
Komunistów Jugosławii Josipa
Broz-Tito.

z wizytą w Jugosławii
Dzisiaj, 2 hm., I sekretarz KC

PZPR, Eduard Gierek udał
się do Socjalistycznej Federa
cyjnej Republiki Jugosławii.
Składa on w tym kraju oficjal
ną przyjacielską wizytę na za
proszenie prezydenta SFRJ,
przewodniczącego Związku

W sobotę i niedzielę

Na tarnowskiej ziemi
wiele imprez
z okazji święta „GP!!
I „Dni Tamowa"

Gry, zabawy, kiermasze, wy
stępy artystyczne, widowiska

plenerowe, zawody sportowe —

to tylko niektóre z imprez, któ
rych możemy być świadkami,
uczestnicząc w święcie „Gazety
Południowej” i „Dniach Tarno
wa” Organizowanymi w tę sobotę

1 niedzielę.
Wszystko wskazuje na tc, iż

podobnie jak w latach ubieg
łych tegoroczne świętowanie
przyniesie wiele humoru, zaba
wy i rozrywek, a każdy z uczest
ników znajdzie coś dla siebie w

różnorodnym, interesującym pro
gramie.

Oto niektóre tylko z przygo
towywanych atrakcji. Występy
orkiestry pod dyrekcją Stefana
Rachonia, z udziałem solistów —

sobota, godz. 20,- hala PM w Tar
nowie; niedziela, godz. 17 i 19 w

Dębicy.
Autobus artystyczny „GP”

odwiedzi wszystkie większe
miejscowości województwa, w

jego składzie: Elżbieta Jodłow
ska, Andrzej Sikorowski z gru
pą muzyczną Kabaretu „Pod
Budą”, zespoły „Wawele” i „An-
drusy”.

„Janosik, szyli na szkle ma
lowane”, widowisko plenerowe
wg E. Brylla w wyk. aktorów
Teatru im. Ludwika Solskiego —

niedziela, godz. 21, amfiteatr

przy ul. Kopernika.
Atrakcje kulinarne, przysma

ki regionalne plus występy ze
społów folklorystycznych /.naj
dziecie Państwo na Jarmarku

(Dokończenie na str. 2)

Mistrzostwa

reprezenta-

i nieustępli-

Depesza E. Gierka
do polskich

piłkarzy
REPREZENTACJA
POLSKI
NA MISTRZOSTWA
ŚWIATA W PIŁCE
NOŻNEJ
Hotel „Libertador”
Rosario — Argentyna
Gratuluję dobrej ofiarnej

gry, godnej reprezentantów
Polski postawy w inauguru
jącym Piłkarskie
Świata meczu z

cją RFN.
Wasza ambicja

wość w trudnej sportowej ry
walizacji sprawia nam w

kraju ogromną satysfakcję,
przysparza Wam sympatii
wszystkich miłośników spor
tu na świecie.

. Życzę Wam osiągnięcia jak
najlepszych wyników na sta
dionach Piłkarskich Mis
trzostw Świata. Życzę dobre
go zdrowia i wiele sił.

EDWARD GIEREK
mistrzostw

Stadion River Platę w Buenos

piłkarskich świata.

Meca Polska—RFN. Grzegorz Lato w akcji. CAF — UPI — tełefóto
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ODZNACZONE ZŁOTĄ ODZNAKĄ M. KRAKOWA

Kraków, piątek 2 czerwca 1978 r

DOWÓDZTWO wojsk ONZ w

Libanie południowym zakomu
nikowało, że w wyniku no
wych walk między wspierany
mi przez armię izraelską od
działami prawicy libańskiej a

Palestyńczykami w rejonie
Kleją zjinęło co najmniej 10 o-

sób a

ny.
strefą
ONZ.

kilkanaście odniosło ra-

Walki toczyły się poza
kontrolowaną przez siły

ZE ŚWIATA
W WASZYNGTONIE zakoń

czyły się obrady szefów państw
i rządów sojuszu atlantyckie
go. Uczestnicy konferencji u-

chwalili komunikat końcowy i

zatwierdzili dwa dokumenty:
analizę ekspertów NATO, do
tyczące generalnych tendencji
w stosunkach Wschód — Za
chód ze szczególnym uwzględ
nieniem oceny polityki Związ
ku Radzieckiego oraz 15-letni

program wspólnej polityki mi
litarnej sojuszu.
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Na oczach z górą miliarda widzów

ZACZĘŁO SIĘ. PIŁKARSKIE MISTRZOSTWA ŚWIATA
ROZPOCZĘTE. CEREMONIA INAUGURACJI TURNIEJU
WYPADŁA NIEZWYKŁE OKAZALE I BYŁA OGLĄDANA
PRZEZ — JAK OBLICZONO — 1.350 MILIONÓW WIDZÓW
NA CAŁYM ŚWIECIE. PUNKTUALNIE O GODZINIE 19,45
PREZYDENT ARGENTYNY JORGE RAFAEL VIDELA WY
POWIEDZIAŁ TRADYCYJNĄ FORMUŁKĘ - „XI MIS
TRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ- UWAŻAM ZA

OTWARTE”.

śle-
mi-

e-

Wcześniej 80 tysięcy widzów i

wspomniany już z górą miliard
osób przy telewizorach
dził przez kilkadziesiąt
nut barwną, ogromnie
fektowną ceremonię inaugura
cji „Mundialu’78”, w wyko
naniu kilkusetosobowej gru-

młodzieży argentyńskiej. Sami piłkarze nie

Aires podczas ceremonii otwarcia

CAF — UPI — telefoto

Sztandar ufundowany przez'KRZZ dla Domów Dziecka otrzymała
najlepsza w bieżącym roku placówka — Dom Dziecka nr 5.

Fot. JADWIGA RUBIŚ

Na płycie stadionu młodzież ta
uformowała napis „Argentyna
78” oraz skrót nazwy federacji
piłkarskiej — FIFA. Na bieżnię
wkroczyły poczty sztandarowe z

flagami federacji futbolowej
oraz państw do FIFA należą
cych. Następnie zaczęła się de
filada.

Nudyści na królewskiej plaży...
LONDYN

Na południowym wybrzeżu An
glii, w Hastings otwarto, po dłu
gotrwałej batalii, pierwszą w W.

Brytanii publiczną plażę dla ama
torów nieskrępowanej kąpieli sło
necznej i morskiej. Na terenie

plaży, należącej do królowej, wła
dze miasta ogrodziły obszar 1,5 km

przekazując go urzędowi cis tu
rystyki 1 wypoczynku.

Chętni do kąpieli i opalania się
nudyści, a jest ich w W. Brytanii
podobno ok. 20 tys., muszą „zare
jestrować się” w urzędzie, eo daje
im prawo do korzystania z plaży
przez 4 lata.

Jak utrzymują władze Hastings
— ule ma obawy o obrazę moral
ności. Plaża jest bowiem dobrze

zabezpieczona przed ciekawskimi

spojrzeniami niepożądanych przy
byszów i nie można do niej do
jechać autem.

Dom Dziecka nr 5 — najlepszy

ufundowała sztandar
dla Domów Dziecka

1 czerwca, w Międzynarodo
wym Dniu Dziecka, w Krakow
skiej Radzie Związków Zawodo
wych przy ul. Skarbowej hucza
ło od rana niczym w ulu. Do

siedziby związkowców przybyło
prawie 400 dzieci z placówek o-

udziału w tej ceremonii, oglą
dając zawody z wysokości try
bun bądź też za pośrednictwem
telewizji w miastach, w których
przyjdzie im rozgrywać zawo
dy. Przed każdą ekipą chłopiec
z flagą, drugi z tablicą z naz
wą kraju, dziewczyna i chłopak
ubrani w regionalne stroje. De
filadę rozpoczęli obrońcy tytułu
— piłkarze RFN. za nimi gos
podarze i dalej w kolejności al-

finaliści.

poka-
przy-

blisko

6)

fabetycznej pozostali
Po defiladzie zaczęły się
zy. Młodzież argentyńska
gotowywała się do nich

(Dokończenie na str.

talowy SALT
GENEWA

1 bm. odbyło się w Genewie

kolejne spotkanie delegacji
ZSRR i USA, uczestniczących w

radziecko-amerykańskich rozmo
wach w sprawie ograniczenia
strategicznych zbrojeń ofensy
wnych.

„Lajkonik 78“
Tradycyjnie jak co roku, wczoraj odbyły się w Krakowie

harce Lajkonika, który wraz z całą świtą i kapelą mla-
skotów odbył pochód spod kościoła Norbertanek, hojnie roz
dzielając razy swą pałką, co jak wiadomo przynosi szczęście,
aż dotarł na Rynek, pod wieżę ratuszową, gdzie od ojców
miasta, z rąk prezydenta Edwarda Barszcza odebrał należny
mu haracz i za zdrowie o'ców
wychylił kielich starego wind.

W tym. roku Lajkonikiem,
był Wojciech Gilowski, który
niezmordowanie tańczył w

swym wspaniałym stroju,
ważącym kilkadziesiąt kilo
gramów,
pogodzie wymaga nie

kondycji. No cóż, mieszkańcy
Zwierzyńca, kiedyś zdołali o-

deprzet najazd Tatarów, więc
dziś ich potomkowie dzielnie
starają się sprostać tradycji,
która nadaje niepotwarzalny
klimat naszemu miastu.

(j. r.)

co przy słonecznej
lada

“ UTRO pogoda w rejonie Kra
kowa kształtować się będzie
nadal pod wpływem wy
żu. Zachmurzenie małe; rano

zamglenia. Wiatry z kierunków

zmiennych z przewagą połud
niowo-wschodnich 2—t m sek.

Temperatura dniem 22--26, mini
malna nocą 15—11 st. C» (w)

pięk-
Ireny

prezes
repre

piekuńczo-wychowawczych na

niecodzienną uroczystość: prze
kazanie sztandaru ufundowane
go przez KRZZ krakowskim
Domom Dziecka. Bardzo

ny sztandar — projektu
Popiołkowcj — przekazał
KRZZ Antoni Dałkowski
zentantce Kuratorium Oświaty
i Wychowania, wizytatorce dr
Danucie Pardałowej, a ną naj
bliższy rok otrzymał go najlep
szy aktualnie Dom Dziecka nr 5
w Krakowie, kierowany przez
dyrektor Marię Zawiejową.

Uroczystość pasowania na mło
dzika. wręczenie 24 najbardziej
zasłużonym instytucjom i oso
bom indywidualnym odznak

Przyjaciela Szkoły i Przyjaciela
Dziecka to kolejne punkty pro
gramu w uroczystości, jaka od
bywała się w KRZZ. Zakończy
ły ją występy artystyczne bar
dzo starannie opracowane przez
młodzież młodszą i starszą oraz

wychowawczynię Jolantę Gastoł.

Szczególnie serdecznie oklaski
wano dziarskiego krakowiaka

wykonanego przez przedszkola
ków.
ciele
nika
Jan

Wydz. Organizacyjnego Edward
Kwiecień, kurator Jan Nowak,
prezes ZW TPD Edward Piech
— obejrzeli także wystawę prac
dzieci z placówek opiekuńczo-
wychowawczych wyrażając szcze
re uznanie za oryginalne i pięk
ne wykonanie kilimków, podu
szek, toreb, abażurów, serwet —

nie sposób wyliczyć wszystkiego,
choć wszystko zasługiwało na u-

wagę.

Goście, m. in. przedstawi-
KK PZPR. — z-ca kierow-

Wydz. Nauki i Oświaty
Cięciel, z-ca kierownika

*

Bezpośrednio po uroczystości
przekazania sztandaru Domom

Wj LJ

Spacer na świeżym powietrzu
poza miastem to najlepszy wy
poczynek. Zapraszamy zatem

wszystkich krakowian do wędró
wek, które urządzamy w ra
mach akcji NIE SIEDŹ W DO
MU, IDŹ NA WYCIECZKĘ. Oto
nasze propozycje na niedzielę
4 czerwca:

@ wycieczka piesza pn. „ZA
MEK W LIPOWCU” - przejazd
pociągiem do Trzebini — Bolę-
cin — Płaza — Lipowiec — Kwa
czała — Regulice — powrót ko
leją — 17 km wędrówki czyli
17 punktów do Odznaki Turysty-

>

miasta oraz pomyślność grodu

Fot. JADWIGA RUBIŚ

zajmującym się wychowa-
młodzieży — profesjonal-
z racji społecznikowskiej
O tej szczególnej pasji

Dziecka, krakowscy związkowcy
z prezesem Antonim Dałkowskim

podejmowali u siebie wycho
wawców placówek opiekuńczo-
wychowawczych oraz przedsta
wicieli najlepszych komitetów o-

piekuńczych sprawujących pie-
czę nad Domami Dziecka. Spo
tkanie zaszczycił swoją obecnoś
cią prezydent m. Krakowa Ed
ward Barszcz, który w serdecz
nych słowach podziękował wszy
stkim
niem
nie i

pasji.
działania mówił zresztą prezy
dent na poprzedniej uroczystości
gromadzącej wychowanków Do
mów Dziecka, w czasie wręcza
nia w Urzędzie Miasta przydzia
łów na mieszkania (a nie jak
mylnie podaliśmy książeczek
mieszkaniowych — za co ser
decznie przepraszamy!). To właś
nie dzięki niej, mimo różnych
trudności, rok po roku spora
grupa młodzieży ma ułatwiony
start w samodzielność i wchodzi
w życie nie czując osamotnie
nia. (mar)

Na forum ONZ
1 bm. w Nowym Jorku odbyło

się posiedzenie Komitetu Głów
nego specjalnej sesji Zgromadze-
na Ogólnego NZ w sprawie roz
brojenia, Powołano 2 grupy ro
bocze dla przygotowania ostate
cznej wersji projektu dokumen
tu końcowego sesji.

