-
żu-1”, który wykonywał urzą-

w posia-
Żeglugi

ładownoś-

portu w

ECHO KRAKOWA

Fot. JADWIGA RTJBIŚ

dzenia energetyczne na Zabło-
ciu i katowickiego
montażu”,
rządzenia
cu. Prace
kończone.

mogą wykorzystywać energii
elektrycznej, lecz działają przy
wykorzystywaniu silników spa
linowych, które przewidziane
były do uruchamiania wyłącz
nie w sytuacjach awaryjnych.
Brak właściwego oświetlenia

portów uniemożliwia pracę w

godzinach nocnych. Porty cze
kają na brygady krakowskiego i

katowickiego „Elektromonta-
żu”. (bp)

„Elektro-
który wykonywał u-

energetyczne w Grom
nic zostały dotąd u-

Dźwigi portowe nie

wykorzystywać

■

Atrakcyjne neń
dla turystów indywidualnych

wara

Harcerski Szczep „Koliba”,
istniejący przy Szkole Podst.
nr 26 otrzymał własny sztan
dar, ufundowany przez
kę Urządzeń
„Georyt”. Uroczystość
kazania sztandaru w hali

rony” uświetnił występ
piańskiego
Bachledy.

Fabry-
Górniczych

prze-
„Ko-

zako-

Zespolu im. K.

*.

38 rocznicy śmierci

A POZA TYM:

* W MPiK, pl. Centralny —

otwarta została wystawa III Mło
dzieżowych Dni Techniki — „Osią
gnięcia techniki i racjonalizacji”.

Z okazji
mjr Henryka Dobrzańskiego
„Kubala” — patrona Szkoły
Podstawowej nr 70 odbyły się
w szkole uroczystości, podczas
których za działalność w ru
chu laickim szkoła otrzymała
„Złotą Odznakę TKKS”.

Drodzy Czytelnicy, rzecz to

zgoła nieprawdopodobna, a jed
nak prawdziwa. Otóż turyści in
dywidualni są pomalutku coraz

poważniej traktowani przez kra
jowe biura turystyczne,
zaczynają poszukiwać
klienta i dbać o jego uznanie.
Tak samo jest od kilku tygod
ni na ziemi krakowskiej, gdzie
„Wawel-Tourist” przygotowu
je coraz atrakcyjniejszą ofertę.

Jak już informowaliśmy, od
kilku tygodni za pośrednic
twem Ekspozytury „Wawel-
Touristu” w Sukiennicach moż
na zamówić, i to nawet zaledwie
z kilkugodzinnym wyprzedze
niem. miejsca w hotelu „Metro-
pol” w Warszawie. Oprócz te
go „W-T” zapewnia bilety na

imprezy kulturalne w stolicy.
Można też skorzystać z innych
usług. Stało się to możliwe dzię
ki współpracy „Wawel-Touris-
tu” z podobnym biurem turys
tycznym „Syrena” w Warszawie

Identycznie warszawiacy mogą
bez kłopotu zarezerwować

miejsca w Hotelu Polskim w

Krakowie, jak również uczest
niczyć w imprezach
nych w

Trwają
biurami
może w

można załatwiać noclegi w in-

które

tego

kultural-

grodzie pod Wawelem,
rozmowy z innymi

turystycznymi i być
ten sam sposób będzie

z

nych'większych miastach nasze
go kraju: Łodzi, Poznaniu, Wro
cławiu i Gdańsku.

Prawdopodobnie już od poło
wy maja krakowskie przedsię
biorstwo turystyczne zapraszać
będzie wszystkich
wespół , z miejscową „Żeglugą”
nie tylko na przejażdżki statka
mi po Wiśle, ale także na dan
singi „na łajbach”.

W czasie ostatnich dni przed
stawiciele biura turystycznego
„Przymorze” ze Słupska sprze
dawali w Ekspozyturze „Wawel-
Touristu” skierowania na wcza
sy, które kosztują za dwa ty
godnie w granicach około 3 tys.
zł. W sumie sprzedano
skierowali

miejsc już
Dodajmy

inicjatywy
sprzedaż polis „Warty”, pośred
niczenie we wpisach do dowodów

osobistych w celu wyjazdu do

krajów socjalistycznych (co na
stąpi w najbliższym czasie),
wczasy tzw. w siodle
le czy możliwość

prawa jazdy podczas
ku w Myślenicach.

Tym wszystkim inicjatywom
należy tylko przyklasnąć. (ja)

chętnych

tysiąc
i, niestety, więcej

nie ma.

do tego jeszcze inne

„Wawel-Touristu”:

i na koź-

zdobycia
ódpoczyn-

Towarzystwo
Kultury Tea
tralnej — Za
rząd Grodzki
oraz Związek
Literatów Pols
kich, Oddział w

Krakowie — za-

tj. 2 maja br.
ul. Krupnicza 22

:ie Bruno Mie-

<1111111 IIIIIIHIII1IIL

Podczas remontu Sukiennic wśród projektów zmian przy- Z

jęty został także- projekt nowej iluminacji tego zabytku —
*

dzieło krakowskiego plastyka Jerzego Jeleńskiego. I oto Z

projekt został zrealizowany, przed 1 maja pracownicy Kra- ;

kowskiego Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych po dokona- Z

nliu serii prób, podłączyli oświetlenie. Na iluminację składają j
się oświetlające arkady 74 żarówki dające ciepłe światło, Z

lampy sodowe oświetlające dach również o żółtawym, cie- X

płym świetle i halogeny o chłodnej barwie światła. Do za- •

montowania pozostają jeszcze reflektory na dachy kamienic ~

wokół Rynku, których światłe wydobywać będzie z mroku S

maszkarony i pinakle attyki. Całość oświetlenia sterowana S

jest centralnie, zegary włączają automatycznie oświetlenie-; *

Ta część jest produkcji krajowej, natomiast halogeny i re- •

flektory zakupiono w angielskiej firmie Thorn. Do pełni *

efektu potrzebne są jeszcze osłony żarówek na filarach ar- Z
Z . kad. Wtedy będziemy mogli się poszczycić wspaniale ilumi- 5

X nowanym zabytkiem. (j. r.)
liiiiiiiłiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiinniiHWiiinimiimiiii.

Radio zaprasza
ZARZĄD ODDZIAŁU STO

WARZYSZENIA DZIENNIKA
RZY POLSKICH I ROZGŁOŚ
NIA POLSKIEGO RADIA W
KRAKOWIE zaprasza serdecz
nie swoich słuchaczy do klubu
SDP „Pod Gruszką” przy ul.

Szczepańskiej 1, I piętro w dniu
3 maja br. o godz. 17.30, gdzie
odbędzie się spotkanie połą
czone z dyskusją na temat: „W
trosce o zieleń dla naszego mia
sta”. W spotkaniu wezmą udział

przedstawiciele
powiedzialnych
i konserwacją
cie.

■Oczekujemy
propozycje, wnioski i
Państwa. Można je

' także

szać telefonicznie w dniu
kania pod nr 285-53 w

9.00—16.00.

Co-Gdzie-Kiedy?

instytucji od-
za utrzymanie
zieleni w mieś-

na* konkretne

uwagi
zgła-
spot-
gedz.

Oddaj książkę
nie zapłacisz kary!

Przetrzymywanie przez czy
telników książek, należących
do bibliotek publicznych, staje
się plagą społeczną. We wszyst
kich bibliotekach obowiązuje
termin wypożyczenia książki —

1 miesiąc. I wydaje się, że jest

i ••

E li TU
'K:

s

O MARSZACH I „MARSZOŁOGII"
LESZEK MARUTA — krakowski literat — znany jest prze

de wszystkim jako autor opowiadań satyrycznych, ze
branych w kilku tomach, takich jak: „Martwa natura z Wą
sami” czy „Austriackie gadanie” oraz drukowanych w wie
lu czasopismach literackich i

. dawca jego humoresek nazwał
terackich.

satyrycznych. Radziecki wyr
go mistrzem małych form li-

(Dokończenie ze str. 5)
Telef. Zaufania 216-41 (całą dobę),
262-33 (8—16), lnf. kolejowa zagr.
241-82, kraj. 223-33, 295-15, lnf. Tu
rystyczna „Wawel-Tourist”, ul,
Pawia 8, tel. 260-91 (8—20), lnf.
Kulturalna KDK, pok. 144 III p„
tel. 244-02 (11—18), lnf. o Usługach,
Floriańska 20, tel. 271 -30, 228-90

(7—18), Nowa Huta, os. Zgody 7,
tel. 447-31 (8—18), Pomoc Drogowa
PZM, ul. Kawiory 3, tel. 755-75

748-92 (7—22).i

9

Różne
ZOO (Lasek ■Wplgki) od- < godz-.
do 18.

^■Apteki
Rynek GL 42 (Uen), Waryńskie

go 24 (den), Długa »«, pi. Wolno
ści 7, Rynek Podgórski 9, Nowa

Huta, A. Struga 36, Nowa Huta,
Centrum A, bl. 3 (tlen).

Radio

— Ale nie o literaturze
chciałbym dziś z Tobą roz-

małuiać, a. o Twoim orygi
nalnym hobby...

— Moja kolekcja kilkuset
Pb;t, wyłącznie z nagraniami
marszów z. całego świata, jest
na pewno przykładem rzad
kiej pasji zbieraczej, ale nie

ograniczam się jedynie do ich
kolekcjonowania, towarzyszy
mu bowiem głębokie studiowa
nie „,marsz.ologii” od strony
muzyczno - historyczno - wojs
kowej, dzięki czemu doszedłem
do sporej wiedzy z tej dziedzi
ny.

obu
Schu-
„Mar-

dżwię-
pruska

— Skąd takie nieco
dzienne zainteresowanie?

— Zrodziło się ono z moich
zainteresowań muzyką poważ
ną, gdy spostrzegłem, że nie-

hiąl wszyscy wielcy kompo
zytorzy mają w dorobku mu
zykę marszową. Przykłady
niożna by mnożyć: Beethoven

skomponował m. in. w 1813 r.

»>Marsz korpusu generała Yor-

cka”, który do dzisiaj jest po-

witalnym marszem w

państwach niemieckich,
bert jest twórcą m. in.
sza wojskowego”, przy
kach, którego armia
wkraczała w 1871 r. do Pary
ża. Któż nie zna „j
ręckiego” Mozarta czy
Rakoczego” Berlioza.

komponowali także

Wagner czy Gounod.
— Co najbardziej

ciąga Cię w muzyce mar
szowej?

— Dla mnie marsze

lepszym
charakteru

narodowego, bardzo ściśle wią-
żą się też z anegdotą histo
ryczną, z historią wojen i

wojskowości, co niezwykle po
ciąga i inspiruje moją wyo
braźnię. Jakże łatwo, słucha
jąc marszów różnych krajów
i różnych epok, wczuwąć się
w tamte czasy, zrozumieć du
cha tamtych bitew, ówczesny
zapal, odwagę i patriotyzm
żołnierzy, konfrontować stają
ce naprzeciw siebie wojska.