Przewodniczącym jednej z

grup wybrany został stały przed
stawiciel Polski w ONZ, amb.

Henryk Jaroszek, który pełni
funkcję wiceprzewodniczącego
Komitetu Głównego.

ki Pieszej PTTK. Zbiórka o godz.
6.5 .0 na Dworcu Głównym PKP
w Krakowie (odjazd pociągu o

godz. 7 .20). Prosimy o wcześniej
sze wykupienie biletów wyciecz
kowych (powrotnych) do stacji
Alwernia-Regulice, cena 25 zł.

Q wycieczka piesza pn. „DO
LINA MNIKOWSKA” - prze
jazd autobusem MPK do Kaszo-
wa — Czułów — przysiółek Ska
ły — Wąwóz Mnikowski — Mni-
ków — przysiółek Na Stawie —

Kaszów ■— powi ót autobusem —

12 km spaceru czyli 12 punktów
do Odznaki Turystyki Pieszej
PTTK. Zbiórka między godziną
8.30 a 9.00 przy przystanku auto
busowym MPK (linia nr 249) na

ul. Senatorskiej. Odjazd o godz.
8.45 i 9.14; ceny biletów: normal
ne—6,5żł,ulgowe—3zł.

Wszystkich Czytelników ser
decznie zapraszamy do udziału
w imprezach turystyczno-krajo
znawczych, .które organizujemy
z PTTK w ramach akcji NIE
SIEDŹ W DOMU, IDŹ NA WY
CIECZKĘ. (kas)
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Jesteśmy wszyscy jedną wielką rodziną

Henryk Jabłoński przyjął
grupę dzieci i młodzieży

Spotkanie z okazji Miudzynarodowega Dnia Dziecka
Tradycyjnym zwyczajem, z okazji Międzynarodowego Dnia

Dziecka odbyło się spotkanie dzieci i młodzieży z przedstawicie
lami władz państwowych. 1 czerwca w Belwederze gośćmi prze
wodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego i jego mał-
żóhki Jadwigi, byli chłopcy i dziewczęta z całego kraju repre
zentujący ogniwa ZHP i różne inne formy zorganizowanego oby
watelskiego działania dzieci.

W spotkaniu uczestniczyli rów
nież: z-ca przewodniczącego

Rady Państwa, przfewodniczący
CRŹZ — Władysław Kruczek,

XVIII Zjazd
KP Finlandii
HELSINKI
W Helsinkach rozpoczął 1 bm.

obrady XVIII Zjazd Komunisty
cznej Partii Finlandii. W zjeź
dzić uczestniczą delegacje 22

partii komunistycznych i robot
niczych, wśród nich delegacja
PZPR z zastępcą członka Biura

Politycznego KC, I sekretarzem
KK PZPR w Krakowie Kazimie
rzem Barcikowskim.

Sprawozdanie z działalności

partii za okres od XVII Zjazdu
w 1975 r. wygłosił przewodniczą
cy KPF — Aarne Saarinen.

Obecny Zjazd KPF ma szcze
gólnie uroczysty charakter, zbie
ga Się bowiem z 60 rocznicą po
wstania partii.

Obrady plenarne
KK SD

Problemom kultury i oświaty
w województwie miejskim kra
kowskim poświęcono było wczo
rajsze plenarne posiedzenie KK
SD. W posiedzeniu udział wzięli
ni. in. sekretarz CK SD — Kry
styna Marszałek, kierownik Wy
działu Pracy Idepwo-Wyęhowa-
wczej Kultury i Prasy CK SD —

Jan Marczuk i sekretarz' KK
FJN — Tadeusz Wojtaszek. O-

brady prowadził przewodniczący
KK SD — prof. Jan Janowski.
Referat wprowadzający wygło
siła wiceprezydent m. Krakowa

fiarbara Guzik.

W dyskusji wielb miejsca po
święcono współpracy muzeów ze

szkołami. Poruszono sprawy u-

dzialu rzemiosła w pracach re
waloryzacyjnych i roz.woju rze
miosł artystycznych. Wiele cie
kawych propozycji i wniosków
Zawiera przyjęty przez Plenum
Raport ó Stanie Kultury i 0-

śWiaty W województwie miej
skim krakowskim, adresowany
dó Urzędu rn. Krakowa i orga
nizatorów usług kulturalnych.

Na zakończenie obrad Plenum

podjęło uchwałę kierunkującą
działalność instancji w dziedzinie

kultury i oświaty.
Plenum dokonało wyboru se

kretarza KK SD w związku z

przejściem Tadeusza Nowińskie
go na stanowisko prezesa Izby
Rzemieślniczej w Krakowie. Se
kretarzem KK SD Plenum wy
brało Henryka Janikowskiego.

W czasie obrad wręczono Sre
brny Krzyż Zasługi Tadeuszowi
Ndwińśkiimu. Prof. Jan Budziłło

otrzymał Medal 40-lecia SD,
•przyznano również szereg dyplo-
w.ów działaczom SD, fbog)

Gang
oszustów

LONDYN

Londyński sąd karny ogłosił
w wyrok w procesie gru
py pięciu defraudantów na ska
lę między narodową. Oskarżeni,
Wśród których zńAjdujć się
flWóćli obywateli argentyńskich,
jędiń obywatel UśA, jeden, o-

bywatel Brazylii i jeden bez
państwowiec, urodzony na Wę
grzech, otrzymali kary od 4 i

•pół do 14 lat więzienia.
Gang oszustów, którzy posłu

giwali się fałszywymi paszpor
tami w celu inkasowania prze
kazów bankowych, Wyłudził mi*
lidńóWe sumy pieniędzy Z pfżd-
śżłó 40 Znanych banków świato
wych — w tym szwajcarskiego
. .Union Bank” i „Chase Manhat
tan Bank” z Nowego Jorku.

członek Rady Państwa, przewo
dnicząca Krajowej' Rady Kobiet
Polskich — Eugenia Kempara,
wiceprzewodniczący Rady Głów
nej Przyjaciół Harcerstwa, min.
Janusz Wieczorek oraz naczelnik
ZHP — Jerzy Wojciechowski, a

także przedstawiciele kierow
nictw organizacji społecznych i
resortów.

Dzieci opowiadały o swych co
dziennych radościach i troskach.
Uczniowie mówili o działalności

Samorządowej w klasie, na tere
nie szkoły oraz w miejscu za
mieszkania. Harcerze wspominali
ostatni alert ZHP, poświęcony
kształtowaniu patriotycznych po
staw młodego pokolenia Polski

Ludowej.
Mówiono o sprawach

wypoczynku, o pomocy
hej młodzieży w pracy
nęj przez nauczycieli i

nych wychowawców oraz zakła-'

dy pracy i instytucje.■
Nie zabrakło* harcerskiej pio

senki, która była miłym akcen
tem spotkania.
I esteśmy wszyscy jedną wielką
• rodziną — powiedział Henryk
Jabłoński zwracając się do mło
dych gości, a za ich pośrednic
twem do całego młodego pokole
nia Polski Ludowej. Wyrazem

nauki i
udziela-

społecż-
społecz-

Delegacja Holandii
w Krakowie

1 bm. przebywała w Krako
wie delegacja ministerstwa rol
nictwa i. rybołówstwa.Holandii z,
ministrem tego resortu Frost
A?ań 'Der'Sfee.-w łtatiim

Goście zwiedzili Wawel i inne

zabytki miasta. Delegacja została

przyjęta przez prezydenta mia
sta Edwarda Barszcza. W obec
ności rektora Akademii Rolni
czej Tadeusza Wojtaszka, goście
zwiedzili wydział ogrodnictwa.

Delegacja, holenderska spotka
ła się z wiceprzewodniczącym
Rady Narodowej m. Krakowa
Janem Gluzą.

„Lipsk i Kraków

w oczach dzieci"
Z okazji Dnia Dziecka, w O-

środku Informacji i Kultury Pol
skiej w Lipsku otwarto ciekawą
wystawę rysunków dziecięcych
pt.' „Lipsk i Kraków w oczach
dzieci”. Ekspozycja zawiera 120

prac, które są plonem konkursu

zorganizowanego przez współ
pracujące ze, sobą kuratoria
szkolne obu miast. Na otwarciu

wystawy, która czynna będzie do
15 czerwca, wystąpił zespół mło
dzieżowy z Nowej Huty.

tego jest stała troska 6 zape
wnienie najlepszych warunków
do nauki i wychowania, jaką
staramy się okazywać wam na

każdym kroku.
Wczoraj — powiedział przewo

dniczący Rady Państwa — spot
kałem się z grupą społecznych
wychowawców i mogę śmiało
stwierdzić, iż pracują oni ofiar
nie i zgodnie z bliskim nam ha
słem: „Wszystkie dzieci są na
sze”.

Jak mogłem stwierdzić na pod
stawie licznych waszych wypo
wiedzi, jesteście solidarni, podej
mujecie różnorodne przedsię
wzięcia społeczne, przychodzicie
z pomocą potrzebującym. Przez
to właśnie czujecie się bardziej
potrzebni .społeczeństwu i szczę
śliwa.

Tego szczęścia życzę wam oso
biście i w imieniu mojej małżon
ki oraz tu obecnych, a za wa
szym pośrednictwem wszystkim
waszym rówieśnikom w Polsce.

Spotkanie zakończyło się zgod
nie z tradycją — słodkim poczę
stunkiem.

PREZES Rady Ministrów 6d-
wolat ze stanowiska przewod
niczącego Głównego Komitetu

Kultury Fizycznej i Turystyki
mgr Bolesława Kapitana w

związku z wybraniem go I se
kretarzem Komitetu Wojewódz
kiego PZPR w Toruniu. Prezes

Rady Ministrów wyraził Bole
sławowi Kapitanowi podzięko
wanie za pracę na dotychczas
zajmowanym kierowniczym
stanowisku państwowym.

NA ZAPROSZENIE przewod
niczącego Rady Państwa —

Henryka Jabłońskiego, w

dniach 7—9 czerwca br. złoży
oficjalną wizytą w Polsce szef

federalnego rządu wojskowego,
naczelny dowódca sil zbroj
nych Republiki Federalnej Ni-

Z KRAJU
gerii — generał Olusegun Oba-

sanjo,
W WARSZAWIE trwają o-

brady międzynarodowej sesji
naukowej, poświęconej 150 ro
cznicy urodzin Lwa Tołstoja.
Jubileusz ten wpisany na ho
norowym miejscu do tegorocz
nego kalendarza rocznic

UNESCO, obchodzony jest w

ZSRR i poza jego granicami
jako wielkie święto literatury
rosyjskiej i światowej.

PRZEWODNICZĄCY Społecz
nego Komitetu Budowy Pont-

nika-Szpitala Centrum Zdro
wia Dziecka, min. Janusz Wie
czorek przyjął delegację górni
ków kopalń węgla kamiennego
oraz ZG Związku Zawodowego
Górników. Przekazali oni z o-

kazji Międzynarodowego Dnia
Dziecka kwotę 500.(8)6 złotych
na rzecz budowy CZD.

Współpraca młodzieży
z Krakowa i Kijowa

Dziś opuściła Kraków ' delega
cja Komsomołu z Kijowa z wi
ceprzewodniczącym Komitetu

Miejskiego Komsomołu w Kijo
wie Walerijćm Cybuchem.

Podczas pobytu delegacji w

Krakowie przewodnicząca Rady
Krakowskiej FSZMP Jadwiga
Nowakowska podpisała umowę o

współpracy z Komsomołem Ki

jowskim na bieżący rok. Treść

umowy przedyskutowana została

wcześniej na Międzynarodowym.
—T.'59S

1 bm. w warszawskiej „Zachę
cie” otwarto VII Międzynarodo
we Biennale Plakatu.

Ogłoszono wyniki obrad mię
dzynarodowego jury, które przy
znało nagrody.

Za plakaty na temat: „Dzie
dzictwo kulturalne a cywilizacja
współczesna” nie przyznano I i
II nagrody. Trzecią nagrodę uzy
skali ex

(Węgry)
chy). W

matyce
reatem I nagrody został Jan Sa
wka (Polska). W . grupie plaka
tów o tematyce kulturalnej
przyznano nagrody: I — Holger
Matthics (RFN), druga — Fran
ciszek Starowieyski (Polską). W

grupie plakatów reklamowych I

nagrodę uzyskał Shigćki Miyama
(Japonia).

aeąuo: Andras Alapfy
i Luciano dc Leo (Wło-
grupie plakatów o te-

ideowo-śpołecznej’ lau-

Na półmetku XV MFFK

Spokojnie, łagodnie
Wierni bywalcy krakowskich

festiwali filmowych zauwa
żają od kilku już lat prawidło
wość: festiwal krajowy jest zwy
kle ciekawszy od międzynarodo
wego. Tegoroczny festiwal mię
dzynarodowy prawidłowości tej
niestety nie przełamuje.

Impreza od lat odbywa się pod
hasłem „Nasz wiek XX”. Wyda
wać by się mogło, żc w latach
siedemdziesiątych tegoż wieku
na. święcie dzieje się tak wiele, że
tematów filmowych jest aż nad
to. Obserwując pokazy w kinie
„Kijów” można by dojść do prze
konania, że ludzkości nie dręczą
poważne problemy polityczne,
społeczne, cywilizacyjne, że za
dumała się nad losem jednostki,
że rozważa dylematy filozoficz
no spokojnie, łagódnie.

Spośród Obejrzanych dotych
czas filmów, kilka zaledwie po-
zostaje w pamięci, z różnych zre
sztą powodów. Brytyjska „Klat
ka” i argentyńskie „BsAs” głów-

Sztandar
dla Zakładów Chemicznych

w Alwerni
Wysokie odznaczenia

dla przodujących pracowników
Z wielką konsekwencją od lat

Zakłady Chemiczne w Alwerni
realizują program rozwoju pro
dukcji i rozbudowy, zarówno o-

bięktów wytwórczych, jak so
cjalnych i mieszkaniowych.

Tempo corocznego przyrostu
produkcji jest b. wysokie — się
ga 20 proc. Ostatnio wzniesiono
dwie przemysłowe instalacje
termicznego kwasu fosforowego,
niezwykle sprawne, wydajne, w

pełni zautomatyzowane. Zakła
dy „Alwernia”, które przekształ
ciły się w prawdziwego poten-

Seminarium w Bratysławie, na

którym spotkali się Jadwiga No
wakowska i przewodniczący Ko
mitetu Miejskiego Komsomołu w

Kijowie Borys Sołdatienko. IJ-
mow a obejmuje m. in. wymianę
materiałów propagandowych i

informacyjnych, współpracę za
kładów produkcyjnych obu miast,
wymianę doświadczeń pedago
gicznych między nauczycielami
(trwającą juz od 12 lat), oraz

Wymiań^
"

gmp ■turystycznych
młodzieży, organizowaną przez„Sputek■’ Ł-^uventuTz’v •

Wczoraj delegacja kijowska
spotkała się z sekretarzem KK
PZPR Janem Gluzą, a następ
nie uczestniczyła w spotkaniu z

aktywem młodzieżowym Huty
im. Lenina. Wieczorem goście z

Kijowa zwiedzili Muzeum Żup
Solnych w Wieliczce^

EM Gierek

przyjął
Stanisława Szwalbego

1 bm. I sekretarz KC PZPR Ed
ward Gierek przyjął zasłużonego
działacza ruchu robotniczego i

spółdzielczości robotniczej, Stani
sława Szwalbego.

Podkreślając zasługi Jubilata

położone dla sprawy robotniczej
i w budowie ludowego państwa,
Edward Gierek wyraził uznanie
dla jego ponad sześćdziesięciolet
niej działalności politycznej i

społecznej i złożył z okazji 80-ej
rocznicy urodzin najlepsze życze
nia dalszej aktywności, dobrego
zdrowia i wszelkiej pomyślności
osobistej.

Z. Najdowski
I zastępcą ministra
kultury i sztuki
Prezes Rady Ministrów na

wniosek ministra kultury i sztu
ki powołał mgr Zygmunta Naj
do wskiego" na stanowisko podse
kretarza startu i pierwszego za
stępcę ministra kultury i sztuki.

\ Wczoraj w Genewie, król ,

( Arabii, Saudyjskiej Chaled,
1 dokonał otwarcia meczetu, i
i zbudowanego kosztem wielu i
/ milionów dolarów z królew- )

; Sklej kiesy, J

Milionowa tona

profili giętych
z ZPH w Bochni

7 lat temu uruchomiono w Bo
chni filię Huty im. Lenina z wy
działem profili giętych.

Wczoraj, z taśm produkcyjnych
bocheńskich Zakładów Przetwór
stwa Hutniczego zeszła miliono
wa tona profili zimnogiętych;
wysłano je do Sanockiej Fabry
ki Autobusów.

tata produkcyjnego wytwarzają
wiele wyrobów chemii nieorga
nicznej, które niezbędne są dla

przemysłu garbarskiego, włókien

naturalnych i syntetycznych,
chemii gospodarczej, farmaceu- .

tycznego, kosmetycznego, farb i
lakierów itd. Na eksport odcho
dzi 19 proc, produkcji.

Zakład wkracza w nowy etap
wielkiej rozbudowy i moderni
zacji. Powstaną 3 olbrzymie wy
twórnie: wody utlenionej, rlla

której wyposażenie nadejdzie ze

Związku Radzieckiego oraz nad
boranu sodowego i trójpolifos-. ,

foranu sodowego. Stanowić to

będzie bazę dla uzyskiwania
produktów zwłaszcza dla nowo
czesnej chemii gospodarczej, w

tym głównie dla wyrobu wyso
ko uszlachetnionych środków

piorących.
Wczoraj, z okazji Dnia Chemi

ka, Zakłady ..Chemiczne w Al
werni —

ostatnim
sztandar

micznego
ków za zajęcie I miejsca
współzawodnictwie
kładowym w 1977 r, W uroczy
stości wzięli udział przedstawi
ciele władz partyjnych i admi
nistracyjnych naszego miasta i

regionu z sekretarzem KK PZPR
H. Michalskim oraz przedstawi
ciele władz resortowych i zwią
zkowych.

Najlepsi pracownicy otrzymali .

wysokie odznaczenia państwo
we, regionu, branżowe, zakłado
we, tytuły przodownika pracy
socjalistycznej.

Krzyżami Kawalerskimi Or
deru Odrodzenia Polski udeko
rowano: Cz. Nawrockiego —

kierownika dz. realizacji dostaw
1 mgr inż. J . Śledzińskicgo —

generalnego projektanta zakła
dów, Złotym Krzyżem Zasługi:
S. Bulka — kierownika dz. pla-
noyjiania .inwestycji. .

Żłote odznaki „Ża Zasługi dla

Przemysłu Chemicznego” otrzy
mali: J. Dziadur — dyr. naczel
ny, S. Luty — dyr. techniczny
i L. Ciura — dyspozytor. Złotą
odznakę „Za Zasługi dla Energe
tyki": M. Białas — główny e-

nergetyk.
Nadano też przodującym bry

gadom złote, srebrne i brązowe
odznaki pracy socjalistycznej.
Najlepsze oddziały: kwasu fosfo
rowego i dwuchromianu sodu I

wyróżniono tytułem Wydziału
Pracy Socjalistycznej. (bp)

już po raz czwarty w

10-leciu — otrzymały
ministra przem. che*
i Żarz. Gł. ZZ Chemi-

we

międzyza-

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
Zakład Energetyczny Kraków —

przeprasza za przerwy w dosta
wie energii elektrycznej:

♦ 7 Czerwca, w godz. 7.30—15.36,
ul. Kazimierza wielkiego

11—17 . 34—30, 40. 18

czćrwca, w godz. '7.30—15.30,
itl. Kazimierza Wielkiego
38, 21, Kujawskiej 1, 2—16

4 20 czerwca,

—15.30, przy ul.

94, Kazimierza
133, 18 Stycznia

♦ 22 czerwca,

—15.30, przy ul.

przy
29—37,

♦8
przy
26—32,

nie z powodu fatalnego stanii

kopii, bułgarscy „Muzykanci” —•

jako przykład fachowo i cieka-
icie realizowanego filmu popu
larnonaukowego, czeski „Zamek
w Otranto” — jako -zabawny po
mysł pastiszu na telewizyjny re
portaż.

Z filmów pokazanych wczoraj
wyróżnić warto „Negatyw” An
drzeja Brzozowskiego i „NicZegó
nić żdluję” pród. RFN. Ten o-

statiii film prezentujący działal
ność w RFN neofaszystowskiej
grupy kierowanej przez Roedera,
zrobił chyba największe wraże
nie na widowni, która aż za do
brze zna konsekwencję tego ty-
pu ideologii.

Wczorajszy, ostatni pokaz kon
kursowy o godz. 20 odbywał się
przy mocno przerzedzonej wido
wni. Nic dżiWnegó, skoro W

przeciwieństwie do festiwalu,
piłka nożna dostarczała nam

znacznie silniejszych emocji.
;• 'e)

w godzinach 7.30
18 Stycznia 90—

Wielkiego 130—
67
W godzinach 7.30
Kazimierza Wiel

kiego od nr 109 do końca,
kątek 8

4 23 czerwca, w godzinach
—15.30, przy ul. 18 Stycznia
55, Nowowiejskiej 10

4 27 czerwca, w godzinach
— 15.30;
wigi 3 do ul. Grażyny, 15,
Grażyny, Emaus do nr 15

4 28 czerwca, w godzinach
— 15.30, przy ul. Prądnickiej
74a, 123, Korczaka, Białej 1—13,
Zdrowej 10

4 29 czerwca, w godzinach 7.30

15.30, przy ul. Kasztelańskiej 32—
38. 27—47, Puszkina 24—37, Wy
czółkowskiego 3—7, Prusa 33—39,
28—30. Fałata 9.

W związku z remontem bieżą
cym, wystąpią również okresowe

przerwy w godzinach 7.30—15.30:

Za-

7.3Ó
51—

7.30

przy ul. Królowej Jad-
19,

7.30

76,

scowościacli: Modlnica, Giebuł*

Ttójadyn
ę od 1 66 30 czerwca przy ul.

Senatorskiej 18—43, 18—28, Salwa
torskiej 11—35, 14—22, Prusa 2—

30, 1—39, Kasztelańskiej 13—51, 14
—38, Wyczółkowskiego. Fałatu, 4—

4od1do30czerwcawmiój-
scowości Ściejowice

4 od 1 do 16 czerwca w rniej-
scowości Dąbrowa

4 od 26 do 28 czerwca w miej-

7, 10
i 8 czerwca, w godzinach
na os. Kolorowym bl. 1,

czerwca, w godz. 6—15, na

12, 9—13, Mlaskotów: Liceum Pla
styczne.

Bliższych informacji udziela Re
jon Energetyczny „Krowodrza” —

telefon 170-44, wewn. 354. K-357Ó
4 od 5 do 10 czerwca, w godzi

nach 7—15, lla os. wiejskim Pru
sy, Zastów, Raciborowice, Kato
wice

4 6 czerwca, w godz. 7—15, na

os. Kolorowym bl. 2—5,
♦7

7—15,
fi. 0

♦8
os. Czyżyny. al. Planu fi-letniego,

Wężyka, Tuwima. Gałczyńskiego,
Nastrojowa. Kwiatów dolskich,
woźniców, Centralna

4 9 czerwca, w godz. 7—15, ńa
os. Kolorowym bl. 12, 9

4ód14dó3óczerwca,wgo
dzinach 7—15, na os. wiejskim
Maciejowice.

Bliższych informacji udziela

Rejon Energetyczny Nowa Huta,
telefon 41Ź-10. K-3789

Święto
„Gazety Południowej*1

(Dokończenie ze str. 1)
Wiejskim przy placu Bema,
w godz. 10—19.

Mecz piłki nożnej aktorzy —

dziennikarze w niedzielę, o godz.
11.30 na stadionie „Tarnovii”.,
Ponadto w sobotę, o godz. 16 w

centrum Tarnowa bieg uliczny
o puchar red, nacz. „GP” i pre
zydenta miasta, a w niedzielę o

godz. 10, w rejonie góry Marci
na — bieg przełajowy po zdro
wie.

Do udziału we wszystkich im
prezach święta „GP” upoważnią
karta uczestnictwa (cena 10 zł),,
którą sprzedają kioski „Ruchu”.
Karty te są także ważne w

dniach 9—11 czerwca na impre
zach w Nowym Sączu i 17—18
bm. w Krakowie. Przypomina-^
my ponadto, że są już do naby
cia w kioskach „Ruchu” losy,
loterii „Wisła”, w cenie 5 zł. Do

wygrania m. in. 6 „fiatów 126p"
i in. atrakcyjne fanty. (ja)

8.tń.

I

Aniela Sobczyńska
ńiśzi rtijdreżśza Żona i Matki, człowiek wićlkiśj dóbrści
i szlaćhitńóści — odeszła od naś na zśwsże, dnia 23 niaja
1978 roku, pozostawiając nas w wielkiej żałobie.

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odprawione zostanie w ka
plicy Pojednania w kościele parafialnym NMP Królowej
Polski w Nowej Hucie, w poniedziałek 5 czerwca, o go- i
■zinie 8.30, po którym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na !
miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu w Nowej Hu* ,

cie-ćrębałówie, ó godzinie 10, o czym zawiadańliają
zrozpaczona RODZINA i PRZYJACIELE

Prosimy o nieskladanie kondolencji.
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na twarożki rosną
niewspółmiernie do mocy wytwórczej
Tak producent jak i kupujący powiadają, że ilość wyrobów

mleczarskich kierowanych do sprzedaży jest ciągłe niewystar
czająca. Dzieje się tak mimo stałego zwiększania planowanych
zadań produkcyjnych i ich wykonywania z nadwyżką, inicjowa
nia dodatkowej produkcji i uzyskiwania coraz bardziej imponu
jących wskaźników dynamiki sprzedaży tych produktów.
— Składają się na to zjawisko

różnorodne przyczyny — powie
dział nam prezes WSM mgr inż.
Antoni Papir. — Krąg konsu
mentów przetworów mleczar
skich uo niedawna jeszcze wy
łącznie miejskich poszerza się
w szybkim tempie o konsu
mentów wiejskich. Przykłado
wo: w ub. roku Spółdzielnia
sprzedała poprzez sklepy GS
dwa razy więcej mleka,
śmietany i twarogu i o jedną
trzecią więcej masła i kefirów
niżw1976r..

POTĘGUJĄCEJ SIĘ CHŁON
NOŚCI rynku nie są w stanie

sprostać moce produkcyjne

W KRAKOWIE

Przed 80 laty
2VI1898r.

+ Dzisiaj odbył się po
grzeb, znanej powszechnie z

dobroczynności, Józefy zRo-

senzweigów Szarskiej, współ
właścicielki Szarej Kamieni
cy i działającej w tym do
mu firmy handlowej. Zmarła
osierociła pięcioro dzieci: dr.

Henryka, współwłaściciela
sklepu, dr. Marcina, wicese-
kretarza w Ministerstwie
Skarbu w Wiedniu oraz cór
ki: Seiferthową, Klugerową,
wdowę po Władysławie,
twórcy pierwszych dla Kra
kowa
Zofię
szego
sty.

planów wodociągu i

Pochwalską, żonę na-

znakomitego portreci-

„Czas”
Pan Rojal, „obrotny ku

piec”, od roku właściciel za
bytkowego pałacu Czeczot-
ków na narożu ulic Wiślnej
i św. Anny, szykując tu lo
kal na „największy w mieś
cie dom handlowy” —i nie
mal całkowicie zdewastował

starożytny pałac. „Zeszpecił
go dobudowaniem drugiego
piętra i okropnymi, szeroko
sterczącymi ponad fasadą,
szczytami kamiennymi”. Z

dawnego pałacu ocalały je
szcze: pobudowana w XVI w.