,Marsza tu-

„Marsza
Marsze

Haydn,

po-

są naj-
odzwierciedleniem
i temperamentu

Choćby austriacki marsz „Na
gram” i francuski „Granadier
spod Vagram” — wystarczy
posłuchać, by mieć przed o-

czyma słynną napoleońską bit
wę z roku 1809...

— A nasze polskie mar
sze?

— Mamy wiele słynnych,
związanych z naszą narodo
wą historią marszów, jak choć
by „Warszawianka” Karola

Kurpińskiego, wykonana po
raz pierwszy w 1831 r. w Tea
trze Narodowym w Warszawie,
która stała się hymnem Po
wstania Listopadowego, czy
„Dalej chłopcy, dalej żywo”,
będący wspaniałym wspom
nieniem insurekcji kościusz
kowskiej,
ne

za

ło

wspaniałym
insurekcji

choć ich współczes-
nagrania są moim zdaniem
bardzo salonowe, a za ma
po prostu wojskowe.

— Czy są jacyś słynni
wykonawcy muzyki mar
szowej?.

— Oczywiście, jest wiele ta
kich orkiestr. Do najznakomit
szych należy Reprezentacyj
na Orkiestra Ministerstwa

Obrony ZSRR, Orkiestra Gwar
dii Republikańskiej
Paryża, bez której
nie wyobrażają sobie

paryskiej uroczystości
kiestra Pułkowa 1
Gwardii Królewskiej.

— Czy Twoje wspaniałe
zbiory znajdują jakieś
praktyczne wykorzysta
nie?

— Niekiedy są wykorzysty
wane. Wypożyczam je Pols
kiemu Radiu a także teatrom

do różnych ilustracji muzycz
nych, ponieważ posiadam sze
reg nagrań nigdzie indziej
nieosiągalnych. Myślę też o

zorganizowaniu klubu miłoś
ników muzyki marszowej,
wówczas można by organizo
wać swoiste „march-sesion”.

— IV jalci sposób zdo
bywasz tak unikatowe

nagrania? •

— Najczęściej przywożę pły
ty z wyjazdów zagranicznych
lub przywożą mi je przyjacie-

mu-

ma

na-

■■

IW

Miasta
Francuzi

żadnej
i czy Or-

Szkockiej

le. W naszych sklepach
zycznych, niestety, nie

zbyt wiele tego rodzaju
grań, a gdy kiedyś zapytałem
na krakowskiej giełdzie pły
towej, w pobliżu księgarni
muzycznej w Rynku Głównym,
jakiegoś młodzieńca o nagra
nia marszów, znacząco popukał
się w głowę, co jednak nie
zraziło mnie do tej muzyki i
nadal przekładam ją ponad
oferowany mi przez niego big-
bit.

Dziękuję za rozmowę. .

LECH KŁECZEK

uniiniiuiiiiuiiiniiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniimiuiniiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiitinmiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiułuiiiiiiiii

to termin wystarcząjacy, a jeśli
ktoś chce go przedłużyć,
przecież może to uczynić,
porozumieniu się z biblioteką.
Niestety, w większości wypad
ków czytelnicy traktują ten

przepis, jak dopust boży.
Tylko w ubiegłym roku wy

słano do czytelników w Krako
wie około 5 tys. upomnień, a

ilość brakujących książek sięga
już 13 tys. tomów.

W tej sytuacji dyrekcja Miej
skiej Biblioteki Publicznej po
stanowiła, w okresie Dni Oświa
ty, Kultury, Książki i Prasy
(3—27 maja), przyjmować prze
trzymywane książki bez pobie
rania regulaminowych kar pie
niężnych. Oddajmy więc co nie
nasze! (es)

to

po

PROGRAM I
NA FALI 1322 M

Wiadomości: 19, 20, 21, 22, 23,
0.01,1,2,3,4,5.

16—18 Tu Jedynka. 17 .30—18 Ra-
diokurier. 18 Relacje ze spotkań
piłk. o mistrz. 1 Ligi. 18.25 Nie

tylko dla kierowców. 18.33 Rela
cje ze spotkań piłk. o mistrz.
I Ligi. 19.15 Kiermasz poi. piosen
ki. 19.40 Jazz. 20.05 Koncert życzeń.
21.05 Olimpijski alert młodzieży.
21.25 Kom. Totalizatora Sport. 21 .28

Utwory S. Moniuszki,
dio Kierowców. 22.23
muz. antenie. 23 Wita

PROGRAM
NA FALI 249 M

Wiadomości:

17 Operetka,
konawcy. 17.20 Portret z

ci — S. Dubois. 18 Amatorskie ze
społy przed mikrofonem. 18.25 Ple- ’

biscyt Studia Gama. 18.30 Echa
dnia. 18.40 Krajobrazy. 19 Koncert.
19.40 Dom i my. 19.55 Katalog wy
dawniczy. 20 Redakcyjne Forum.

22.20 Tu Ra-
Wrocław na

Was Polska.

II

16.40, 21.30,

jej twórcy

23.30.

i wy-
pamię-

Dyżury poselskie
Krakowski Zespół Poselski in

formuje, że dziś, tj. 2 maja
br. odbędą się dyżury poseł-'
skie:

d W gabinecie przewodniczą
cego Rady Narodowej m. Kra
kowa przy ul. Basztowej 22 w

Krakowie, I piętro, pok. nr 47

w godz. 14.00—16.00 .

® W lokalu KD FJN Kra-

ków-Siódmieście, ul. Grun-
waldzka 8, parter, pok.
w godz. 15.00—17.00.

nr 8,

Ziole medale czekają
Związek Kynologiczny przy

pomina posiadaczom psów ro
dowodowych, że 10 czerwca br.
na stadionie ,,Korony” odbędzie
się jubileuszowa XXV wystawa
psów rasowych. Ostateczny ter
min zgłoszeń upływa 5 maja.
Biuro Związku (ul. Straszew
skiego 5) jest czynne w ponie
działki, środy i piątki od 17 do 19.

20.20 Muz. ze starych płyt. 21 .16

Bisy w Filharmonii. 21 .40 Sonaty
fortepianowe Beethovena. 22 Ty
godnik Kulturalny: 22.40 WOSPR
i TV. 23.35 Co słychać w świecie.
23.40 Muzyka.

PROGRAM IV
I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ PR

UKF 88,75 MHz

Wiadomości: 16.40, 22.55.

16.50 Nasz punkt widzenia (Kr).
17.05 I połowa meczu . piłk . Wisła—
Arka Gdynia (Kr). 17.45 Gałczyń
ski i muzyka — esej (Kr). 18 Stu
denci PWSM przed mikrofonem

(stereo) (Kr). 18.20 Pogoda (Kr).
18.21 Stereofoniczny progr. muz.

(stereo) (Kr). 19 O sprawach rol
nictwa. 19.15 Lek. jęz. ang. 19.30
Muz. instrumentalno-wokalna Mo
zarta (stereo) (Kr). 20.05 Kana
dyjski flecista — R. Ait.kon (ste
reo) (Kr). 20.25 Dziewięć symfonii
A. Dvoraka w ńagr. L<'rtdyńs’'>j
Ork. Symf. (stereo) (Kr). 21 .15
Pianista z Kanady — j. Hend.rick-
son (stereo) (Kr) 21.50 Zasady na
uczania jęz. poi. — aud. 22 .10 C.

.Saint-Saens — Adagio i warzcie
z muz balet. 22 .15 Rozmowy o filo
zofii. 22 .35 Szk. Śr. dla prac. —

Historia. 22.50 P. Grainger —

Staropol, pieśń ludowa.



4 ECHO HAKOWA

r

W de Sn 1« kwietnie 1918 reku »m*i*

w wieku s» lat

MIECZYSŁAW iWIST

KAWALER, lat ST. w«est
średni — eeczupły,, po
zna Panią do lat 35, zde
cydowaną na małżeństwo.
Oferty 47265 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MASZYNĘ krawiecki! —

kupię. O/erty 47330 „Pra
sa" Kraków, Wiślna 2.

Sprzedaż

SUPERKOMFORTOWY
pokój samodzielny,
umeblowany — wynajmę
bezdzietnym. — Czynsz z

góry. Nowa Huta, Kali
nowe 21/156.

8-47194

były długoletni pracownik Wydziału Transportu
Kolejowego Huty Im. Lenina, jeden « pierw

szych budowniczych Nowej Huty.
Pogrzeb odbył się w dniu 18 kwietnia w Gło

gowie Małopolskim — o czym zawiadamia po
grążona w żałobie

RODZINA

KAWALER, l»t 38, wzrost
168 cm,

'

wykształcenie
średnie, materialnie nie
zależny (mieszkanie, sa
mochód), pozna w celu
matrymonialnym odpo
wiednią Panią, chętnie
pochodzącą ze środowis
ka wiejskiego. — Oferty
47348 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

FIAT 127 p, rok produk
cji 1975 — sprzedam. Tel.
205 82. g-46828

ŁAŃCUSZKI z medalika
mi — sprzedam. Osiedle
Na Stoku 51/7.

g-47328

2-POKOJOWE, 37 ms —

(ślepa kuchnia), II p_, ul.

Bałuckiego, zamienię na

większe, chętnie stare
budownictwo. — Oferty
46978 „Prasa” Kraków:,
Wiślna 2. ,

KOMUNIKATY . Kupno

138 P — wrzesień 1976 —

lub fabrycznie nowy. —

Oferty 47295 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Unieważnia się zagubiony czek rozrachunkowy
Ser. Nr. BO-0517-124, wystawiony przez Kra
kowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” na

nazwisko Irena Duszyńska, nr dowodu osobi
stego ZŁ 2019585, wydany przez KM MO Kra
ków. K-2952

FIATA 125 p, 3—4-letnie-
go kupię. Telefon (grze
cznościowy) 468-42, godz.
17—20. g-47122

SYRENĘ 105 sprzedam. —

Kraków, Prądnicka 20, tel.
347-47 . g-47915

STUDENTKA poszukuje
na dwa lata taniego, nie
umeblowanego pokoju w

okolicy Salwatora. Oferty
47184 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

Praca

POMOC do małej rodziny
z dzieckiem, potrzebna na

stałe lub dochodząca. —

Zgłoszenia: Kraków, Flo
riańska 28, zakład złotni
czy, telefon 222-50 lub
Wieczorem 435-48.

STUDENTKA zaopiekuje
się dzieckiem 3 razy w

tygodniu. — Oferty 47121
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

Nauka

ZDECYDOWANIE kupię
urządzenie do hot-dogów
i wypiekacz do gofrów.
Oferty 47280 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

FIAT 126 p, rok 1974, prze
bieg 30.000, baharna, czę
ści włoskie. Tel. 332-04 —

wieczorem.

Nieruchomości

g-48011

RADIO-magnetofon Grun-
dig MK-2500 kupię. Ofer
ty 47236 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

FIAT 126 p odstąpię. Od
biór w III kwartale. —

Oferty 47264 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PRACOWNIA stolarska w

Krakowie przyjmie stola
rza meblowego. Ul . Ba
torego 20, godz. 15—17 .

g-47637

MATEMATYKA — kore
petycje. Mgr Marchewka,
tel. 467-07.

FIAT 850 Sport, stan bar
dzo dobry, kupię. Oferty
47225 „Prasa” Kraków,
Wiślna 'i.

ZŁOTĄ biżuterię sprze
dam. Oferty 47111 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

BONY PeKaO sprzedam.
Oferty 47112 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

g-46955

WÓZEK sportowy, atrak
cyjny. Tel. 270-49.

g-47199

PSA sześciomiesięcznego,
powiększalnik „Krokus”.
Kraków, Opolska 43. m .

37. g-47409

POTRZEBNA pomoc do

starszej pani. — Telefon
358-12. g-47210

MAGISTER Dąbek udzie
la korepetycji,
wuje na studia
fii. Tel. 269-92.

przygoto-
z geogra-

g-47228

OBRAZ Rozwadowskiego,
.lózefczyka — kupię. —

Oferty 47212 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

FIKUS dekoracyjny. Ul.
Pułaskiego 10/26.

g-46115

FRYZJERKĘ młodą — po
praktyce — przyjmę na

State. Oferty 47250 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

UCZĘ angielskiego. —•

Kilim, tel. 345-98, wieczo
rem. g-47413

FIAT 126 p nowy — lub
po wypadku do 10 600 km.
Tel. 124-68, po 16.

ZENIT EM. - Teł. 121-51.

g-47108

ZARAZ przyjmę opiekun
kę do dziecka. — Zgło
szenia: Zakątek 8/3 —

<13—20). g47231

Matrymonialne

SZAFĘ trójdzielną, za
okrąglona; — kupie. —

Centrum C 10/94.

g-47309

KOMPLET — bransoletka
i pierścionek, złote, fili
granowe. — Oferty 47109
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

FRYZJERKĘ przyjmę. —

Posada stała. Kraków,
Karmelicka 30.

g-47237

SAMOTNI! Duży wybór
ofert posiada Biuro Ma
trymonialne „Westa”, skr.
pocztowa 672, 70-952 Szcze
cin 2. K-37

TG-12 z gwarancją i cho
dnik niemowlęcy kupię.
Oferty 47326 „Prasa” Kra
ków. Wiślna 2.

DENTYSTYCZNĄ wier
tarkę elektryczną „Jugo-
dent” sprzedam. — Tel.
328-47. g-47126

ZA wysokim wynagrodzę-
nióm poszukuję życzliwej
Pani do opieki nad star-

— w

Kra-
szym małżeństwem
miesiącach letnich,
ków, tel. 324-22 .

g-474.03

KAWALER, lat 26, wy
soki, dobrze sytuowany,
z braku znajomości pó
źna odpowiednią pannę.
Cel matrymonialny.
Oferty 47377 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

WANNĘ żeliwną, metro
wą — kupię. Zgłoszenia:
telefon 175-95.

NOWĄ karoserię 126 p. —

Oferty 47266 „Prasa”’ Kra
ków, Wiślna 2.

g-47379

WĘDKARSKI kołowrotek
muchowy, markowy —

kupię. Oferty 47249 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

126 p — odbiór IV kwar
tał — odstąpię. — Oferty
47297 „Prasa” Kraków,
Wiślna. 2 .

KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO T4C!
PRODUKCJI LEŚNEJ F ((LAb))

„NYSA” po remoncie —

sprzedam. Trawiński, No
wa Huta, os. Wyciaże 141,
k. Cła. g-47129

COCKER spaniele —

szczeniaki po
'

championie
— sprzedani. Krzywa 7/4,
w godz. 17—19.

SPRZEDAM dom jedno
rodzinny w Krakowie —

(Borek Fałęcki), wolny
zaraz po kupnie — pod
warunkiem dostarczenia
garsoniery — względnie
dwupokojowego mieszka
nia komfortowego, w

śródmieściu. Oferty' 46991
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

SPRZEDAM pół domu —

2 pokoje, kuchnia, łazien
ka, gaz, oraz dobrze za
gospodarowany ogród, w

okolicy os. Widok. — w

rozliczeniu minimum 3-

pokojowe superkomforto-
we mieszkanie własnościo
we. Warunki do uzgod
nienia. Oferty 47195 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

KRAKÓW - Jugowice —

pilnie sprzedam parcelę
budowlaną. — Oferty 47134
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

SPRZEDAM lub wydzier
żawię pod ogrodnictwo
parcelę 50 arów, w wy
sokiej kulturze. Kraków
— Wola Justowska. Ofer
ty 46792 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

DOM superkomfortowy 5-
pokojowy, c. o . gazowe,
telefon, garaż, sad, sie
dziba gminy, 20 km od
Krakowa — sprzedam.
Informacje: Kraków
ul. Sarmacka 2 c.

g-46808

Nauka trwa trzy lata. — Wiek kandydatów 15—17 lat.

11, nr kodu

■r'

K-2703

ABSOLWENCI KLAS ÓSMYCH!
Atrakcyjny zawód elektromontera i dobrze

płatną pracę - zapewni Wam ukończeni®

ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWE]
DLA PRACUJĄCYCH ZAKŁADU ENER.

GETYCZNEGO KRAKÓW.

Przyjęcia odbywają się bez egzaminów, tylko na

podstawie badań lekarskich o przydatności do zawodu
elektromontera.

Zakład przyjmuje:

DO SZKOŁY PRZYZAKŁADOWEJ — dla po-
trzeb zakładu na terenie Krakowa i okolic. —

Zgłoszenia: Kraków, ul. Dajwór 27 — Wydział
Kadr i Szkolenia — telefon 170-44, wewn. 219

4 DLA POTRZEB ENERGETYKI w Nowym
Targu i okolic. — Zgłoszenia: Nowy Targ —

Rejon Energetyczny, ul. Parkowa

34-400, telefon 24-81

DLA POTRZEB ENERGETYKI w Nowym
Sączu i okolic. — Zgłoszenia:
Rejon Energetyczny, ul. Barbaekiego 7

kodu 33-300, telefon 83-80,
Kandydaci winni złożyć:

Nowy Sącz,
nr

ZDECYDOWANIE sprze
dam parcelę oudowianą,
350 m2, Wieliczka, Lekar
ka II. Oferty 46838 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

podanie i życiorys
pisemną zgodę rodziców

kartę informacyjną ze szkoły podstawowej
cztery fotografie v;
świadectwo ukończena 8 klasy szkoły *

podstawowej.

OBOZY językowe
młodzieży
okresie od
25 sierpnia
„Lingwista
Krakowie,
macje; Kraków, ul. Mazo
wiecka 8, tel. 334-72, w

godz. 8—15,30 1 ul. Krowo
derska 19, w godz. 13—
16,30. K-2906

dla
szkolnej w

13 czerwca do
organizuje —

— Oświata” w

Bliższe infor-

KMAK Bogdan — zam.

Kraków, ul. Ostapa Dłu
skiego 3, zgubił legity
mację studencką, wydaną
przez Politechnikę Kra
kowską.

FACHOWCA wspólnika/)
prosperującego rzemieśl.
niczego zakładu tele-p .

diomechanlcznego w Kn.
Rowie — przyjmę. Ofert,
46741 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.g-46786

DZIAŁKĘ w Dolinie Mni-
kowskiej koło Krakowa,
nadającą się pod ośrodek

wczasowy (kempingi) —

sprzedam. — Oferty 46825
„Prasa” Kraków. ‘ Wiśl
na 2.

MARYNARKĘ (zapakowa
ną) zgubiono dnia 11 IV
1978. Łaskawego znalazcę
proszę o telefon: 150-21,
po godz. 15.

LEKARZ poszukuje ga.
rażu w Nowej Hucie. -

Oferty 46945 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

( ,8-47336 Zguby g-46784 GARAŻ — okolice Czar,
nowiejakiej, Dzierżyifskie.
go, al. Inwalidów -i- ku-
pię. Oferty 47136 „pfesa'1
Kraków, Wiślna 2.

KRAKÓW, ul. 18 STYCZNIA 15 - telefon 349-00, 349-02

ogłasza

SKUP
ŚLIMAKÓW

WINNICZKÓW

naEKSPORTw maju br.
Cena skupu 30 zł za 1 kg — średnica

mniej 3 cm. — Zbiór i dostawa tylko
przewiewnych. — Termin rozpoczęcia skupu
kwietnia.

Szczegółowych informacji udzielają:
♦ Dział Pozyskania Produkcji i Zbytu KPPL „Las”

telefon 349-00, 349-02 —- oraz

♦ Zakłady Produkcji Leśnej „Las”:
— BOCHNIA, ul. Partyzantów 17, telefon 227-66
— NOWY SĄCZ, ul. Kraszewskiego 18,. tel. 222-70.

PUNKTY SKUPU:

woj, miejskie krakowskie:
♦

♦

skorupki co naj-
w opakowaniach

około 25

Kraków, ul. Emaus 4
Gdów-Zarabie nr 387

Niepołomice, Gosp. Wiklinowe „Las”
Kostrze k. Krakowa, ul. Tyniecka 134
Nowe Brzesko, ul. Lubelska 82
Proszowice, ul. Reja 3
Łęki 112
Wieniec 91

♦

♦

♦

♦

♦

♦ Zelków (k. Białego Kościoła) szkoła

woj. tarnowskie:
♦ Bochnia, ul, Partyzantów 17
♦ Tuchów, ul. Mickiewicza 2

Grabie 84

woj, nowosądeckie:

♦'♦
♦

♦

❖

♦ Wilczyska 50
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦ ------------------------------

♦ Krościenko Jagiellońska 30.
■4.

Nowy Sącz, Kraszewskiego 18
Bińczaiowa — szkoła

Łącko, ul. Szczawnicka 140

Tylmanowa 377
Długołęka 109

Gołkowice Górne 39
Rzyczanów k. Rytra (sklep)
Barcice 101
Olszanka — szkoła
Grybów, ul Węgierska 24
Witowice Dolne 91
Limanowa-Rupinów Szklane

,.x K-2158
•*-*sła

PIĘKNE, duże, superkom-
forcowe pokój z kuchnią,
loggia, 1 p., osiedle Kolo
rowe — zamienię na dwa

pokoje z kuchnią, kom
fortowe, w Śródmieściu
Krakowa. — Warunki do
uzgodnienia. Oferty 47294
„Prasa”, Kraków, Wisina 2

ŁÓDŻJ Garsonierę kom
fortową z telefonem, za
mienię na mieszkanie w

Krakowie. — Oferty 47077
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

DUŻz\ działkę z nowymi
zabudowaniami, elektry
cznością 1 wódą, sprze
dam. Chochór Anna, Celi
ny 45, Sieciechowice.

___ g-46796
SPRZEDAM dom — cźęl
ściowo wykończony. Wo
da i gaz do wprowadze
nia. Trzebinia - Siersza,
ul. Kwiatowa 40. — Zgło
szenia: Jastrzębie — ul
Śląska 34/23.

DNIA .21 kwietnia zosta
wiono storhę na parkingu
przy pl. Wiosny LudóW.