łaźnia domowa Erazma Cze-

czotki-Tłokińskiego i oficy
na pałacu. „Jak długo osto
ją się nagminnej, krakow
skiej manii modernizowania
starożytności?”

Koresp.
Stanisława Tomkowicza.

Rkps.

Zakład Taksówek MPK otrzy
muje 60 samochodów osobowych
marki „wołga”. Jest to oczywi
ście przysłowiowa kropla w mo
rzu potrzeb. Niemniej będzie to

przynajmniej minimalne prze
łamanie impasu, jeśli zważyć,
że Zakład ten dotąd mógł odda
wać zaledwie 43 taksówki dla

potrzeb całego miasta.
W obrębie Zakładu Taksówek

MPK brakuje jednak miejsc po
stojowych dla nadchodzących
samochodów. Przedsiębiorstwo
zwróciło się do Urzędu Dzielni
cowego Nowa Huta o przydział
wskazanego terenu na urządze
nie parkingów.

Niezbędna staje się ponadto
sprawa generalnej
i modernizacji Zakładu Taksó
wek MPK, co leży w interesie

przebudowy

•••Interweniowaliśmy i
... dyrekcja Ońdz. Usług Skó

rzanych Spółdzielni „Gromada” —

w odpowiedzi ną naszą krytyczną
notatkę pt. „Obsłuż się sam” —

Wyjaśniaj że punkty usługowe są

zaopatrywane w szeroki asorty
ment zamków błyskawicznych po-

. trzebnych do naprawy neseserów,
torebek itp., a kłopoty naszego
Czytelnika wynikły z winy za
niedbania personelu zakładu przy
ul.. Jagiellońskiej, z czego dyrek
cja wyciągnęła konsekwencje służ
bowe. <hs>

i Skale są
przetworzyć

min litrów

przerabiają

W SM. Bo oto 4 zakłady mle
czarskie w Bronowicach, Nowej
Hucie, Myślenicach
zdolne nominalnie
w ciągu roku 122

mleka, faktycznie
151 min 1, ale i tak brak zdol
ności wytwórczej wynosi ok. 20

proc, mocy przy średniej poda
ży rocznej mleka, nie mówiąc o

okresach szczytowych.
Ostro wystąpiła konieczność

zbudowania kolejnego dużego
zakładu przetwórstwa mleczar
skiego. Wg zapewnień władz

centralnych, jego budowę roz-

pocznie się w Krakowie-Rybit-
wach w latach 1980/81, ze zdol
nością przerobową 450 tys. 1
mleka na dobę czyli jeszcze' raz

taką jaką posiadają obecnie

wszystkie 4 zakłady (417 tys. 1
na dobę).

Zanim jednak ruszą taśmy
produkcyjne nowej mleczarni

sięga się do wszystkich możli
wości zwiększenia podaży wyro
bów mleczarskich.

NA POPRAWĘ bieżącego za
opatrzenia, m. in. w sery białe,
wpłynie wydatnie uruchomienie

po modernizacji oddziału bro
nowickiego zakładu we wsi Ry
bna ze zdolnością produkcyjną
3 tony twarogu na dobę (przed
remontem 2,5 t na dobę). W tych
dniach uruchamia się w ramach

modernizacji zakładu w Myśle
nicach twarożkarnię, która bę
dzie wytwarzać na rynek do
datkowo 1,5 t twarogu. Łącznie
obecnie zdolność produkcyjna
serów homogenizowanych i twa
rogowych będzie wynosić w

Spółdzielni ok. 20 ton na dobę,
ąay do tej pory wahała się w

granicach 18 ton.

WPŁYW NA POLEPSZENIE

zaopatrzenia będzie miała prze
widziana modernizacja mleczar
ni w Bronowicach, w wyniku
której ulegnie poszerzeniu po
wierzchnia raagazynowo-chłod-
nicza, a także ukończenie prze
ciągającej, sję, budewy, magazy
nu gotowych wyrobów przy ul.

Lindego na os. Widok, przewi
dzianego na ponad 2 tys. t pro
duktów, czyli 10-krotnie więcej
niż mieszczą obecnie składy
WSM (ok. 20 t) przy ul. Fried-
leina. (z)

Harcerze zapraszają
na HEXPO - Huragan 78

,tym roku w dniach 3 i 4 czerw
ca w dolinkach opodal wsi Nie-

lepice (dojazd do st. Rudawa):
organizatorzy: Komenda Cho
rągwi Krakowskiej , i Szczep
„Huragan” zapraszają na zlot

wszystkich chętnych harcerzy i
ich przyjaciół. W programie
I1EXPO: wystawy dorobku dru
żyn i szczepów, tradycyjne og
nisko harcerskie, bal „pod
gwiazdami”, konkursy i impre
zy artystyczne, turniej strzelecki

itp. (r)

Doroczny zlot harcerski HEX-

PO-Huragan 78 odbędzie się w

dla Krakowa
wszystkich, którzy korzystają
z jego usług, (bp)

bodajże

Co słychać
...śmiech i gromkie brawa —

jak zwykle, można by odpowie
dzieć najkrócej. Owo „zawsze"

— to już 33 lata, bo tyleż trwa

działalność tej amatorskiej pla
cówki artystycznej. W „Echu”
nie pisaliśmy o tym teatrze dość
dawno, odnotowując
„Porwanie Sabinek”, premierę
sprzed półtora roku. A Teatr

Kolejarza przy ul. Bocheńskiej
7 dał tu międzyczasie swej wier
nej publiczności (zawsze tam

widownia' pełna!) sporą dawkę
wesołych przeżyć, bo po „Sa-
binkach”, oklaskiwano tu grom
ko sztukę „Bądź moją wdową",
potem „Gdzie diabeł nie może”
— które, podobnie jak „Sabinki”
wyreżyserował Ryszard Bromo-
wicz, znakomity, jakże charakte
rystyczny aktor tego teatru (pa
miętać go też można z epizodu
w „Ziemi obiecanej” Wajdy).

W życiu zawodowym p. Bro-
mowicz jest pracownikiem biu
ra. kontroli dochodów PKP to
Krakowie. Na koncie swych ar
tystycznych dokonań w Teatrze
Kolejarza ma on obecnie zupeł
nie nowe doświadczenie. Otóż
napisał, wyreżyserował i opraco
wał muzycznie... bajkę dla dzie-

ECHO KRAKOWA

Z okazji obchodów jubileuszu
70-lecia Spółdzielczości Spożyw
ców w Krakowie „Społem” WS.S

wespół z Kuratorium Oświaty i

Wychowania zorganizowało kon
kurs dla dzieci uczniów szkół

podstawowych na najciekawszą
pracę malarską lub plakat pod
hasłem „Społem” w oczach

dziecka”.
Na konkurs napłynęło ponad

Egzaminy wstępne
w PSM

Dyrekcja Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia nr 1 im. S.t.
Wiechowicza w Krakowie przy
ul. Basztowej 23 zawiadamia, że
egzaminy wstępne odbędą się w

dniach 5, 6, 7 oraz 8 czerwca w

godzinach od 15 do 19.

Barbakan

S HISTORII ■

Walka o oca
lenie krakow
skiego Barbaka
nu, jaka roze
grała się w pier
wszej połowie
XIX wieku, by
ła przedmiotem
odczytu dr. Ma
rii Borowiej-
skiej - Birken-
majerowej, au

torki. znanej książki „Kształt
średniowiecznego Krakowa’’. —

Widmo zagłady zawisło nad
krakowskimi fortyfikacjami już
w 1804 i 1806 r„ kiedy cesarz au
striacki nakazał ich zburzenie.

Wypadki wojenne odwróciły u-

wagę od tych spraw. Ale już

w Teatrze Kolejarza?
ci. Tak, „Zaklęta melodia” —to

nowe przedsięwzięcie dla Teatru

Kolejarza w ogóle, który prze
cież kultywuje repertuar starych
wodewili. Bajkę, zrealizowaną
w oparciu o nowe kadry aktor
skie, jakie do teatru ostatnio

napłynęły (kilkanaście osób, w

tym 2 małżeństwa), i w kostiu
mach ofiarowanych przez kra
kowską Operetkę. Z jakim skut
kiem? Będziecie się Państwo

mogli przekonać, udając się do
Teatru Kolejarza ze swymi po
ciechami w niedzielne, czerwco
we popołudnie (godz. 1.5.1. bo
właśnie wtedy prezentowane bę
dą przy Bocheńskiej przedsta
wienia „Zaklętej melodii”.

A tymczasem sobotnie i nie
dzielne wieczory, przeznaczone
są od kilku miesięcy na prezen
tację spektaklu „Cztery damy
i as”, komedii muzycznej Stefa
na Turskiego, wzbogaconej o

piosenki Wasowskiego i Przybo
ry w adaptacji i reżyserii Eu
geniusza Białek-Załuckiego! Wy
krzyknik tu zgoła nieprzypadko
wy, bo mający podkreślić fakt,
że oto jeszcze jedna, a chronolo
gicznie SI pozycja, wyreżysero
wana w Teatrze Kolejarza przez

300 prac, z których spora część
zwracała uwagę poziomem pla
stycznym i ciekawymi pomysła
mi. Jury wyłoniło 31 najciekaw
szych rysunków, spośród których
pierwszą nagrodę przyznano Ur
szuli Fuja — uczennicy IV kla
sy ze Szkoły Podstawowej nr

115 w Nowej Hucie, II nagrodę
otrzymała Barbara Kraj — u-

czennica kl. III reprezentująca
MDK przy ul. Grunwaldzkiej 5,
a III — Jadwiga Sowa z klasy
II Szkoły Podstawowej nr 33.

Mali laureaci zostali zaprosze
ni do kawiarni „Jubilat”, gdzie
w obecności wiceprezesa „Spo
łem” W. Włodarskiego cenne

nagrody wręczył dzieciom prze
wodniczący obchodów jubileu
szowych Mieczysław Rudzki,
tłumacząc im ideę spółdzielczo
ści, której początkiem mogą być
uczniowskie sklepiki spółdziel
cze. (j.r .)

Fot. JADWIGA RUBlS

krakowski
po upadku Księstwa Warszaw
skiego, w latach 1813—1815 zbu
rzono średniowieczne mury od

wylotu Sławkowskiej po ul.
Szewską. Sprawę pogarszała pa
nująca ciągle moda klasycysty-
czna i pogarda dla gotyku. Pod
koniec 1816 r. Senat Wolnego
Miasta Krakowa zawnioskował
zburzenie Barbakanu i sąsiadu
jącej z nim części murów obron
nych. Na posiedzeniu 2 I 1817

profesor UJ Feliks Radwański

założył sprzeciw. Motywacja
była wszechstronna. Odwołał się
do uczuć patriotycznych, pod
nosił wartość zabytkową i ar
tystyczną Barbakanu, wskazy
wał na ogromne koszta połączo
ne z wyburzeniem. Wysuwał
nawet pionierski postulat kon
serwatorski, proponując „po
prawki” zabytku zgodnie z du
chem czasu. Barbakan krakow
ski, dziś powszechnie uznany za

unikatowy zabytek architektu
ry obronnej w Europie, ocalał.

Ponawiały się’jeszcze próby je
go zniszczenia, ale mnożyli się
obrońcy: Adam Kazimierz Czar
toryski (jeszcze 1815 r.), Jan

Librowski, gen. Józef Chłopicki.
Wreszcie Karol Roman Kremer

zaprojektował i przeprowadził
odnowienie Barbakanu, zapocząt
kowując tym samym polską
szkolę konserwatorską. Barba
kan przestał być obiektem o-

bronnym, stał się zabytkowym
pomnikiem.

(J. M.)

w Krakowie. Przy-
go w osobnym opra

li- teraz tylko do słów

gratulacji Jubilatowi

p. Załuckiego. Nestor tej sceny
obchodzi właśnie 70-lecię pracy
artystycznej, a ma w swym ży
ciorysie zawarty ogromny roz
dział amatorskiego ruchu arty
stycznego
pomnimy
cowaniu,
gorących
— dołączyć trzeba zaproszenie
na „Cztery damy", jako że Teatr

przygotowuje już kolejną pre
mierę: „Wesele Fonsia” w reży
serii Kazimiery Skalskiej, a pan
Załucki zapowiada jeszcze jedną
inscenizację — nieśmiertelnej
„Królowej Przedmieścia”.

Znaczenie .zjawiska, zarówno
z punktu widzenia artystycznego
jak i socjologicznego, jakim jest
istnienie i działalność Teatru

Kolejarza w Krakowie — znala
zło także swój wyraz w zapre
zentowaniu grupy aktorów w

scence, „żywcem" (łącznie z ko
stiumami i rekwizytami) prze
niesionej z Teatru Kolejarza —

grupa kolędnicza — do spektak
lu Andrzeja Wajdy w Teatrze
Starym — „Z biegiem lat, z bie
giem dni...' <bn)

W przedsiębiorstwach KZB

Wynalazczość i rocioroteia
przynoszą

efekty ekonomiczne
Coraz większą rangę przywią

zuje Krak. Zjednoczenie. Budow
nictwa do rozwoju wynalazczo
ści i racjonalizacji.

W 1976 r. efekty ekonomiczne

uzyskane dzięki wdrożeniom
nowości sięgnęły 40,9 min zł,
w ub. roku — 43,2 min zł.

Wszystkie nowości będą, oczy
wiście, nadal procentować.