Łaskawego znalazcę pro
szę o zwrot za nagrodą.
Zgłoszenia: Nowy Targ —

tel. 25-77. g-48012

KOWALEWSKA Elżbieta,
Kraków, Dzierżyńskiego 93
— zgubiła legitymację
studencką nr 144/TiR/S —

wydaną przez AWF.

g-46743

g-46789

TUREK Waldemar, zam.

Kraków — Wzgórza Krze-
sławickie 17 a/24, zgubił le
gitymację szkolną, wyda
ną przez Zasadniczą Szko
łę Zawodową HiL — No
wa Huta.

Różne

POKÓJ superkomfortowy
— jednoosobowy odstą
pię. Tel. 144-77 .

g-47074

MAŁŻEŃSTWO przyjmie
dozorcostwo. — Warunek;
mieszkanie. Oferty 47057
„Prasa" Krkaów, Wiśl
na 2.

MIESZKANIE spółdzielcze
M-2 w Stalowej Woli, za-,
mienię na podobne lub
większe w Krakowie. —

Oferty 47027 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MIESZKANIE własnościo
we M-2 lub M-l kupię. —

Podać lokalizację i cenę.
Oferty 47029 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

GARSONIERĘ superkom-
fortową, kwaterunkową —

ul. Batorego, zamienię na

podobną w okolicy „Cra-
covii”. Oferty 47023 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2,

CENTRUM Nowej Huty —

mieszkanie superkomfor-
towe, dwupokojowe, ku
chnia, 50 ms, z przynależ
nym pomieszczeniem —

(25 m2), nadającym się na

pracownię — zamienię na

dwa oddzielne mieszkania
lub trzypokojowe więk
sze. Warunki do uzgod
nienia. Oferty 4TO54 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

SŁUPSK — centrum. —

komfortowe dwa pokoje
kuchnia, 47 m2, zamienię
na woj. nowosądeckie lub
krakowskie. Oferty 47019
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

KWATERUNKOWE pokój
z kuchnią, superkomfor-
towe, I p., parkiet, ła
zienką flizowana, zamie
nięna2lub3pokojez
kuchnią, do II piętra, w

Krakowie lub Nowej Hu
cie. — Zgłoszenia: Nowa
Huta, os. Urocze 5, m. 27.

g-47013

SAMOTNY poszukuje po
koju umeblowanego. —

Czynsz miesięczny do
uzgodnienia. Oferty 47189

„Pras.*,”- fraków, JKiii-
»5»■

WEZMĘ w dzierżawę
działkę blisko Krakowa.
Oferty 46754 „Prasa" Kra
ków, wiślna 2.

MAŁY niedrogi domek
drewniany, z ogrodem, do
30 km od Krakowa

kupię. Oferty 46574 „P
sa” Kraków, Wiślna 2.

MYŚLENICE — sprzedam
działkę 4-arową w atrak
cyjnym miejscu na Zara
bia. Oferty 46869 „Prasa
Kraków. Wiślna a.

NOWY ładny dom jedno
rodzinny, z dziesięcioaro-
wą parcelą w Łapanowie
— sprzedam. Zgłoszenia:
Łapanów nr 58.

g-46746
SPRZEDAM parcelę bu
dowlaną. W rozliczeniu
może być pokój z kuch
nią, własnościowe, naj
chętniej Widok. — Ofer
ty 46952 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

SPRZEDAM dom piętro
wy w surowym stanie w

Wieliczce, os. Lekarka II.
Anna Bochenek, 30-694
Kraków, Kosociclra 91.

g-4693S
KRAKÓW — Wróblowice!
Sprzedam działkę 20-aro-

wą, z zezwoleniem na

budowę. Tel. 265-89, wewn.

5, w godz. 8—13.

S-47133

SPRZEDAM we Włosani
działki z lasem — pod
domki. — Myślenice, tel.
201-73. g-47156

SPRZEDAM nowy domek
jednorodzinny, z działką,
9 km od Krakowa. — Po
kupnie wolne dwa poko
je z kuchnią, Warunek:
mieszkanie własnościowe.
Oferty 47169 ..Prasa
kóws Wiślna 2.

KUPIĘ domek z ogród
kiem oraz garsonierę
własnościową w Krako
wie. Oferty 47018 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

Wczasy

KOŁOBRZEG! Bo wyna
jęcia pokoje na wczasy.
Kraków, tel, 303-72 .

£-47187

BUDYNEK w Płaszowie
przeznaczony do rozbiór
ki dam w zamian za upo
rządkowanie terenu. Zgło
szenia: tel. 227-09.

g-46832

LAKIEROWANIE samo
chodów na gorąco, szyb,
ko. i solidnie, z gwaran
cją, wykonuje Zygmunt
Stanczykiewicz, Jadownl-
ki koło Brzeska nr 868.

g.flW

POSZUKUJĘ garażu 7
okolicy os. Na Skarpie.
Oferty 47073 „Prasa” 'Kra
ków, Wiślna 2.

MIESZKAŃ SPÓŁDZIELCZYCH
;h

K-2909 1..

LISTY PRZYDZIAŁÓW

NA ROK 1978 'śad

Zarząd Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowe;

w Krakowie — zawiadamia, źe projekty list pod sta-

wowych i list przyspieszeń przydziałów mieszkań na

rok 1978 sporządzone przez poszczególne spół
dzielnie mieszkaniowe zostały wywieszone do wglą
du w lokalach spółdzielni — w terminie OD 28

KWIETNIA DO 14 MAJA 1978 ROKU włącznie.
Równocześnie informuje się, że lista członków Spół

dzielni Mieszkaniowej „Domy Pogodnej Jesieni”, otrzy
mujących mieszkania w roku 1978, została już wywie
szona w lokalu Spółdzielni przy ul. Kazimierza Wiel
kiego 22/24 — 24 kwietnia i pozostawać będzie do

wglądu do 7 maja 1978 roku włącznie.
Lista osób przewidzianych do otrzymania mieszkań

w trybie Uchwały Rady Ministrów Nr 177 (absolwenci
wyższych uczelni, posiadający dyplomy z wyróżnie
niem) została wywieszona do wglądu również w ter
minie OD 28 KWIETNIA DO 14 MAJA BR., w lokalu
Biura Mieszkaniowego Wojewódzkiej Spółdzielni Mie
szkaniowej, ul. Karmelicka 57.

Odwołania i zastrzeżenia można wnosić do rad spół
dzielni, wyłącznie na piśmie (listem poleconym lub za

potwierdzeniem odbioru pisma), w terminie 14 dni od
dnia wywieszenia list, natomiast zastrzeżenia do listy
sporządzonej w trybie Uchwały RM Nr 177 — do
Zarządu Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w

Krakowie.

ZARZĄD
WOJEWÓDZKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ w KRAKOWIE
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Komunikat DRKP w Krakowie

erekcja Rejonowa Kolei Pań- godz. s.M, przyjazd do stacji Su-
•tw owych w Krakowie - uprzej
mie informuje i równocześnie

„rzeprasza, że w związku z pra
cami torowymi w dniach: 2, 3, 4,
s 19, 11, 12, 15, 16, 17 maja br.,
„'ustąpi przerwa w kursowaniu po
ciągów na odcinku Kalwaria Lanc-

KOrona — Stronie, w godz. od 8.90

do J5.M .

W związku z tym na tym odcin
ku odwołuje się kursowanie na
stępujących pociągów:

♦ nr 512 relacji Zakopane—Kra-
ków-Ptaszów, planowy odjazd ze

stacji Zakopane godz. 7 .20. przy
jazd do stacji Kraków - Płaszów

godzina 11.16
nr 514 relacji Zakopane—Kra-

kńw-Plaszów, planowy odjazd ze

Stacji Zakopane godz. 9 .10, przy
jazd do stacji Kraków - Piaszów

godzina 13,16
4. nr 525 relacji Kraków - Pla-

JK0w — Sucha Beskidzka, planowy
odjazd ze stacji Kraków-Plaszów

cha Beskidzka godz. 10,46
♦ nr 526 relacji Sucha Beskidz

ka—Kraków-Plaszów, planowy od
jazd ze stacji Sucha Beskidzka

godz. 12 .29, przyjazd do stacji Kra-

ków-Płaszów godz. 14,04
♦ nr 7311 relacji Poznań—Zako

pane, planowy odjazd ze stacji
Kraków Gl. godz. 7,05, przyjazd
do stacji Zakopane godz. 11 .36

♦ nr 5311 relacji Olsztyn—Zako
pane, planowy odjazd ze stacji
Kraków Gł. godz. 10.23, przyjazd
do stacji Zakopane godz. 14 .33

W pow. dniach poc. 7311, 5311
kursować będą drogą okrężną ze

stacji Skawina przez Spytkowice—
Wadowice—Skawee.

Przewóz podróżnych na odcinku

pomiędzy stacjami Kalwaria Lanc
korona—Stronie odbywać się bę
dzie autobusami PKS, za ważny
mi biletami kolejowymi.

K-SM0

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
zakład Energetyczny Kraków —

przeprasza za przerwy w dostawie

energii elektrycznej, w godz. 8—15:

O 11 maja, przy ul. Tureckiej,
Swobody, I.ydwinowskiej, Bar
skiej, Wilga, Zatorskiej, Retmań
skiej

O 13 maja, przy ul. Spiskiej,
Orawskiej, Szailarskiej, Przed
wiośnie, Czackiego

< 15 maja, przy ul. Barskiej, Za
torskiej, Tureckiej

<■17 maja, przy os. Podwawel
skim, ul. Komandosów bl. 17, 19,
23, 25

DUŻY LAJKONIK:

6,8,9,17,45
dodatkowa 7

kolie, band, po M r.l: 18637

MAŁY LAJKONIK:
I losowanie:

10, 13, 15, 18, 21, 24
II losowanie:

2,3,7,9,14,16
końc. band,; 5W

<> 18 maja, przy ul, Komandosów
01. 7, 9, 11, 13 (przedszkole).

W zw iązku z remontem sieci n. n.

i wysokiego napięcia, wystąpią
okresowe przerwy w dostawie

energii elektrycznej, u godz. 8—14:
O od u do 31 maja, w miejsco

wości Jaśkowlce
<> od 17 do 31 maja, w miejsco

wości ach: Facimiech, Wielkie Dro
gi, Jaśk-owice, Pozowice, Ocliodza

O od 13 do 2D maja, w miejsco
wościach: Pałkowice, Kunice, Wi-

hiary, Raciborsko, Dziekanowice,
Grajów, Dobranowice

Ood2do10maja, miejscowo
ści Jasienica

0 od 10 do 20 maja, w rńiejsco-
v,’ościach: Byśina, Jasienica, Suł
kowice, Harbutowice, w Myśleni
cach — ul. Sredniawskiego

<> od 15 cło 18 maja, w miejsco
wościach: Bogucice, Wieliczka,
Wieliczka. ul. Krakowska

0 od 2 do 31 maja, w miejsco
wościach:' Zabłocie, Bodzanów,
Szczytniki, Mietniów, Wola Pod-

lazańs-ka, Jawczycc. Czyżów.
Bliższych informacji udziela Rejon

Energetyczny 3 „Podgórze”, Kra
ków, ul. Niwy 12. K-2760

W dniu 28 kwietnia 1978 roku, zmarł w Krakowie

Witold Zechenter
poeta, pisarz, satyryk i publicysta, laureat Nagrody Ju
bileuszowej Ministra Kultury i Sztuki i Nagrody Miasta

Krakowa, odznaczony między innymi Krzyżem Oficer
skim Orderu Odrodzenia Polski.

Kultura naszego miasta poniosła bolesną stratę.
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

REDAKTOR

Witold Zechenter
•dsnaczony Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, medalem za 25 lat i odznaką za 3(1 lat

pracy w dziennikarstwie PRL, urodzony 29 XII 1904 roku,
zrnai-ł 28 IV 1978 roku,

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
ZARZĄD ODDZIAŁU

STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY POLSKICH
W KRAKOWIE

Dnia 28 kwietnia 1878 roku zmarł w Krakowie

Witold Zechenter
poeta, satyryk, publicysta, tłumacz i prozaik, którego
twórczość związana była nierozerwalnie z naszym miastem,
jego kulturą, pięknem i ludźmi.

WYDAWNICTWO LITERACKIE

w

Hedley obruszył się.
— Wielkie niebą, dlaczego? Jeżeli istnieje ktoś, kto

jest w stanie położyć dłoń na karku tego gnojki, tym
człowiekiem jest pan.

Terrell wstał.
— Istotnie, jeśli istnieje ktoś, kto jest w stanie poło-I

źyć dłoń na karku tego gnojka, tym człowiekiem je
stem ja. A więc trzeba rozproszyć atmosferę paniki. I

— Święte słowa, Frank! — powiedziała Monika, sto
jąc w otwartym drzwiach. — Trzeba było, żeby mu

ktoś powiedział kilka słów prawdy!
Obydwaj mężczyźni odwrócili się. Zdali sobie spra

wę, że Monika nie straciła ani jednego słowa z ich

rozmowy.
Hedley odprężył się nagle. Miał zakłopotaną minę.
— Ach, te kobiety! Franku, czy nie zechciałby pan

uwolnić mnie od tej kobiety?
Terrell również się odprężył. Mrugnął do Moniki.
— Gdyby nie to. że mam już jedną, trzymałbym pa

na za słowo. Obie są takie same.

Kiedy zabierał się do odejścia, Hedley spytał z lek
kim wahaniem w głosie:

— Czy chce pan, żebym wstąpił, jutro do komisa
riatu?

— Jest pan zawsze milę widziany.
Terrell uścisnął rękę Moniki. Potem wszedł do Win-

^y, by stawić czoło czyhającej kamerze telewizyjnej.
Jack Anders, portier „Plażą Beach”, obserwował bul

war zielonymi oczami o ostrym spojrzeniu, skrzyżo
wawszy wielkie dłome na plecach; stał na czerwonym
dywanie przed majestatycznj-m wejściem do najwięk
szego hotelu w mieście.

Anders, kombatant z drugiej wojny światowej, ob
wieszony orderami zdobytymi na froncie, był popular
ną postacią na bulwarze. Od dwudziestu lat pełnił swe

funkcje w „Plaża Beach”. .

G tej godzinie ruch był niewielki, Anders korzystał
* chwili wytchnienia. Za dwie godziny zaezńie się go-

Seminarium Leninowskie

Laureaci
pojadą do Hawany
XIII Seminarium Leninowskie,

poświęcone leninowskiej teorii

rewolucji i postępowym ruchom
w Ameryce Łacińskiej dobiegło
końca. Jury pod przewodnic
twem kierownika Zakładu Kra
jów Rozwijających się w Pol
skim Instytucie Spraw Między
narodowych, prof. dr hab. Je
rzego Prokopczuka wysoko oce
niło poziom prac naukowych —

przedstawionych zarówno przez
młodych
kóWyęh
W grupie
cewników
sce przyznano mgr Zbigniewowi
Augustynowiczowi z Warszawy
za referat pt. „Koncepcja proce
su transformacji rewolucji ku
bańskiej”, II miejsce zajął mgr
Włodzimierz Luty z Wrocławia

pracowników nau-

jak i studentów,
młodych

nauki I
pra-

rnioj-

Józef Łuszczek

wśród laureatów

— ,,Problemy pokojowej drogi
do. socjalizmu w świetle wyda
rzeń chilijskich”. III nagrodę
przyznano mgr Janowi Sękowi
z Lublina za pracę pt. „Pisa
rze Ameryki Łacińskiej wobec

problemów rewolucji socjalisty
cznej”.

W grupie referatów studenc
kich I nagrodę otrzymał Zbig
niew Świątkowski z Poznania —

„Kuba, a przeobrażenia społe
czno-polityczne w krajach roz
wijających się”. II nagroda
przypadła Krystynie Zyto-Ja-
kóbczak z Poznania za referat

pt. „Strategia i taktyka latyno
amerykańskich partii komuni
stycznych w walce o władzę po
lityczną”. III miejsce zajął
przedstawiciel Krakowa — Jan
Dyduch za pracę pt. „Polityka
Kuby wobec krajów Ameryki
Łacińskiej”.

Zdobywcy pierwszych miejsc
wejdą w skład delegacji polskiej
młodzieży na Światowy Festi
wal do Hawany. (es)

plebiscytu na 20 wybitnych
młodych Polaków

Pierwszomajowy numer „Sztan
daru Młodych” przyniósł roz
strzygnięcia — organizowanego

już drugi raz — dorocznego ple
biscytu mającego na celu wyło
nienie 20 wybitnych młodych
Polaków. Wśród laureatów ple
biscytu. który cieszył się ogrom
nym zainteresowaniem we wszy
stkich środowiskach młodzieży
znalazł się Józef Łuszczek z Za
kopanego — najlepszy obecnie

biegacz narciarski na święcie.

Z Mielca do ZSRR

SPOŁECZEŃSTWO polskie
zdecydowanie potępia plany
produkcji broni neutronowej i

wprowadzenia jćj do arsenałów
NATO. Swe jednoznaczne sta
nowisko załogi . kolejnych za
kładów pracy, przedstawiciele
różnych środowisk i mieszkań
cy miast wyrazili na kolejnych
zebraniach, spotkaniach i wie
cach protestacyjnych. M . in. 30
kwietnia W Bydgoszczy* plany
takie zdecydowanie potępiły
więźniarki obozu. zagłady w

ftayensbrueck.
PRZEWODNICZĄCY Rady

Państwa — Henryk Jabłoński

wystosował depeszę gratulacyj
ną do prezydenta Irlandii —

Patricka J, Hillery z okazji 55

rocznicy jego urodzin, przypa
dającej w dniu 2 maja.

30 KWIETNIA zakończyło sio
w Warszawie organizowane

2 WTOREK

MAJA
AnatąJt

Zygmunt*

Teatry
Modrzejewskiej id.15 Opera za

ttzy grosze. Kameralny 19.15 Cze
kając na Godota. Bagatela 19.30
Wcześniak. PWST (ul. Warszaw
ska 5) 21 Powrót do domu.

Kina

dla aerobusu „HS”
W mieleckiej WSK rozpoczęto

wysyłkę trzecięgo już, wykona
nego w tym zakładzie komple
tu usterzenia do radzieckiego
samolotu pasażerskiego ,,Ił-S6”
zabierającego 350 pasażerów.

Usterzenie to wielki i trudny
w produkcji element samolotu.
Składa się zarówno ze sterów i
statecznika pionowego, jak i
sterów i statecznika poziomego
Ciężar całego usterzenia prze
kracza 5 ton, długość statecznika
poziomego ślęga 21 metrów, zaś

wysokość pionowego trzech pię
ter. W skład usterzenia wchodzi
8 tys. części (nie licząc nitów) o

wymiarach od 12 metrów do... 2
milimetrów, z których każda
musi być wykonana z dokładno
ścią do 2 tysięcznych części mi
limetra. Pierwszy Wyproduko
wany w mieleckiej WSK (jesz
cze w ub. r .) komplet usterzenia
„11-86” zdał już praktyczny e-

. gzamin — dalsze znajdują się w

produkcji.

WIADOMOŚCI
Z MMJU
przez ZHP i SZSP. — posiedze
nie Ogólnopolskiej Rady Stu
denckich Kręgów Instruktor
skich. W czasie posiedzenia dy
skutowano m. in. nad udziałem
studentów — instruktorów har
cerstwa w realizacji bogatego
programu obchodzonego w br.
— Międzynarodowego Roku
Dziecka. W apelu uczestników

spotkania, skierowanym dó

polskiej młodzieży, podkreśla
no potrzebę dalszego rozwija
nia różnych form aktywności
ideowo-wychowawczej i orga
nizatorskiej, służącej zaspoka
janiu potrzeb i zainteresowań
dzieci i młodzieży,

POCZĄWSZY od i maja przez
pó! roku — do 3J października
br. — nieczynne będzie lotni
sko PLL „LOT” we Wrocławiu
z powodu remontu pasów star
towych i modernizacji.

W'.

taczkowa codzienna krzątanina, jak zwykle przed śnia
daniem. Otwieranie drzwi ód samochodów, wskazywa
nie szoferom miejsca postoju, udzielanie odpowiedzi,
z ręką przy daszku, na idiotyczne jak zwykle pytania,
informowanie gości i zgarnianie forsy. Mieszkańcy
„Plaża Beach” nie wyobrażali Sobie, że mogą zwrócić

się z czymś do niego i nie wsunąć mu do ręki bodaj
dolara, Ale była dziewiąta trzydzieści i o tej rannej
godzinie nic w zasadzie nie powinno było absorbować

jego uwagi,
Policjant Paddy McNeil, Irlandczyk w dojrzałym

Wieku, c imponujących barach, który pełnił służbę na

bulwarze — interweniował w razie tworzenia się kor
ków, udzielał pomocy starym ludziom — podszedł do
Andersa, żeby z nim trochę pogadać.

Byli przyjaciółmi i przyjaźń ich pogłębiała się z bie
giem lat. Pierwszy z nich, bez względu na pogodę —

jak strażnik na wysuniętej placówce — pilnował ho
telu, drugi — przemierzał bulwar tam i z powrotem.
Co dwie godziny pozwalał sobie na chwilę wypoczynku
i wymieniał uprzejmości z portierem.

— Jak się ma twój przyjaciel Mściciel? — spytał An
ders, kiedy policjant- zbliżył się do niego. — Słuchałem

przed chwilą radia. Wszystkie moje staruszki siusiają
do majtek ze strachu.

— Nie tylko twoje staruszki — odparł McNeil po
nurym głosem. — ■Z wyjątkiem tuzina starszych po
licjantów, skierowanych do pilnowania -ruchu Uliczne
go. wszystko, co żvie. ściga to ścierwo. Dwo ciezarów-

tywy — pr. publlc. 21.30 24 go
dziny. 2 .1 .40 Sylwetki X Muzy —

Leon Niemczyk. 22 05 wtorek me
lomana.