Z tytułu wynagrodzeń dla
twórców wypłacono w ub. roku
1,6 min zł, ponadto na nagrody
ok. 900 tys. zł. Jedna złotówka

wydatkowana na wynalazczość
i racjonalizację przyniosła efek
ty ekonomiczne w kwocie ponad
17 zł. Nie sposób na złotówki

przeliczyć wartości, jakie zosta-

W Muzeum Lenina przy ul.
Topolowej 5 — do 15 czerwca

odbywa się przegląd filmów
dokumentalnych o tematyce
antywojennej. Szczegółowy re
pertuar a także godziny sean
sów są dostosowywane do
życzeń zainteresowanych or
ganizacji czy instytucji. Zgło
szenia przyjmuje dział oświą-
towo-naukowy Muzeum, tel.
124-77 i 123-27. Wstęp — bez
płatny.

*

Klub Twórców i Działaczy
Kultury „Kuźnica” w Krako
wie przy współudziale Centr.
Rady Zw, Zawodowych ogła
sza konkurs na scenariusz
widowiska o życiu i działal
ności wybitnych rewolucjonis
tów, przywódców polskiego
ruchu robotniczego, patronów
wielkich zakładów’ pracy.

Termin nadsyłania prac u-

plynie 31 grudnia br. Szczegó
łowych informacji zasięgnąć
można w „Kuźnicy” — Rynek
GL 25.

*

W zorganizowanym przez ZD
ZBoWiD Kraków — Śródmieś
cie konkursie pt. ,*Moja Izba
Pamięci Narodowej” — wzięło
udział 7 szkół tej dzielnicy.
Jury konkursu podsumowało
wyniki i I nagrodę przyzna
ło Szkole Podstawowej nr 39,
II miejsce zajęła Szkoła Pod
stawowa nr 16 a dwa równo
rzędne trzecie Szkoła Podsta
wowa nr 114 i Liceum Ogólno
kształcące PP Prezentek.

*

W Klubie Pracowników AGH
przy al. Mickiewicza 30 pre
zentuje swoje prace Piotr
Pochwalski, absolwent tej u-

czelni. Malarstwem para się od
1942 r. i wziął udział w wielu
wystawach zbiorowych, ekspo
nował swoje obrazy również
na 6 ekspozycjach indywi
dualnych.

Notatnik krakowski
DZIŚ O GODZINIE:
* 18 — Galeria Teatralna, ul. Szpi

talna 21 — -otwarcie wystawy
rysunku Gabrieli M-orawetz.

* 19 — Klub MPiK, Mały Ry
nek 4 — odczyt mgr M. Sawiń
skiego pt. „Holandia — architek
tura i krajobraz”.

* 19.30 Filharmonia — koncert
symfoniczny z udziałem dyplo
mantów PWSM.

* 20 - Klub „Bakałarz”, ul.
Oleandry — „Meeting poezji i sa
tyry”.

JUTRO O GODZINIE:
* 17 — DK „Budostal”, os. Zło

ta. Jesień 13 — spotkanie z okazji
Dni Działacza Kultury (blok im
prez) .

A POZA TYM:
* Z okazji Dnia Dziecka w

dniach 2, 3 i 4 bm. w godzinach
od 11 do 20, na placu przy moście
Grunwaldzkim, na Plantach przy
ul. Marka, przy ul. Krakowskiej'
26 — czynne . są karuzele i inne
atrakcje dziecięce, a na Małych
Błoniach — wesołe miasteczko.

Jednym zdaniem

{MŁODZIEŻOWI
aktywiści i

Polskiego Czerwonego Krzy-
'

ża ze Szkoły Podstawowej nr
'

16 w Krakowie zebrali w ■
j zbiórce ulicznej na PCK re- ę
4 kordową sumę 27.833 zł. (
i KRAKOWSKIE Zrzeszenie £
? Cepeliowskie „Milenium” j
'

wysłało 5 tys. piernikowych J

j serc na kiermasz do Lipska, i
J zorganizowany z okazji Mię- )
i dzynarodowegb Dnia Dziec- 4
i ka. C

Str. 3

ły uzyskane w zakresie bhp z

tytułu wdrożeń projektów mają
cych na uwadze bezpieczniejszą,
lżejszą pracę.

We współzawodnictwie w

dziedzinie wynalazczości i racjo
nalizacji za 1977 r. zajęły przo
dujące miejsca: Kombinat Bu
downictwa Mieszkaniowego (I),
Krak. Przedsiębiorstwo Instala
cji Sanitarnych (II), Krak.

Przedsiębiorstwo Budowlane

(III).
Wczoraj, podczas narady po

święconej sprawom wynalazczo
ści i racjonalizacji w przedsię
biorstwach KZB, zwycięzcom we

współzawodnictwie wręczono
dyplomy. Odznakami „Rracjona-
lizatora Produkcji” wyróżnieni
zostali czołowi racjonalizatorzy:
inż. M. Kostrzewa i elektryk-
-brygadzista J. Wrona z Krak.
Przeds. Budowlanego oraz inż.
II. Czaja z Krak. Przeds. Robót

Elektrycznych. (bp)

Co-Gdzie-Kiedy?
(Dokończenie ze str, 6)

rzyństwa, Młodz. Poradnia Lekar
ska, ul. Boh. Stalingradu 13, tel.
278-08 (9—18), Poradnia Przedmał
żeńska i Rodzinna, pi. Wiosny Lu
dów 6 (śr. i piąt. 16—19), Telefon
Zaufania 371-37 (16—22), dla dzie
ci i młodzieży 611-42 (14—18), Mi
licyjny Telef. Zaufania 216-41 (całą
dobę), 262-33 (8—16), Inf. kolejo
wa zagr. 241-82. kraj. 223-33, 295-15,
Inf. Turystyczna „Wawel-Tourist”,
ul. Pawia 8, tel. 260-91 (8—20), Inf.
Kulturalna KDK, pok, 144 III p.,
tel. 244-02 (11—18), Inf. 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).

Apteki
Rynek Gł. 42 (tlen), Waryńskie*

gą ....24 (tjen),. Pi-., Wolno
ści 1.■Pstrowskiego M, N. Huta,'
A. Struga. 36, N. Huta, Centrum'
A,

’ bl. ' 3' (tlćnj.

Radio
PROGRAM I

NA FALI 1322 M

Wiadomości: 19, 20, 21, 22.30,
0.01,1,2,3,4,5.

16.00 Tu Jedynka. 17.30 Radio-
kurier. 18.00 Mundial’78. 18.25 Nie
tylko dla kierowców. 18.33 Kon
cert życzeń. 19.15 Warsz. Ork. PR
i TV. 19.40 Comba jazzowe. 20.05
Muz. stara w nowej szacie. 20.30
Melodie do których wracamy. 21 .05
Kronika sport. 21.15 Kom. Totali
zatora Sport. 21.18 Tu Radio Kie
rowców. 21 .21 Recital M. Rodo
wicz. 21.35 Mundial’78 — mecz:

Tunezja — Meksyk. 22.45 D. c .

meczu Tunezja — Meksyk. 23.40
Przeboje filmowe.

PROGRAM II
NA FALI 249 M

Wiadomości: 16.40, 21.30, 23.30c
17.00 Południowe rytmy. 17 .2#

Listy — S . Osestowicza. 17.40 Ina
czej — rep. lit. 18.00 Recital orga
nowy. 18.30 Echa dnia. 18.40 Lu
dzie wśród których żyjemy. 19.05
Poezja i muzyka. 19.30 Koncert
symf. z Filh. Naród. 20.40 Areopag.
21.00 D. c . koncertu. 21.50 Złoty
Kogucik — M. R. Korsakowa w

Operze Pozn. 22 .00 Teatr PR —

Spacer po parku Sansouci. 23.35
Co słychać w świede. 23.40 Muz.
na dobranoc.

PROGRAM III
UKF 66,89 MHZ

Wiadomości: 17, 19.30, 22.
17.05 Muzyczna poczta UKF,

17.40 Studio ’nagrań, 18.10 Polityka
dla wszystkich, 18.25 Czas relaksu,
Ł0 M. Mitchell — Przeminęło z

wiatrem — ode. pow., 19.35 Opera
tygodnia — Gluck — Ifigenia w

Aulidzie, 19.50 Bajka o Nowym
Jorku — ode. pow. J. P. Don-
leavy’ego, 20 Blues wczoraj i
dziś, 20.30 Wieczór autorski H.
Mozer-Ciechanowskiej, 21 Opo
wieści Offenbacha. 21 .40 Przeboje
Glorii Gayńor, 22.15 Jazz, 23.05
Między dniem'a snem.

PROGRAM IV
I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ PR
UKF 68,75 MHz

Wiadomości: 16.40, 22.55.
16.50 Wydarzenia, opinie, reflek

sje (Kr). 17.20 Po jednej piosence
(Kr). 17.35 And. lit. (Kr). 17.50
Muz. rozr. (Kr). 18.00 W rytmie
sportowym (Kr). 18.15 Muz. rozr.

(Kr). 18.24 Pogoda (Kr). 18.25 Ka
lejdoskop nauki. 19.00 O zdrowie
człowieka. 19.15 Lek. jęz. ang.
19.30 Koncert symf. z Filh. Naród.
20.40 Areopag. 21 .00: D. c . koncer
tu; 21.45 Muzyka i Filozofia. 22 .15
Ekonomia na co dzień. 22,30 t A.
Dworak — Humoreska As-dur.
22.35 Szk. Sr. dla Prac. — Historia.
22.50 F, Schubert — pieśń.
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OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEMYSŁU MIĘSNEGO

w KRAKOWIE, ul. RZEŹNICZA 28

ogłasza WPISY
NA ROK SZKOLNY 1978/79

do pierwszej klasy Zasadniczej
Szkoły Przemyślu Spożywczego

w zawodzie MASARZA.

Nauka trwa dwa lata.

Wymagane dokumenty:
<7 podanie
<> życiorys
<j> świadectwo ukończenia klasy

VIII szkoły podstawowej
<$> świadectwo lekarskie o stanie

zdrowia i przydatności do wy
konywania zawodu

O trzy fotografie.
Wpisy przyjmuje:

— sekretariat Szkoły, ul. Filipa 17,
telefon 238-68.

K-3609

PANA, lubiącego także
literaturę, muzykę, lat 60—
70 poznam. Cel matrymo
nialny. Oferty 51163 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

800 BON0W PeKaO —

sprzedam. Tel. 335-39, tyl
ko w godz. 19—20.

g-51414

FLIZY zagraniczne. Tel.
751-72. g-51251

Praca Matrymonialne

Nauka

PRAKTICA. — Tel. 363 -39 .

g-50808

KAROSERIĘ Fiata 128 —

sprzedam. Tel. 757-69.

g-51255

CHEMIA — medycyna —

korepetycje. Walas, ul.

Krzywy Zaułek 3/39.

48771-g

FOTELE skórzane „klu
by” _ sprzedam. Oferty
51032 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

SUKNIĘ ślubną z welo
nem — sprzedam. Nowa
Huta, os. Spółdzielcze
5 B/18, W godz. 17—20.

g-50341

Kupno

BŁOTNIKI przednie do

Wołgi M-24 kupię pilnie.
Stanisław Porąbka, Kra
ków, ul. Ogrodnicza 212/2.

g-51064

ZNACZKI pocztowe, sta
re listy. — Oferty 51087
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

FIAT 126 p kupię. Nowa

Huta, os. Zielone 19/3.

g-51080

SPAWARKĘ jednofazową
— kupię — Oferty 51221
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

FLIZY białe i płytki po
sadzkowe — kupię. Ofer
ty 51219 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

FIAT 125 fabrycznie no
wy. Oferty 51136 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

KAMIENIE jitygrysić ocz
ko”, „piasek pustyni”. —

Oferty 51039 „Prasa” Kra
ków; Wiślna 2.

g-5104

NOWĄ przyczep^ kem
pingową N-126 B — sprze
dam. Oferty 50227 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

SKODA Ś-100. Tel. 346-00,
wieczorem.

VW 1600 L, stan bardzo

dobry. Nowa Huta, os.

Centrum A 7/20, po 16.

g-51049

PLATON na szesnastkach,
rury żeliwne śred. 12 cm,
siatka ogrodzeniowa, ko
cioł miedziany 80-litro-

wy. Oferty 51051 „Prasa”
Kraków. -Wiślna 2.

CHEVROLET „Impala” —

karoserię — sprzedam. —

Oferty 50975 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

SAMOCHÓD „Warszawa”
górnozaworowy — sprze
dam. — Wiadomość: tel.
356-17. g-51300

LORNETKĘ japońską —

sprzedam. Gdów, ul. My
ślenicka 315, godz. 16—18.

g-50211

SYRENA 105 do sprzeda
nia. Kraków — Wola Du-

ćhacka, Mfikowa 9.

g-50236

MASZYNĘ dziewiarską —

nr 5 — mało używaną —

sprzedam. Oglądać: Kra
ków, ul. Barska 63/7, w

godz. 17—20.

g-50237

SAMOCHÓD marki Ifa —

ładowność 5 ton, w do
brym stanie — sprzedam.
Edward Bogusz, Tenczy-
nek 456, koło Krzeszowic,
tel. Krzeszowice 550.

g-50246

FRŻYJMĘ — czeladnika

szewskiego. — Pracownia
Obuwia — Piotr Ryżak,
Czarnowiejska 43.

g-50159

SAMOTNI! Oferty w Biu-
rze Matrymonialnym —

„Swatka”, 90-434 Łódź —

Piotrkowska 133.
K-3557

BETONIARKĘ kupię. —

Oferty 51176 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

TAUNUS M 12 — sprze
dam na -częścią Kraków,
ul. Teresy 6/16. *

g-5Q977

FLIZY zagraniczne, sele
dynowe i białe — sprze
dam. Komandosów 17, m.

130. g-50154

PRACOWNIKA wykwali
fikowanego zatrudni cu
kiernia Boronia na os.