ŚRODA —

6.30 HTSS —

kl. VI. 11.05
12 Wych. plastyczne — kl.
VIII. 12.45 RTSS
13.25 RTSS

Prógr. clnia. 15 Melodie. 15.30
NURT — nauczanie początkowe.
16 Dziennik. 16.10 Obiektyw. 16.38
Dla dzieci — Entliczek—słowni
czek. 17 Spoza gór i rzek — Ber
liński finał. 17 .30 Losowanie Małe
go Lotka. 17 .45 Nie tylko dla ko
biet. 18.15 Kółko i krzyżyk. 18.35

Między nami jaskiniowcami —

film animowany USA. 19 Dobra
noc. 19.10 Siódemka. 13.30 Wieczór
z dziennikiem, 20.30 Filmy z Bri-

gitte Bardot — Prawda — film
fr. 22.40 Dziennik. 22.55 Komedia

omyłek — progr. publlc. kultural
nej. 23.45 Kształt słowa — o pro
blemach literatury współczesnej.

Uwaga
Za zmiany w osłatniej chwili

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

Wy sta wy-muzea
Wawel — komnaty (wt. nięcz.

śr. i2—iS), Wawel zaginiony (Wt:
ulecz, śr. 19—15.30), zamek i Mu
zeum w Pieskowej Skale (Wt.
niecz. śr. 10—16), Muzeum Lenina,
Topolowa 5: Lenin w Polsce, Le
nin w grafice radź. (wt. 9—13, śr.
9—17 wst, wól.), Oddział w Poro
ninie: Lenin na Podhalu (wt. śr.
8—16 wst. wól.), w Białym Dunajcu
(wt. śr. 9—18 wst. wol.), Muzeum

Historyczne, Oddziały, Jana 12:

Militaria, Zegary (wt. 9—15, śr.

10—18), Szpitalna Zl: Dzieje tea
tru krak., wyst. Z . Jaroszewskiej
(wt. niecz. śr. 9—15), Franciszkań
ska 1: Malarstwo Tetmajera 1852—
1923 (Wt. 10-18. śr. 9—15), Muzeum
Narodowe — Oddziały, Sukienni
ce: Galeria poi. malarstwa i rzeźby
1764—1900 (wt. niecz. śr. 10—16),
Dom Matejki, Floriańska 41: Wy
bór z nieznanej kolekcji J. Ma
tejki (wt. niecz. śr. 1Ó—16), Szo-

layskich, pi. Szczepański 9: Pol.
malarstwo i rzeźba do 1764 r. (wt.
12—18 wst. wól. śr. niecz.), Nowy
Gmach, al. 3 Maja 1: Grafika lat
1850—1975 w RFN, Broń w daw
nych wiekach (wt. niżeż. śr. 12—

18), Archeologiczne, Poselska 3:

Starożytność i średniowiecze Ma
łopolski, Kolekcja zabytków ar-

.olieologii śródziemnomorskiej^ (wt.
14—13, śr. niecz.), Etnograficzne,
pl. wolnica 1: Triennale plastyki
nieprofesjonalnej;. Pol. - .instrumen
ty ludowe (wt. niecz. śr. 10—15),
Przyrodnicze, Sławkowska 17:
Fauna Polski, Fauna epoki lodow
cowej (wt. śr. 10—13 wst. wól.),
Krzyśztofory, ul. Szczepańska 2:
V Pokaz Fotograficzny Grupy Ro
boczej (wt. śr. 11 —18), ZPAF, ul.

Anny 3: W kręgu krajoznawstwa
(wt. śr. 10—18), Galerie: Sztuki

Nowoczesnej, Nowa Huta, os. Ko
ściuszkowskie 5: F. Szyszko —

Poza punktem zbiegu (wt. śr. 11—

18) , Pałac Sztuki, pl. Szczepański
4: S. Szukalski i Szczep Rogate
Sercó (wt. nićcz. śr. 10—17), TPSP,
Nowa Huta, al. Róż 3: Szkice z

Polski — J. Reddaway (wt. niecz.
śr. 11—18), Mały Rynek 4: Z.

Vieyteś — malarstwo. Hugo A. I.a-

gomarsino — rysunki (wt. śr. 11 —

19) , RydlóWka, Tetmajera 28; (wt.
niećz. śr. 11 —14), Kopalnia Soli
oraz Muzeum Zup Krakowskich

(wt. śr. 7—19), Krami’ Dominikań
skie. Stolarska 8/10: Milarstwó Ś.
Lewczuka (wt. śr. 11—10).

I: RTSS — chemia,
biologia. 9 Fizyka —

Fizyka - kl. VIII.
*' VII—

jęz. polski,
matematyka. 14.55

15 Melodie.

lot-15.45, 18, 20.15 Port

(USA 1. 15). Uciecha 15.45,
Czarny korsarz (wł. 1.

15). Warszawa 15.46, 18, 20.15 Czło
wiek klanu (USA 1. 18). Wolność

15.45, 18, 20.15 Taksówkarz (USA
1. 13). Sztuka 13.45 Ziemia jest
grzeszną pieśnią (fińs. 1. 18). 18.
20.15 Pogwarki (radź. b .o). Wanda
15.45, 18, 20.15 Mecanica National

(meks. 1. 18). Ml. Gwardia 14.45,
17 Nickelodeon (ang. 1. 12), 2.0
DKF: Pół żartem, pół serio (USA).
Wrzos (Zamojskiego 50) 18, 18, 20

Jeremy (USA 1. 12). Świt (os.
Teatralne 10) 15.45, 18, 20.15 Gang
Olsena wpada w szał (duńs. 1. 12).
Mała sala 15, 17.15, 19.30 Z podnie
sionym czołem (USA 1. 15). świa
towid (os. Na Skarpie 7) 16, 18,
20 Powrót tajemniczego blondyna
(fr. 1. 12). Mała sala 15, 17.30, 20

Wyprawa po złoto (radź. 1. 12).
Kultura (Rynek Gł. 27) 14, 16, 18,
20 Syndykat zbrodni (USA I. 15).
Wiedza (Rynek Gł. 27) 17.15 No
tatki z Jugosławii (poi. b.o .).
Mikro (Dzierżyńskiego 5) 16 —

seans żamkn., 18, 20 Posłannictwo
z innej planety (RFN b.o .). Dom
Żołnierza (ul. Lubicz 48) 15.30, 18

Żądło (USA. 1 . 15). Związkowiec
(Grzegórzecka 71) 16, 20 Omen

(USA 1. 18), 18 DKF: We władzy
ojca (wł.) Wisła (Gazowa 21) 16,
18 Ryzykant (USA 1. 15), 20 Burz
liwe lato (czes. b .o .). Maskotka

(Dzierżyńskiego 55) 15.30,
19.30 Wszyscy i nikt (poi.
Pasaż (Pasaż Bielaka) 15,
Przygody Bolka i Lolka.
Ponad strachem (fr. 1. 15). Pod
wawelskie (ul. Komandosów) 15.45,
18 złoto dla zuchwałych (jug.
b.o .). Tęcza (ul. Praska) 17, 19
Jadzia (poi. 1. 12).
Ugorek) 17 Dziewczyna Tz laską
(ang. 1 . 15), 19 Barwy ochronne
(poi. 1 . 15). Sfinks (Majakowskie
go 2) 16, 18, 20 Znachor (pól. 1.

12). Rotunda (Oleandry 1) 17 Spe
cjalny program fhrSbwy pt. Trą-'
dycje kina kubańskiego, 2Ó, 22 Dzi

ka planeta (Ir.) .

Telewizja
WTOREK — 1: 14.55 Progr. dnia.

13 Melodie. 15.30 Klub Seniora. 16
Dziennik. 16.10 Obiektyw — pr.
woj.: krakowskiego, krośnieńskie
go,
go,
16.30
kim

Radzimy
Sport —

I ligi piłki nożnej. 19
19.10 Siódemka. 19.30
dziennikiem. 20.30 Saga
serów.
22XYZ—cz.
22.45 XYZ — CZ. II.

WTOREK — II; 15-55 Progr. dnia.
16 Kino Najmłodszych — filmy
animowane. 16.30 Spóźniona mi
łość — film ZSRR. 18 Dla mło
dych widzów — Skrzydła. 18.30

Bitwy, kampanie, dowódcy. 19

Progr. lokalny. 19.20 Dobranoc.
19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30

Jęz. ang. — kurs pedst. 21 Inicja-

Kijów
niczy-77
18, 20.15

17.30,
1. 12).
16, 17

18, 20

Ugorek (os.

nowosądeckiego, przemyskle-
rzeszowskiego, tarnowskiego.
Studio Młodych. 17 .10 Zgadnij
jestem — teleturniej.

rolnikom.
zakończenie

17.50
18 Studio

rozgrywek
Dobranoc.

Wieczór z

rodu Palli-
21.30 • Spotkanie pokoleń.

I. 22.30 Dziennik.

’ ki polne posiłków przyjechały dzisiaj z Miami. Guzik
■tó pomoże! Co te pedały z Miami wiedzą o Paradise

CitjH
— Myślisz, ie Hamilton ma rację? — spytał nie

winnie Andera, który lubił przekomarzać się z Mc-

Neilem.
— Hamilton? — mruknął tamten z pogardą. — Ni

gdy nie słucham tego pyskacza. Nadaje się tylko do
rozrabiania w burdelu. — Zerknął z ukosa na Ander
sa. — Co on takiego powiedział?

— Ze to jest pomylony bandzior, który zawziął się
na bogaczy,

McNeil zsunął czapkę na oczy, podrapał się W kark.
— Nie trzeba być pomylonym bandziorem, żeby nie

lubić bogaczy. Ja również nić mogę powiedzieć, żebym
ich kochał.

Anders uśmiechnął Się pod Wąsem.
— Ale oni są także pożyteczni.
— No, tak. Chciałbym mieć twój zawód.
— To nie najgorsza posada. — Anders Silił się, żśby

nie przybrać zarozumiałej miny. — Rzecz W tym, żeby
umieć się nimi posługiwać. Myślisz, że przyskrzyilisz
tego wariata?

— Ja? — McNeil potrząsnął głową. — Nie ma mowy.
Już od dawna zrezygnowałem z przyskrżyniani* ko
gokolwiek. Jestem taki jak ty: nie wysilam się. Ale
szef go złapie. Terrell ma głowę na karku. Oczywiście
zaimie to trochę czasu.

Lśniący rolls zatrzytpał się przy krawężniku i An
ders, zestawiając McNeil*. podbiegł szybko i otworzył
drzwi.

— Dzień dobry, Jack.

Potężny, okazały mężczyzna, który wyszedł z wozu,
nazywał się Rodney Brińżenstein i był sławnym
adwokatem; każdego ranka przyjeżdżał z wizytą do

swych klientów z „Plaża Beach”.