Kozłówek.
g-51045

BIURO Matrymonialne —

„Anna”, 50-954 Wroćław 1,
skrytka pocztowa 2054 —

poleca usługi.
K-3780

SKRZYNIĘ biegów do

Syreny 104 — kupię. —

Oferty 51192 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MASZYNA dziewiarska —

dwupłytowa „Veritas” —

(aktualna gwarancja). Tel.
299-23. g-51236

BUTLA gazówa, 12 kg. —

Miechowity 5/55, po godz.
18. g-50248

KUPIĘ Zaporożca nowe
go, Skodę — mały prze
bieg. Oferty 51194 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

DOMEK kempingowy nad
Jeziorem Czchowskim —

sprzedam pilnie. Zgłosze
nia: tel. 197-47, w godz.
19—21 . g-51227

WÓZEK głęboki austriac
ki sprzedam. Ul. Racła
wicka 6/21, po godz. 18.

g-50312

K-3615

„SPOŁEM” Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców
w Krakowie — Oddział Gastronomii

zatrudni natychmiast agentów
do sezonowego prowadzenia

ZAKŁADÓW GASTRONOMICZNYCH

w systemie agencji zryczałtowanej i prowizyjnej.

Wymagane kwalifikacje:

wykształcenie średnie gastronomiczne, ekono
miczne, ogólnokształcące, kurs kierowników za
kładów gastronomicznych oraz 4-letni staż

pracy w zakładzie gastronomicznym •— lub

wykształcenie zasadnicze gastronomiczne, kurs

kierowników zakładów gastronomicznych oraz

7-letni staż pracy w zakładach gastronomicz
nych

0 nienaganne opinie z poprzednich miejsc pracy.

Zgłoszenia osobiste przyjmuje:
— Dział Spraw Osobowych — Kraków, ul. Wa

ryńskiego 4, pokój nr 3, w godz. od 7 do 15,

telefon nr 296-75.

POTRZEBNĄ od wrześ
nia dochodząca opiekunka
do 2-letńiej dziewczyn
ki. — Azory, ul. Jaremy
l.?/52, pó gqdz. 19.

g-51203

ROZWIEDZIONY — wy
kształcenie wyższe techni
czne — pozna panią do
lat 38, smukłą, lubiącą
podróże. Cel matrymo
nialny. Oferty 51056 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

SKODĘ 1000 MB lub S 100
na części kupię. — Może

być niekompletna. Ofer
ty 51229 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

ŁADA, rok 1977. — Nowa
Huta, os. Słoneczne 11/35.

g-51217

STOLARZA — może być
rencista — zatrudni na

dobrych warunkach pra
cownia stolarska — Kazi
mierz Chojnacki, Nowa
Huta, os. Mogiła 316 (ża
kościołem).

g-50890

KAWALER, lat 27, 170,
wyższe ekonomiczne, ro
mantyk — pozna wdowę
(również z dzieckiem)
pannę* do lat 32, z mini
mum średnim wykształce
niem. Oferty: „Prasa”
Kraków, Wiślna 2, dla nr

51198.

BONY PeKaO kupię. —

Oferty 50113 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

AKORDEON „Horch”, fa
brycznie nowy — sprze
dam. Nowa Huta, os. Pia
stów 18, m. 73.

g-51216

TOKARKĘ stołową sprze
dam. Oferty 50315 „Pra*-
sa” Kraków, Wiślna 2.

30-LETNIE — zadołowane

wapno gaszone (10 ton),
60 m3, kamienia oudow-

lanego łamanego, 5000 ce
gły — do sprzedania w

Krakowie (Wola Duchac-
ka). Oferty 50287 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

DUŻY pokój z używalno
ścią przynależności — za
mienię na M-2 supeYkom-
fortowe. — Warunki do

uzgodnienia. — Jestem
członkiem spółdzielni mie
szkaniowej 4 lata. Oferty
50705 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

POKÓJ, kuchnię, super
komfortowe, al. Daszyń
skiego, zamienię na 2 po
koje. Oferty 50986 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

Sprzedaż

NOWY saksofon tenor. —

Nowa Huta, os. Szkolne
36/43. g-51215

VOLKSWAGEN 1500, bla-
charka do remontu —

sprzedam. Al. Planu 6-

letniego 112, w godz. 9—
17. g-51211

2 NOWE ule „warszaw
skie” poszerzone — sprze
dam. Kraków, tel. 213-78.

g-50288

TRZYPOKOJOWE, kom
fortowe, 105 m2, centrum,
zamienię na dwupokojo-
we, superkomfortowe —

50 ma — centrum. Waru
nek telefon. Oferty 51337
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

PRACUJĄCA panna po
szukuje samodzielnego —

pokoju lub mieszkania —

chętnie poza Krakowem.
Czynsz miesięcznie. Tel.

168-86, w godz. 11 —19, Zie
lińska. g-50860

2 POKOJE, kuchnia, su
perkomfortowe, zamienię
na podobne. Kraków —

Azory, Stachiewicza 53/97.

g-50825

MEBLE stare, pralka —

„Riga”. Wiadomość: Dy
gasińskiego 10.

g-50899

TRABANT 601 S limuzy
na, nowy. Kraków, Wa
ryńskiego 20/2, w godz.
16—19. g-50286

SUPERKOMFORTOWE
kwaterunkowe — pokój z

kuchnią w Podgórzu i

trzypokojowe z kuchnią
w Nowej Hucie, zamienię
na jedno czteropokojowe
w centrum Krakowa. Tel.
626-85 . Oferty 50940 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

DO wynajęcia garsoniera
superkomfortowa w Kra
kowie. Oferty 51072 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

PRZYJMĘ panienkę pra
cującą na mieszkanie. —

Kraków, ul. Kryniczna 12.

g-51077

HWflKfl fiBSOWEMEI M ÓSMYCH!
M2404S,M2403SD—Da
ma Pik, wzmacniacz Qua-
dro - Sound. Tel. 195-98.

g-50898

ZENIT EM. Nowa Huta,
os. Jagiellońskie 23/48.

g-50306

MIESZKANIE spółdziel
cze — 3 pokoje, ładna ku
chnia, gaz, c. o., w oko
licy rekreacyjnej Krako
wa, 12 km od centrum,
dogodny dojazd, zamienię
na dwa oddzielne. Ofer
ty 50785 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

MŁODE bezdzietne mał
żeństwo poszukuje garso
niery. Tel. 741-06 , w godz.
17—19. g-50846

„SFOŁEM*’WS
• 5i%

Oddział Produkcji Piekarskiej
»’ U . ^.j -W#- »’<**"'• ‘i-i- '

>

w Krakowie

Oć/Zasza W PISY
do klasy pierwszej

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokszłakajqcej
w Krakowie, ul. Filipa 17

w zawodzie PIEKARZA
na rok szkolny 1978/79.

Nauka trwa dwa i pół roku.

Pó ukończeniu szkolenia uczniowie mają zapewnioną
pracę w nowoczesnych, wysoko zmechanizowanych
piekarniach typu przemysłowego.
Wpisy przyjmuje:

— Dział Spraw Pracowniczych — Kraków, plac
Dominikański 4 — w godzinach od 7 do 13.

K-3464

HUTA ALUMINIUM
w SKAWINIE, ul. DZIERŻYŃSKIEGO 22

zatrudni 'natychmiast:
<Q> ROBOTNIKÓW niekwalifikowanyćh do przy

uczenia do pracy w produkcji hutniczej
o SUWNICOWYCH, z uprawnieniami
<j> pracowników budowlanych: STOLARZY, FLI-

ZIARZY, MURARZY, BLACHARZY
O INŻYNIERÓW lub TECHNIKÓW BUDOWLA

NYCH na stanowiska inspektorów d/s nad
zoru budowlanego

'O INŻYNIERA lub TECHNIKA z praktyką
w kolejnictwie.

Przedsiębiorstwo oferuje — w zależności od zajmowa
nego stanowiska — 6—8 -godzinny dzień pracy.

Wynagrodzenie zgodnie z Układem Zbiorowym Pra
cy dla przemysłu hutniczego (dla pracowników zatrud
nionych w produkcji wg II tabeli płac).

K-3587

WSK 175 Sport — sprze
dam. Wiadomość: Kraku
sa 6/7,' godz. 16—18.

g-50895

FIAT 1100 D, stan dobry.
Nowa Huta, os. Centrum
D 1/85. g-51125

SYRENA 105, fabrycznie
nowy. Tel. grzecznościo
wy: 810-80 , po 19.

g-51121

FIAT 125 p, r. 1968, sprze
dam. Tel. 617-60 , wewn.

240. g-51155

TRABANT combi 600 —

idealny stan — sprzedam.
Wiadomość: tel. 254-32.

g-51129

FIATA 850 w dobrym sta

nie — sprzedam. — Nowa

Huta, os. Sportowe 23, m.

32. g-51152

SKODĘ 1102 — sprzedam.
Kozłówek, Okólna 13/63.

g-51162

SAMOCHÓD BMW, sprze
dam. Ul . Teligi 18/73.

g-51161

BLUE Jeans zagraniczny
— sprzedam tanio. Ofer
ty 51171 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

WARTBURG 311 po re
moncie — sprzedam pil
nie, Nowa Huta, Na Sto
ku, bl. 24/28.

g-51173

FLIZY jasnoseledynowe i
niebieskie — sprzedam.
Oferty 51174 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

DRZEWA lipowe do

przerobu oraz drewno

opałowe — sprzedam. —

Oferty 51099 „Pra^a” Kra
ków, Wiślna' 2.

BONY PeKaO — sprze
dam. Oferty 51195 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

ODSTĄPIĘ miejsce na

cmentarzu Rakowickim.

Oferty 51281 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MK 2500 — sprzedam. Ru-
sznikarska 11/184.

g-51295

DRĄŻKARKĘ do drewna
— sprzedam. — Myśleni
ce, Batorego 4.

g-50926

MOTOCYKL MZ Tramp —

stan bardzo dobry, sprze
dam. Oferty 51243 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

KOMPLET nowych opon
do Fiata 125 p — sprze
dam Oferty 51244 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

DOGA czarnego — sukę
8-miesięczną — sprzedam.
Tel. 280-14, po 20.

g-51078

FLIZY czeskie — sprze
dam. Tyniecka 46.

g-50223

WÓZEK głęboki — pra
wie nowy. Złotego Wieku
10/77. ' g-5Ó175

ZASTAVA 750 — sprze
dam. Nowa Huta, os. Ko
ściuszkowskie 6/105.

g-50161

OCTAVIĘ sprzedam. Ul.

Zakątek 15, garaż 19, w

godz. 18—19.

g-50123

ZAPOROŻEC w dobrym
stanie sprzedam. — Pru
sy 3, zakład samochodo
wy. g-50111

KAROSERIĘ — Skody S
100 L, uszkodzoną, sprze
dam. Nowa Huta, os. Na
Lotnisku 7/94.

g-50110

KOMPLET wypoczynko
wy (5 foteli — NRD) —

sprzedam. Tel. 753-96, po
godz. 18.

g-50108

FORTEPIAN tanio. Kra
ków, Odrowąża 56/5.

g-50106

FIAT 126 p — nowy. —

Kraków, Odrowąża 56/5.

g-50105

MECHANICZNĄ cykli-
niarkę z pochłaniaczem,
220 V, sprzedam. Oglą
dać: Kraków - Zielonki
238. g-50100

GŁOŚNIKI GD 30/15 —

sprzedam. Tel. 656-41.

g-50096

FLIZY, terakotę. — Tel.
381-38 , godz. 15—18.

g-50199

WARSZAWA M-20, dzie
cięce autko pedałowe i
skuterek akumu1atorowy
„Ptyś”. Kraków, ul. Mo
rawskiego 10, m. 3, tel.
241-71. g-50274

WARTBURG standard —

sprzedam. — Białoprądni-
cka5c. g-50526

BRAMĘ garażową sprze
dam. Oferty 50518 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

MOTORÓWKĘ „Alga” —

sprzedam. Tel. 133-17.

g-50515

lokale

NOWY Targ! M-4 super
komfortowe, zamienię na

mniejsze w Krakowie. —

Oferty 51401 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

DUŻE dwu pokojowe (ul.
Retoryka) — zamienię na

peryferie. — Oferty 50623
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

POSZUKUJĘ garsoniery
lub samodzielnego poko
ju. Oferty 50997 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

KUPIĘ garsonierę włas
nościową. Zygmunt Grab-

czyk, 31-625 Nowa Huta,
Piastów 51/26.

g-50973

WOLNOSTOJĄCY domek.
. drewniany- z -tf .sądem w.

miejscowości pdćT^ótśkićj^
zamienię na własnościowe
mieszkanie w Krakowie.
Warunki do uzgodnienia.
Oferty 50996 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KUPIĘ mieszkanie włas
nościowe, 50—60 mś. Ro
dzaj budownictwa i dziel
nica obojętne. — Oferty
50955 „Prasa” Kraków,,
WiślńS- 2. b * <

KUPIĘ w Krakowie 2—3

pokoje z kuchnią, własno
ściowe. Oferty 50995 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

DUŻE, słoneczne, 4-poko-
jowe mieszkanie własnoś
ciowe w centrum Krako
wa, budownictwo między
wojenne, I piętro, telefon,
ogrzewanie elektryczne —

zamienię na 2-pokojowe
superkomfortowe i pokój
z kuchnią — ewentualnie

sprzedam. — Oferty 50858
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

TRZYPOKOJOWE, super
komfortowe, 47 m2, Pro-
kocim Nowy — zamienię
na większe. Oferty 50966
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

DWIE osoby poszukują
garsoniery lub pokoju su-

perkomfortowego — (nie-
krępujące wejście). Ofer
ty 50945 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

3-POKOJOWE duże, kom
fortowe, jasne, wysoki
parter, ogrzewanie elek
tryczne, telefon, okolica

Dzierżyńskiego — zamie
nię na podobne mniejsze
— około 60 m2 — śród
mieście, Krowodrza, Pod
wawelskie — ewentualnie
Widok. Oferty 51252 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

Wojewódzka Usługowa
Spółdzielnia Pracy

„GROMADA”
Oddział Usług Rożnych

i Poligraficznych
„U ni w ersal”

zaprasza

do Biura
WŁASNOŚCIOWE — M-l,
M-2 — kupię. Oferty 50941
„Prasa” Kraków, WiśU
na 2.