(Ciąft dalszy nastąpi) (W

Dyżury
Pogot. MO tel. 97, straż Poiar-

na 98, Pógot. Kalunk.: Łazarza 14:

wypadki tel. 99, ząchorowśnią 1

prziwózy 233-33, porady stomato
logiczne — w przypadkach nagłych
(20—7), ambulatorium okulistycz
ne (całą dobę), Rynek Podgórski
2: 625-5Ó, 657-57, N. Huta 422-22,
Lotnisko Balice 190-29, Dyżury
szpitali: Chir. Dzierżyńskiego 44,
Chir. dziec.: Prokocim, Urolog.:
Grzegórzecka 18, Laryngol.: Dzier
żyńskiego 44, Ókulist.: Koperni
ka 38, (Neurologia oraz inne od
działy szpitali wg rejonizicji).
Dyżurne poradnie: Internistycz
na, pediatryczna, gabinet zabie
gowy (18—21), zgłoszenia wizyt
domowych (18—20), dla Śródmie
ścia — al. Pokoju 4, tel. 181-80,
183-93, dla Nowej Huty — os . Ja
giellońskie bl. 1, tel. 856-26, dl*

Krowodrzy — ul Galla 24. teł.
721-35, dla Podgórza — ul. Kra
sickiego Boczna 3, tel. 618-55,
650-99, Inf. Służby Zdrowia: tel.
205-11 (całą dobę), Punkt Inf.

Aptecznej 107-63, inf. Toksykolo
giczna, Kopernika 26, tśl. 199-99,
Inf. akcji „W”, tel. <»6-80 (8-17),
Wizyty domowe lekarzy chorób
dzieci oraz lekarzy kardiologów —

Lek. Spółdz. Pracy, tel. 293-78,
223-68 (16—23.30), Ośrodek luf. dla

Inwalidów, ul. 1 Maja 5, te!. 228-11

(pen. śr. i piąt 16—18), Krak. Tow.

Świadomego Macierzyństwa. Mło
dzieżowa Poradnia Lekarska, ul
Boh. Stalingradu 13, tel. 278-08

(9—la). Poradnia Przedmałżeńska
i Rodzinna, pi. Wiosny Ludów 8

(śr. i piąt. 16—19), Telef. Zaufa
nia 371-37 (16—22). dla dzieci i mło
dzieży 611-42 (14—18), Milicyjny

(Dokończenie na sir. 3)



Jak co roku w pochodzie
pierwszomajowym nie
zabrakło kolumny spor

towej. Młodzież i jej wy
chowawcy, opiekunowie,
maszerowali pod klubowy
mi sztandarami manifestu
jąc swym udziałem wdzię
czność dla naszego pań
stwa, za coraz lepsze wa
runki uprawiania sportu, za

rosnące nowe stadiony, ha
le i sale sportowe, baseny
kąpielowe, boiska, urzą
dzenia rekreacyjne i turys
tyczne. Swym codziennym,
rzetelnym treningiem, am
bicją i poświęceniem w

walce sportowej młodzież
odwdzięcza się ludowemu
państwu za opiekę; masowy
udział przedstawicieli AZS,
Cracoyii, Garbarni, Hutni
ka, Wawelu czy Wisły był
tego dodatkowym dowo
dem. Na zdjęciu: sportowa
kolumna przed trybuną ho
norową w Krakowie.

Ponieważ „Echo” nie ukazało się w dniu 1. maja; dla tych v

naszych czytelników, którzy nie przeczytali pońiedzialko- ff

wych wydań pozostałych gazet krakowskich, podajemy w p
ogromnym skrócie, najważniejsze wydarzenia sportowe, ją- p
kie miały miejsce w naszym mieście, a także niektóre in-

formacje o występach zespołów podwawelskiego grodu w in- ij
nych miastach. i?

Zacząć trzeba od futbolu, tej najbardziej interesującej ki- J

biców w naszym kraju dyscypliny sportu. Niestety nie ma- j
my tu nic dobrego do przekazania, Wisła przegrała po ra-

czej kompromitującej grze w Chorzowie z Ruchem 0:2, Hu- U
tnik natomiast w meczu Ii-ligowym doznał klęski na wła- ć

snym boisku 1:4 z niewysoko notowaną Resovią. Zle się 2

dzieje w zespole nowohuckim, drużyna prezentuje słabiutką p
formę, a na dodatek brak zawodnikom bojowości. ambicji, p
"tego przysłowiowego „gryzienia piłki”, które tó elementy Ji

w ogromnej mierze decydują o wynikach. Widmo spadku V

znów przed zespołem trenera J. Pesta.

Echa saortoweso wsekenAi i
' ' i

I

I LIGA
■Wyniki 29 kolejki: Ruch —

Wisła 2:0, Lech — Zagłębie 2:1,
Górnik — Śląsk 0:1, ŁKS — Po
lonia 2:0, Szombierki — Widzew

1:1, Pogoń — Zawisza 3:1, Odra WANA BRAMKA...

Coraz trudniej pisać o naszej
— Legia 3:0, Rrka — Stal 2:0.

1. Wisła 29 37 32—22 piłce, tej ligowej, kierując się
2. Lech 29 37 29—24 li tylko sportowymi kryteriami.
3. Śląsk 29 36 35—30 Rezultaty uzyskiwane bowiem

4. ŁKS 29 31 28—26 ną boiskach zadają kłam prze-
5. Odra 29 30 35—28 konaniom o stosowaniu w tej
6. Arka 29 30 29—32 dziedzinie sportu zasady fair
7. Legia 29 29 42—33 play. Choć nikt nie złapał niko-

8. Stal 29 29 31—28 go za rękę, nikt nie udowodnił
9. Widzew 29 28 32—36 przekupstw, „podkładek” itp.

10. Pogoń 29 27 35—41 machlojek, przekonanie o tych
11. Szombierki 29 27 24—33 rzeczach jest powszechne, a re-

12. Polonia 29 26 25—25 zultaty w wielu meczach po-
13. Zagłębie 29 26 30—32 twierdzają te przypuszczenia.
14. Ruch 29 25 29—34 Oto Ruch grający bardzo źle,
15. Zawisza 29 25 26—32 nagle zaczyna zwyciężać po ko-
16. Górnik 29 21 24—30 lei wszystkich rywali, ucieka ze

PIŁKARZE I LIGI KOŃCZĄ DZIŚ SEZON LIGOWY, NA
STĄPI KORONACJA MISTRZOWSKIEGO ZESPOŁU, PRZE
SĄDZONY ZOSTANIE TAKŻE LOS DRUGIEJ, OBOK ZAJ5R-
SKIEGO GÓRNIKA, DRUŻYNY, KTÓRA BĘDZIE MUSIAŁA
OPUŚCIĆ TĘ KLASĘ ROZGRYWEK. CO PRAWDA KIBICE
JUZ WSZYSTKO WIEDZĄ, JUŻ POSADZILI KRAKOWSKĄ
WISŁĘ NA MISTRZOWSKIM TRONIE, A ZDEGRADOWALI
BYDGOSKIEGO ZAWISZĘ, ALE PRZECIEŻ MOŻE SIĘ ZDA
RZYĆ JAKIŚ CUD, JAKAŚ PRZYPADKOWA, NIE ZAPLANO-

>lski Związek Piłki Noż
nej ogłosił skład 24-oso-

bowej reprezentacji pol
skich piłkarzy na mistrzo
stwa świata w Argentynie.
Z grupy tej dziewiętnastu
zawodników ma już pewny
udział iv drużynie: Toma
szewski, Kukla, Kostrzewa,
Szymanowski, Maculewicz,
Żmuda, Gorgon, Rudy, Mus
tek, Deyna, Eoniek, Kawał
ka, Kasperczak, Kupcewicz,
Masztaler, Szarmach, Lato,
Kubański i Iwan. O trzy
pozostałe wolne miejsca u-

biegają się czterej gracze:
dwaj obrońcy — Wójcicki i

Sobczyński oraz dwaj na
pastnicy — Kusto i Mazur.

Był w kadrze S. Terlecki, ale

pechowa kontuzja w meczu z

Polonią, pozbawiła go szansy

wyjazdu.
W powszechnym odczuciu

kibiców skład jaki zapropo
nował trener J. Gmoch za
wiera nazwiska naszych rze
czywiście najlepszych dziś *

piłkarzy. Choć oczywiście nie-

którzy kibice uważają, iż w l

zespole winien być Płaszew- (
ski bo to typowy lewy

'

obrońca, lepszy od Justka t

czy Rudego, że Deyna już
nie osiągnie reprezentacyjnej (
formy itp., niemniej gene- (
ralnie nikt nie ma większych
zastrzeżeń co do doboru zes- y

polu.
Sporo niepokoju budzi

tomiast poziom gry

szych reprezentacyjnych
wodników

meczach
podczas
spotkań
zentacji.
cia „Mundialu 78’

ło już niezbyt wiele, marzy
my wszyscy o powtórzeniu
przez biało-czerwonych suk-

• cesóto sprzed czterech lat, a

/

i

)‘‘
r

i

i

s

na-

na-

za~

w

i
i to zarówno

klubowych jak
międzynarodowych

kontrolnych repre-
Czasu do rozpoczę-

pozosta-

Na szachownicy
JUTRO, we środę. 3 bm. w

Klubie „Pod Jaszczurami” sza
chowy mistrz Krakowa — A.

Szyszko-Bohusz rozegra symul-
tanę na 20 szachownicach. Po

symultanie odbędzie się dysku
sja na temat: „Szachy we współ
czesnym święcie”. Organizatorzy
zapraszają krakowian „Pod Ja
szczury”. Początek o godz. 17.

(k)

dotychczasowe sprawdziany
nastrajają raczej pesymis
tycznie. Lecz trener Gmoch,
jego pomocnicy, działacze i

sami piłkarze wierzą, iż cza
su jest dość by przygotować
się właściwie do występów
na argentyńskich stadio
nach, że najwyższa forma
przyjdzie w samą porę. Cóż,
pozostaje nam wierzyć, iż
tak właśnie będzie, że zgru
powanie treningowe w ośrod
ku sportowym w Remberto
wie ■przyniesie efekty
dobne tym, jakie przed mis
trzostwami w RFN, dał obóz
w Zakopanem.

‘

7-zęba wierzyć i czekać, a

przy okazji życzyć za
wodnikom by

im sił i zapału do

treningu i potem,
drugiej półkuli, do

gry i efektownych
cięstw. Nominacje
teraz

praca... (tang)

po-

starczyło
ciężkiego
już na

pięknej
zwy-

rozdane,
już pozostała tylko

i

strefy zagrożonej degradacją,
kupując — jak fama niesie —

przychylność drużyn, z którymi
ma grać, za miliony złotych! Po
dobno za punkty uzyskane w

meczu z Wisłą klub chorzow
ski zapłacił dwa miliony...?! —

Nieprawdopodobne!
Ale dość tych plotek, nie spra

wdzonych i — wciąż wierzę —

nieprawdziwych wieści. Dziś o-

statnia kolejka ligowych poje
dynków i mamy nadzieję, że ko
lejka, która da Wiśle mistrzow
ski tytuł. By tak się stało, wy
starczy wygrać z gdyńską Ar
ką. Stać Wisłę na to, wierzy
my mocno, iż tym razem kra
kowianie nie zawiodą swych
sympatyków, że sięgną po pią
ty w historii klubu prymat w

polskiej ekstraklasie, że zyska
ją prawo do udziału w Pucha
rze Europy i przysporzą nam

w jesieni wielu niezapomnia
nych wzruszeń i emocji.