SPRZEDAM — mieszkanie
M-3 własnościowe w Krze
szowicach. — Oferty 50905
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

LOKAL na sklep, warsz
tat — zamienię na dwa

pokoje z kuchnią. Oferty
50903 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

KUPIĘ garsonierę — lub
M-2 własnościowe. Podać
miejsce i cenę. — Oferty
51084 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

010400020165

w Krakowis

przy

ul. Krowoderskiej 74
(parter)

codziennie w godzinach
11—19, w soboty w godzi

nach 11—18

oferując usługi w pośred
nictwie matrymonialnym,

z zapewnieniem pełnej
dyskrecji i anonimowo
ści. K-3335

PRZEDSIĘBIORSTWO
TRANSPORTOWO - SPRZĘTOWE BUDOWNICTWA

„TRANSBUD - KRAKÓW”

ogłasza przyjęcia

kandydatów na kursy
W CELU WYUCZENIA ZAWODU KIEROWCY

kategorii „C" od podstaw (B, C, E).
Warunkiem przyjęcia jest:

O- uregulowany stosunek do służby wojskowej
O dostarczenie:

— świadectwa lekarskiego stwierdzającego, że

kandydat jest zdolny do prowadzenia sa
mochodu w kat. B, C, E i

— 'dwóch fotografii
— odpisu świadectwa ukończenia szkoły

O podjęcie pracy w Przedsiębiorstwie po ukoń
czeniu kursu.

Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informacji udziela:
— Dział Pracowniczy Oddziału I Przedsiębiorstwa

w Krakowie, ul. Balicka 56 — telefon 758-00
wewn. 36. I

lb-3224 |



Nr 123 (10095)

KOMUNIKATY

Przedsiębiorstwo Zakłady Budowy i Naprawy
Maszyn Drogowych „Mądro”, w Krakowie, ul.
Fabryczna 5a/7 — unieważnia skradzioną pie
czątkę o treści: „Kierownik Magazynu Artyku
łów Technicznych — Jan Róg”.

K-3793

OBWIESZCZENIA

USŁUGI TRPICEHSKK
obejmujące tapicerkę meblową i samochodową

wykonują na zlecenie osób prywatnych
zakłady usługowe Krakowskich Zakładów Usługo
wych „RENOWACJA” - Zakład Własny WUSP

„Gromada” w Krakowie i Nowej Hucie:

@ al. 29 Listopada 69

9 ul. Warneńczyka 7 — telefon 653-04
• Nowa Huta, ul. Demakowa nr 10,

telefon 417-S3
O os. XX-lecia, ul. Opolska, telefon 314-55

© ul. Wrocławska 62 - telefon 317-12

9 ul. Dietla 50

® os. Dąbie, ul. Miedziana, pawilon -

telefon 145-30.
K-3696

KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI

STALOWYCH i URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH

„MOSTOSTAL” KRAKÓW

przyjmie:
absolwentów klas ósmych

z terenu Krakowa

do nauki atrakcyjnego i dobrze płatnego zawodu:
• MONTERA konstrukcji stalowych i urządzeń

przemysłowych.
Nauka rozpocznie się 1 września 1978 roku i trwać bę
dzie dwa lata. — Zajęcia praktyczne odbywać się będą
przez 3 dni w tygodniu, a przez następne 3 dni uczeń
będzie uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
do której zostanie skierowany.
Warunkiem przyjęcia jest:

7 <j>wiekod16do18lat
’’

<j> świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
(8 klas).

Ponadto do podania o przyjęcie należy dolgczyć:
A' zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez

lekarza szkolnego i zakładowego, stwierdzające,
że dany rodzaj zatrudnienia nie zagraża zdro-

x wiu ucznia

A’ dowód osobisty rodziców do wglądu
'A, pisemną zgodę rodziców ucznia na naukę

zawodu
" "A kartę informacyjną ze szkoły podstawowej;

Absolwentom klas ósmych zdecydowanym do podjęcia
praktycznej nauki zawodu, Przedsiębiorstwo zapewnia:

uczniom wyróżniającym się w pracy zawodo
wej możliwość dalszego podnoszenia kwalifi
kacji w średnich szkołach technicznych — (na
podstawie skierowania)

O' możliwość wyuczenia drugiego zawodu — spa
wacza, operatora sprzętu budowlanego (dźwi
gów).

Fó ukończeniu nauki uczniowie mają zapewnioną pra
cę w Przedsiębiorstwie — na terenie woj. miejskiego
krakowskiego, kieleckiego i katowickiego.
Zgłoszenia przyjmuje:

- Dział Spraw Osobowych i Szkolenia Krakaw-

Nowa Huta Kombinat, ul. Ujastek, w godzinach
7-15, w soboty do godziny 13, (pokój nr 5

na parterze).

Dojazd tramwajem nr 4 i 9 — do Centrum Admini
stracyjnego, a następnie nr 22 — (naprzeciwko remizy
tramwajowej). K-3590

27 MAJA, na ławce w par
ku koło „Hermesa”, po
zostawiono okulary. Pro
szę o zwrot do kiosku Ru
chu — „Hermes”.

g-51453

MAISS Małgorzata, Kra
ków, ul. Madalińskiego
15/6, zgubiła legitymację
studencką, wydaną przez
AR w Krakowie.

g-50951

SOKOLSKA Teresa, Kra
ków, ul. Odrzańska 2/65,
zgubiła legitymację szkol
ną nr 972/77/78, wydaną
przez VI Liceum Ogólno
kształcące im. A. Mickie
wicza w Krakowie.

g-50806

SZTRUKSOWE płaszcze
dziewczęce oraz spódnicz
ki plisowane — poleca
pracownia krawiecka —

Aniela Kuciel, ul. Flo
riańska 21.

g-50787

USZCZELNIANIE okien,
mocowanie karnlszy, sza
fek oraz innych elemen
tów, również we flizach,
wymiana śrub okiennych
na zaczepy — wykonuje
Kodura, tel. 370-35 — w

godz. 10—14, g-50936

ECHO KRAKOWA

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla
Krakowa-Krowodrzy z dnia 12 listopada 1977 r.,
sygn. akt II Kp 1470/77/K, Jerzy Skrzypek, ur.

22 VII 1954 r., w Krakowie, syn Tytusa i Ire
ny z d. Szczygieł, zam. w Krakowie, ul. Ma
kowskiego 18/43, oskarżony o to, że w dniu
10 listopada 1977 roku w Krakowie, z pobudek
chuligańskich, publicznie znieważył słowami
powszechnie uznanymi za obelżywe, Wandę
Murdę i Natalię Joniec, tj. o występek z art.

181§1kkwzwiązkuzart.59.§1kk
— został uznany winnym popełnienia zarzu

canego mu czynu i skazany na karę jed
nego roku pozbawienia wolności.

Na zasadzie art. 49 kk Sąd zarządził podanie
wyroku do publicznej wiadomości drogą ogło
szenia w „Echu Krakowa”, „Dzienniku Pol
skim” i „Gazecie Południowej”, a ponadto za
sądził od oskarżonego zapłatę 50 zł kosztów po
stępowania i 1.500 zł opłaty sądowej.

K-2614

9

K-3699

dowodu osobistego rodziców (do wglądu)
świadectwa ukończenia szkoły- podstawowej
karty informacyjnej ze szkoły podstawowej
świadectwa zdrowia.

ZAKŁAD MASZYN KABLOWYCH

KRAKÓW, ul. WIELICKA 84

Str. 5

przyjmie absolwentów

szkół podstawowych
zamieszkałych na terenie woj. miejskiego krakowskiego
do praktycznej nauki zawodu:

9 TOKARZA

@ ŚLUSARZA
0 WYTACZARZA

$ FORMIERZA

ODLEWNIKA
• MODELARZA.

. września 1978 roku.

1978 roku.

Praktyczną naukę zawodu

PRZETARGI

Polski Związek Głuchych Zakład Szkołeniowo-
Produkcyjny w Pcimiu — sprzeda:
1) W DRODZE I PRZETARGI) OGRANICZO
NEGO:

— samochód marki Gaz 63, nr fabryczny
277856, nr silnika 370411, ładowność 2.500
kg plus 2 osoby — rok produkcji 1963,
ogólny stopień zużycia 70 proc. — cena

wywoławcza 51.000 złotych
2) W DRODZE I PRZETARGU OGRANICZO
NEGO:

— samochód marki Lublin 51, nr fabryczny
330098, nr silnika 4862959, ładowność
2.500 kg plus 2 osoby, rok produkcji 1958,
ogólny stopień zużycia 75 proc. — cena

wywoławcza 42.500 złotych
3) W DRODZE I PRZETARGU NIEOGRANI
CZONEGO:

— samochód marki Żuk typ A-03, nr pod
wozia 116972, nr silnika 211579, ładowność
950 kg plus 2 osoby, rok produkcji 1971,
ogólny stopień zużycia 70 proc. — cena

wywoławcza 51.000 złotych.
Przetargi odbędą się w dniu 16 czerwca 1978

roku, o godzinie 9, w świetlicy Zakładu.
Samochód można oglądać w środy i piątki,

w godzinach ód 12 do 14.

Wadium, w wysokości 10 proc, ceny wywo
ławczej, należy wpłacić w kasie Zakładu, naj
później do 15 czerwca 1978 roku.

W razie niedojścia do skutku I przetargu,
drugi przetarg odbędzie się w tym samym
dniu bezpośrednio po przeprowadzeniu postę
powania I przetargu.

Od uczestników biorących udział w przetar
gu ograniczonym, wymagane będzie zezwolenie
na zakup pojazdu, wydane przez właściwy Wy
dział Komunikacji.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetar
gu, bez obowiązku podania przyczyn.

Rok szkolny rozpocznie się 1

Wpisy do dnia 30 czerwca

Nauka trwa trzy lata. — i
uczniowie odbywają w zakładzie pracy i równocześnie

uczęszczają do Zasadniczej Szkoły Dokształcającej.
Po ukończeniu szkoły Zakład zapewnia absolwentórń

pracę w charakterze kwalifikowanego robotnika.

Przy wpisie niezbędne jest przedłożenie:
A

A

A

A

Wpisy przyjmuje:
— Dział Spraw Osobowych i Szkolenia Zawodo

wego Zakładu Maszyn Kablowych — Kraków,
ul. Wielicka 84 — pokój nr 108.

UWAGA* UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH
yh SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!

Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Instal”
Kraków — 31-148 KRAKÓW, ul. Helclów 19

Nieruchomości

KUPIĘ domek jednoro
dzinny. W rozliczeniu M-4
własnościowe na Widoku
i ewentualnie nowy Fiat
125 p. Oferty 51439 „Pra
sa”. Kraków, Wiślna 2.

DOM—8pokoi—naLu
boniu Małym, trasa zako
piańska, z dużą parcelą
leśną, sprzedam. Telefon
242-87, w godz. 19—21.

51458-g

SPRZEDAM dom jedno
rodzinny, drewniany. —

Wieliczka, ul. Bogucka
18. g-50484

PRZYJMUJE

ZGŁOSZENIA i WPISY
do klas pierwszych:

& Zespołu Szkół Budownictwa Wodnego i Dro
gowego — Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4,
Kraków, ul. Dzierżyńskiego 235
Technikum i Zasadniczej Szkoły Budowlanej
dla Pracujących ZBP „Południe” im. Adama
Polewki — Kraków-Nowa Huta, oś. Urocze 13,

w atrakcyjnych zawodach:

e MONTERA RUROCIĄGÓW PRZEMYSŁO
WYCH (wod-kan-gaz, c. o.);- nauka trwa

trzy lata

1 MONTERA INSTALACJI WENTYLACYJNO-

KLIMATYZACYJNYCH — nauka trwa dwa

lata.

Uczniowie mają możliwość uzyskania dodatkowych
kwalifikacji spawacza oraz kontynuowania dalszej na
uki w szkołach średnich.

Nauka rozpoczyna się 1 września 1978 roku.

Zajęcia praktyczne odbywać się będą przez trzy dni
w tygodniu, a w pozostałych dniach zajęcia teoretyczne.
Warunki przyjęcia (bez egzaminu):

A ukończenie klasy VIII szkoły podstawowej
wiek 15 lat — dotyczy zawodu montera ruro
ciągów przemysłowych
wiek 16 lat — dotyczy montera instalacji wćn-

tylacyj no-kl imatyzacyj ny ch

dobry stan zdrowia.

Przy wpisie należy przedłożyć:
A

DOM drewniany, szalowa
ny, z małym ogródkiem,
w miejscowości podgór
skiej (woda, las) — sprze
dam. Nowa Huta, os. Dą
browszczaków 10/13, tylko
wieczorem.

g-50742

Różne

SPRZEDAM parcelę na
dającą się pod ogrodnic
two lub sadownictwo —

18 km od Krakowa. Wia
domość: Stanisława Krzy-
wożeka, Łuczyce.

g-51011

WOKALISTA, z weryfi
kacją, poszukuje organi
sty, perkusisty, gitarzy
sty z uprawnieniami. —

Oferty 50810 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

TERMIN odbioru Fiata
126 p III kw., zamienią na

natychmiastowy. Oferty
50934 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

'A

A

A

SPRZEDAM grób zićmny
na cmentarzu Rakowic
kim. Oferty 50950 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

A

A

W TENCZYNKU — sprze
dam uzbrojoną parcelę
budowlaną. — Oferty 50863
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

DIJZą działką z drewnia
nym domkiem — blisko
Dobczyc — sprzedam. He
lena Mltan, Nowa Wieś
83, 32-410 Dobczyce.

g-50987

KUPIĘ albo wydzierża
wię działkę ogrodniczą. —

Oferty 51019 ..Prasa” Kra
ków, (Wiślna 2.