Poza wszystkim wygrana i

prymat w lidze pozwolą kibi
com zapomnieć o chorzowskiej
porażce, o występie w którym
piłkarze „Białej gwiazdy” za
demonstrowali grę niegodną li
dera ligi!

Bardzo interesujący pojedy
nek odbędzie się we Wrocławiu,
gdzie miejscowy Śląsk podejmo
wać będzie poznańskiego Lecha.

Wrocławianie, obrońcy mistrzo
stwa, mają raczej teoretyczne
szanse uzyskania ponownie
pierwszego miejsca, musieliby
bowiem wygrać z Lechem, a Wi
sła musiałaby doznać porażki.
Lech jest, teoretycznie, bliższy
tytułu, wystarczy mu wygrać we

Wrocławiu, i przy choćby re
misie Wisły z Arką, zdobędzie
mistrzostwo Pojski. Ale to tyl
ko teoretyczne rozważania, pra
ktycznie bowiem Wisła m u. s i

zwyciężyć, a wówczas niezależ
nie od rezultatów meczu wro-

(•D-lunnHDuiHinnHUlHHH

oławskiego, jej przypadnie pal
ma pierwszeństwa.

W strefie spadkowej Zawisza

gra u siebie z Odrą, Ruch je-
dzie do Widzewa, a Zagłębie po
dejmuje na Stadionie Ludowym
ŁKS. Teoretycznie więc Wi
dzew i Zagłębie winny — z

uwagi na atut własnego boiska
— wygrać, natomiast Ruch w

Łodzi doznać porażki Podobno
— tu znów wracam do plotek
krążących wśród kibiców —

chorzowianie mają już załat
wione zwycięstwo z zespołem
Bonka i tym samym degrada
cja czeka wojskowych z Byd
goszczy,
konamy
dżin.

A oto

niej kolejki spotkań
wiasach wyniki pierwszej run
dy; Wisła — Arka (2:2), Legia
— Szombierki (4:2). Polonia —

Pogoń (0:1), Stal — Górnik (2:2),
Śląsk — Lech (1:3), Widzew —

Ruch (0:1), Zagłębie — ŁKS (2:1),
Zawisza — Odra (2:4).

Czy tak się stanie prze-
się już za kilka go-

zestawienia par ostat-

iwna-

Na „trzecim froncie” natomiast podział punktów w meczu

Garbarni Z Cracovią i porażka. Unii Tarnó"’ w Gorlicach z

Glinikiem wprowadziły na fotel lidera śaiidecję. Różnice

między prowadzącą trójką minimalne, po 1 punkcie, dalsza

walka zapowiada się więc interesująco.
W piłce ręcznej zakończyły się ligowe zmagania zespołów •)

kobiecych. Cracovia zamknęła sezon zwycięstwem nad AZS Ą
Katowice. 23:17, rozgrywając dobry mecz. Ostatecznie , tytuł
mistrzowski zdobył. Ruch. Cracovia uplasowała się ną 6 miej- h

scu, do II ligi spadły Pogoń Szczecin i Sośnica Gliwice a ną u

ich miejsce awansowały AZS Gdańsk i Unia Tarnów (gratu- ?

lujemy tarnowiankom). Nie powiodło się szczypiornistom p
Hutnika. Przegrali w Łodzi z Anilaną w niedzielę 27:32.i mi- •••»

U mo tego, że w poniedziałek zwyciężyli 26:17 stracili wszel- S

(I kie szanse na pierwsze miejsce. Ich najgroźniejszy rywal — Ł

y Śląsk Wrocław wygrał bowiem swe mecze i ma już, zapew- j?
'V niony mistrzowski tytuł, niezależnie od wyników nadcho- u

« dzących spotkań w Krakowie Hutnik — Śląsk. Podopieczni z)
V mgr B. Fulary mają wicemistrzostwo i jest to. mimo osta- Ą
Q tnich niepowodzeń, doprawdy wielki sukces zespołu jeśli się ą

zważy, iż są beniaminkiem tej klasy rozgrywek. L
A W II lidzie uratowały się przed degradacją podopieczne i?

X mgr E. Zuby — szczypiornistki AZS-u. Po słabym początku Q
drugiej rundy, krakowianki zdołały zebrać siły i dzięki sku- j

9 tecznemu finiszowi nie zostały zdegradowane do niższej kia- A

9 sy‘ *1

fi Ogromne emocje wywołał rozgrywany w Krakowie przed- u

A estatni z serii turniejów siatkarzy o mistrzostwo Polski. Pięć u

najlepszych zespołów, w których występuje bez mała cała Ą
reprezentacja, ściągało do hali Hutnika tłumy widzów. -Oglą- M
dali oni siatkówkę w świetnym wydaniu. Hutnik utrzymał ,4

Sprowadzenie w tabeli, ale nie zdołał powiększyć swej prze* u

wagi nad AZS Olsztyn. Podopieczni mgr J. Piwowara wy- U

przedzają olsztyńskich akademików tylko o 1 punkt, a osta- D

tni turniej rozgrywany będzie właśnie w Olsztynie. Sprawa Ą
prymatu w siatkówce rozstrzygnie się,. Ąąjpj^wnięj między S
tymi dworna zespołami, trzecia bowiem w tat&li Legia ma k

do krakowian już trzy punkty straty! . .

- Ł

zimno 1 pory-
odstraszyły kra-

oglądania im-

zrezygnowano

Mówiq J. Welcz i J. Piwowar

7 J

Piłkarze Juventusu

raz osiemnasty zdo-
mistrza Włoch (na

Trener reprezentacji Polski JERZY WELCZ: Najlepszymi za
wodnikami krakowskiego turnieju byli- Bebel i Karbarz (obaj
z Hutnika). Iwaniak i Lubiejewski (obaj z AZS-u Olsztyn), Ła
sko (Gwardia Wrocław) oraz Wojtowicz (Legia W-wa).

Patrząc na grę widać, że coraz bardziej daje o sobie znać zmę
czenie ciężkim sezonem. Dotyczy to głównie kadrowiczów, któ
rzy po grudniowym Pucharze Świata mieli bardzo krótką
przerwę. Po ostatnim — piątym — turnieju w Olsztynie repre
zentacja rozpoeznie przygotowania do mistrzostw świata (20
września — 1 października br. we Włoszech). Najpierw czeka

nas. jednak kilkudniowe zgrupowanie -w Krynicy, które w głó
wnej mierze będzie poświęcone na regenerację sił zawodników
i leczenie drobnych kontuzji.

Trener zespołu Hutnika JERZY PIWOWAR: Wygranie trzech

meczy w turnieju krakowskim otworzyło nam drogę do plano
wanego tytułu wicemistrzowskiego. Mamy oczywiście obecnie
realne szanse nawet na tytuł mistrzowski, ale rzecz jasna pod
warunkiem, iż w Olsztynie zagramy równie skutecznie jak w

Krakowie. We własnej hali grali jednak hutnicy z dużym obcią
żeniem psychicznym Zdarzało się. iż kilka nieudanych akcji wy
woływało gwizdy lub inne oznaki niezadowolenia publiczności
Sprawiało to, zwłaszcza w przegranym meczu z AZS-em, że sia
tkarze krakowscy popełniali jeszcze więcej błędów.

Chcąc jak najlepiej przygotować się do ostatniego turnieju,
który odbędzie się w Olsztynie w dniach 10—14 maja, w naj
bliższy czwartek rozpoczynam}' krótkie (do wtorku). zgrupo
wanie w Limanowej. (Wi-G^

PRAGA. W kolejnych me
czach hokejowych mistrzostw
świata ZSRR wygrał z NRD

10:2, a Kanada z RFN 6:2.

STUTTGART. Piłkarska re
prezentacja Meksyku zremiso
wała 0:0 z miejscowym zespo
łem VFB.

TURYN.

Turyn po

byli tytuł
jedną kolejkę przed końcem li
gi).

MEKSYK. Po 6 etapach ko
larskiego wyścigu dookoło Me
ksyku prowadzi Polak — Cha-
rucki.

PLEWEN. Podczas mistrzostw

Bułgarii w podnoszeniu cięża
rów J. Rusew ustanowił rekord
świata w dwuboju (w wadze do

67.5 kg), uzyskując rezultat —

317.5 kg.

j Lekkoatletyczny \
puchar WFS j

(JUTROiwczwartek(3iJ

4 bm.). na stadionie Wawelu

rozegrane zostaną ciekawe

zawody lekkoatletyczne o

puchar Wojewódzkiej Fede
racji Sportu w Krakowie.
Start w imprezie zapowie
dzieli wszyscy najlepsi: za- .

wodniczki i zawodnicy. Po- i

czątek zawodów w obydwa i
dni o godz. 17. J

Vt sobotę pod Wawelem w

Ośrodku Sportów Wodnych
LOK miała miejsce
czystość otwarcia

nawigacyjnego 1978

kudziesięcioosobową
reprezentantów 9

wodnych zrzeszonych
jewódzkim Ośrodku
nia i Sportów
LOK w Krakowie

prezes Jacht Klubu, mgr J.

Piech, a następnie — po pod
niesieniu bandery — odbyła
się defilada łodzi motoro
wych i żaglowych, chrzest

nowej jednostki pływającej,
której nadano imię „Mario
la” oraz spotkanie aktywu
z młodzieżą na statku Że
glugi Krakowskiej. Żałować
tylko należy, iż aura pokrzy
żowała szyki organizatorom,

uro-

sezonu

r. Kil-

grupę
klubów
w Wo-
Szkole-

Wodnych
powitał

LUBLIN. W międzynarodowym
meczu rugby Budowlani przegrali
z Entente Sportiv (Francja) 4:3.

LEGNICA. Zakończył się tu tur
niej piłkarski juniorów o puchar
Zagłębia Miedziowego. Wygrała
Łódź przed Dreznem, a Kraków
uplasował. się na przedostatniej
siódmej pozycji.

CHORZÓW, w finale zawodów

żużlowych o „Zloty kask” trium
fował Piech (Wybrzeże) przed
Prochem (Gorzów) i Huszczą (Fal-
buzj.

WARSZAWA. Pięściarze Wisły
awansowali clo półfinałów Pu
charu Polski w dniach 19—21 wal
czyć będą o dalszy awans z GKS
Jastrzębie i Stalą Rzeszów.

KRAKÓW. Turniej piłkarski uni
wersytetów wygrał Wrocław przed
Gdańskiem i Poznaniem, a UJ
.uzyskał miano naj bardzie! ■fair
grającej drużyny.

przenikliwe
wisty wiatr
kowian od

prezy, toteż

z zapowiedzianych wcześniej
pokazów jazdy na nartach

wodnych i popisów płetwo
nurków. Na zdjęciu: chrzest

„Marioli”.

Zdjęcia: JADWIGA RUBIŚ

TOTEK
W TOTO-LOTKU wylosowano:

I ciągnienie — 14 — 27—33 .— 42
— 43 — 49 i dodatkowa 39*11 ciąg
nienie — 2 — 10—16—19—35
— 37, końcówka banderoli 3006.
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WYDAWCA: Krak. Wyd. Praso
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