KUPIĘ międzywojenny —

jednorodzinny domek w

Bronowicach Małych. —

Oferty 50957. „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

A

podanie podpisane przez kandydata i rodziców,
w 2 egzemplarzach
życiorys w dwóch egzemplarzach
dowód osobisty rodziców (do wglądu)
informacyjną kartę zdrowia ze szkoły pódśta-
wowej
informacyjną kartę że szkóły, dótyć2Ąćą Wyni
ków w nauce

rA świadectwo ukończenia szkoły pódśtawóWCj
A trzy fotografie, podpisańe na Odwrocie.

Dokumenty należy składać:

- w Samodzielnej Sekcji Szkolenia Zawodowego
PIP „Instal” - Kraków, ul, Bosacka 28, telefon

245-40, 111-35, w godzinach 8-12.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!. k-3583



REMIS SZCZĘŚLIWY DLA OBROŃCÓW TYTUŁU

na inaugurację „Mundialu"
PIĄTEJ

wojny
Czarnoksięskiej
— dramat woj,

Erazma

Marianny

MALVERN. A. Mlklaszewicz

(ZSRR) wygrał IV etap kolar
skiego Wyścigu Dookoła Anglii.
Liderem jest nadal Polak J.

Brzeżny.
ATENY. W. Roehrl (RFN) na

„fiacie 131 abarth” zwy
w XXV samochodowym
dzie Akropolu.

EUGENE. Podczas między
narodowego mityngu lekko
atletycznego Amerykanin Mac
Wilkins uzyskał najlepszy te
goroczny wynik na święcie w

rzucie dyskiem — 76,48 m.
(Dokończenie ze str. 1)

rok, ale trud się opłacił, dała
bowiem urzekający popis gra
cji, wdzięku, precyzji i spraw
ności. Widowisko proste w zało
żeniu, pełne przy tym harmonii,
kolorów, lekkości, pokaz, który
będzie się długo pamiętać. Za
kończył tę część programu
hymn argentyński i w chwilę
potem p. Angel Norberto Coe-
rezza wyprowadził na murawę
stadionu drużyny Polski i RFN,
którym przypadł
zaszczyt rozegranie
jącego mistrzostwa

POLSKA - RFN
wał p. Coerezza z

Widzów na stadionie, 80 tys.
POLSKA — Tomaszewski —

Maculewicz, Zmuda, Gorgoń,
Szymanowski — Nawałka, Dey
na, Masztaler (od 83 min. Kas-

perczak) — Lato, Lubański (od
78 min, Boniek), Szarmach.

RFN — Maier — Vogts, Rus-
semann, Kaltz, Zimmermann —

Bonhof, Flohe, Beer, Fischer —

Mueller, Abramczik.

Można napisać, iż tradycji
inauguracyjnych meczów na

w udziale

inauguru-
spotkania.

0:0. Sędzio-
Argentyny

którzy
oklaski-

repre-
Niemców.

wał młodziutki wiślak — Na-

wałka, w defensywie Gorgon ze

Żmudą tworzyli duet na miarę
pamiętnych mistrzostw świata w

RFN, skuteczni byli na bocznej
obronie dwaj kolejni wiślacy —

Szymanowski i IWaculewicz, a w

bramce Tomaszewski bronił spo
kojnie, na dobrą sprawę nie był
w większych opałach, chroniony
przez naszą defensywę.

Gdyby tak jeszcze udało się
Polakom strzelić bramkę byłby
to zasłużony efekt posiadanej
przewagi. Cóż gol nie padł. Wy
nik bezbramkowy jest jak się
powszechnie podkreśla, szczęśli
wy dla obrońców mistrzowskie
go tytułu. A to stwierdzenie mó
wi bardzo wiele. Właściwie

wszystko! i

Telegraficznie
PARYŻ. Przeciwnikiem W.

Fibaka w III rundzie mię
dzynarodowych tenisowych
mistrzostw Francji będzie
Brytyjczyk 3. Lloyd, który
pokonał wczoraj U. Pinnera

(RFN) 2:6, 0:6, 6:1, 6:4, 6:3.

Wczoraj Fibak wraz z Okke-
rem pokonali parę wioską Pa-
natta — Bertolucci 6:4, 7:5.

WIEDEŃ. VII i VIII etap ko
larskiego Wyścigu Dookoła
Austrii wygrał R. Szurkowski.
Liderem wyścigu jest 3. Wil-
mann (Norwegia), a Szurkow
ski awansował na 6 miejsce.

Dziś grają |
BUENOS AIRES ?
Węgry — Argentyna (gr I) •

transmisja w TV J
w godz. 24—2.05 (
MAR DEL PLATA (
Francja — Włochy (gr. I) f
w TV sprawozdanie ;
ok. godz. 22.25 »

ROSARIO I

Tunezja — Meksyk (gr. II) s

transmisja w TV i

w godz. 21.40—23.35 r

mistrzostwach świata stało się
zadość i po raz czwarty z rzę
du taki pojedynek zakończył
się bezbramkowym rezultatem
Ale można — i trzeba — to na
pisać także, iż ten remis jest
zwycięstwem polskiej druży
ny, która była w pojedynku z

mistrzami świata zespołem
lepszym, dojrzalszym, narzuca
jącym swój sposób rozgrywania
zawodów.

Świetnie przygotowany i dą
żący do zwycięstwa w tym pre
stiżowym meczu zespół zacho-
dnioniemiecki był, według
zgodnych opinii obserwatorów,
drużyną gorszą od przeciwni
ków. Biało-czerwoni zdobyli nie

tylko uznanie ale i sympatię
argentyńskich kibiców,
częściej i serdecznej
wali zagrania naszych
zentantów aniżeli
Mieli zresztą ku temu powody,
mistrz świata został bowiem

zepchnięty do defensywy, ustą
pił pola Polakom, którzy przez
większą część zawodów dyk
towali przebieg wypadków na

boisku.

Po kilku pierwszych nerwo
wych minutach, podopieczni J.
Gmocha opanowali środkową
strefę boiska, narzucili rywalom
swój styl. Pracowity, bardzo

szybki Lato absorbował swą o-

sobą całą defensywę niemiecką,
szereg razy zdcłał cdebrać pił
kę obrońcom przeciwników w

momencie, kiedy dopiero szyko
wali się do rozpoczęcia akcji.
Skutecznie włączali się do tych
poczynań Lubański i Szarmach
W środku pola królował Deyna
tym razem bardzo pracowity
dokładny w podaniach, kierują
cy z wyczuciem grą zespołu
Obok niego wielki mecz rozgry-

po meczu:
JACEK GMOCII: „Byliśmy

bardzo bliscy zwycięstwa. Chcie-

liśmy wygrać to spotkanie i
zrewanżować się za porażkę
sprzed 4 lat we Frankfurcie
n/Menem. Niewiele brakowało.
Nasz zespół był lepszy, stwo
rzył więcej sytuacji podbram
kowych. Wszyscy zawodnicy
zrealizowali przedmeczowe zało
żenia taktyczne, walczyli bardzo
ambitnie i bojowo. Znaliśmy
dobrze naszych przeciwników,
podobnie jak oni nas. Mecz

przypominał więc partię sza
chów, wzajemne punktowanie i
oczekiwanie na błąd. Nasi ry
wale popełniali błędy i mogliś
my je wykorzystać. Stworzyliś
my 2—3 sytuacje „stuprocento-

ftoineitfafz

w

ierwszy wyśtę'p polskich pił ■
karzy w mistrzostwach świa
ta 1978 r. już poza nami.

Fala ogromnych emocji towarzy
szących temu wydarzeniu opad
ła, można teraz spokojnie spoj
rzeć na to co działo się na sta
dionie w Buenos Aires, ocenić

grę obydwóch drużyn, poszcze
gólnych zawodników.

Przed zawodami panowały
wśród polskich kibiców niezbyt
optymistyczne nastroje, liczono
się poważnie z możliwością po
rażki naszej drużyny w meczu

otwierającym turniej i to w po
jedynku z obrońcą mistrzowskie
go tytułu. Co bardziej pesymi
stycznie patrzący zwolennicy fut
bolu obawiali się nawet kom
promitującej przegranej.

W tej sytuacji remis i chwila
mi świetna gra naszej jedenast-

ki winna zadowolić polskich ki
biców, a jednak bardzo wielu
obserwatorów meczu, mówiło

potem — zawiedli! Zawiedli bo
nie wygrali z zespołem, który
był słaby. Nie podzielam poglą
du o słabej grze drużyny RFN.

Stara, maksyma futbolowa gło
si, iż tak się gra jak przeciwnik
pozwala i we wczorajszym me
czu na River Platę Polacy po
zwolili rywalom właśnie tylko
na taką grę jaką obserwowaliś
my, a więc — rwaną, nierówną,
mało skuteczną. Taki, a nie inny
obraz meczu, to efekt gry biało-

czerwonych, którzy zdołali bar
dzo skutecznie pokrzyżować szy
ki mistrzom świata, narzucić im

swój styl, rozbijać akcje zaczep
ne już w początkowej fazie, w

zarodku.
Nie był to piękny mecz —

zgoda. Ale był to pojedynek 0-

gromnie zażarty, trudny dla 0-

bydwóch stron. Podopieczni J.
Gmocha grali twardo, atakowali

rywali na ich przedpolu, nie da
wali rozwinąć, akcji, spychali
do defensywy, zdecydowaniem i

ofiarnością w walce o piłkę prze
wyższając tym razem, przeciw
ników. Rywali o wielkiej sławie
i klasie, którzy przygotowani zo
stali do mistrzostw z niemiecką
skrupulatnością i pedanterią. Dla
tego też remis w inaugurującym
mistrzostwa spotkaniu uważam
za sukces naszej drużyny.
ggola-cy byli ogromnie przeję-
■ ci przed, zawodami, kilku pił

karzy' to trakcie grania hymnu
polskiego miało łzy w oczach.
To był piękny i wzruszający wi
dok, chwila, która pozwala za

pomnieć o różnych nieprawoś-
ciach sportu, moment dający
wiarę w jego czystość i szlachet
ność.

W ydaje mi się więc, iż za wczo
rajszy występ, w którym nasi

pokazali ogromną bojowość, harf
ducha, ambicję, należą im się
słowa podziękowania i gratula
cje. (lang)

we”. Trudno mi zrozumieć,
jaki sposób Sepp Maier obronił,
bardzo zaskakujący rzut wolny
Kazimierza Deyny, czy strzał

naszego kapitana po pięknej ak
cji z Łatą w drugiej połowie.
To znakomity bramkarz.

Byliśmy bliscy zwycięstwa, o-

siągnęliśmy remis. To też bar
dzo wartościowy rezultat, który
pozwala mi optymistycznie pa
trzeć w przyszłość. Mamy też

satysfakcję z dobrej, mądrej,
taktycznie dojrzałej gry”.

HELMUT SCHOEN: „Z re
zultatu jestem zadowolony, ale
z gry nie. Zdecydowanie wypo
wiadam się przeciw posądzeniom
o manipulację. Chcieliśmy wy
grać, nie graliśmy na remis. Pol
ska drużyna zniszczyła naszą
taktykę. Rozczarował nas stan

płyty boiska. Ucierpieli na tym
szczególnie technicy naszej dru
żyny. Nie chcieliśmy grać de
fensywnie, pragnęliśmy zwycię
żyć w naszym własnym stylu.
To nam się nie udało i dlatego
nic jestem zadowolony”,

iiimiiiininiiinninnnninin

W turnieju tenisowym
o mistrzostwo Małopolski

W DRUGIM dniu rozgrywa
nego na kortach Nadwiślanu

tenisowego turnieju o mistrzo
stwo Małopolski (Grand Prix

Polski, 3 gwiazdki) doszło do

niespodzianki w postaci wyeli
minowania W. Osolińskiego (Le
gia W-wa) przez niżej notowa
nego A. Listka (ŁTS Łabędy),
który wygrał 7:6, 7:5.

Z zawodników krakowskich
Zb. Górszczyk pokonał J. Ku-
biczka (GKS Wałbrzych) 6:2,
5:7, 6:1. natomiast Z. Woroń

(również z Nadwiślanu) uległa
E. Kuczyńskiej (Gwardia Wro
cław) 1;6, 1:6.

Teatry
Słowackiego 19.15 Akropolis. Mi

niatura (pl. św. Ducha 2) 19.15 Ha
mlet 70. Kameralny 19.15 Emigran
ci. Bagatela 19.30 Wcześniak. Mu
zyczny (ul. Lubicz 48) 19.15 Kraina
uśmiechu. Groteska 17 O czym
szumią wierzby.

Kina
Kijów XV Międzynaród. Festiwal

Filmów Krotkometrażowych Ucie
cha 15.45, 18. 20 15 Straceńcy (USA
1. 18). Warszawa 15.45, 18, 20.15
Port lotniczy-77 (USA 1. 15). Wol
ność 15.45, 18, 20.15 Kot o dzie
więciu ogonach (wł. 1. 18). Sztuka
15.45. 20.15 Caddie (austral. 1. 15)
18 Ostatni brzeg (USA 1. 15).
Wanda 14 Pojedynek potworów
(jap. b.o .), 15.45, 18 Gang Olsena

wpada w szal (duńs. 1. 12), 20.15
Śmierć z komputera (fr. 1 . 15). Ml.
Gwardia 14.30 Kolumna Trajana
(rum. b.o .), 17, 19.15 Świadek ko
ronny (wł. 1. 18). Wrzos (Zamoj
skiego 50) 14.15 Podróż kota w bu
tach (jap. b .o .), 15.45, 18, 20 Mimino

(radź. b.o .). Świt (os. Teatralne 10)
15.45. 18, 20.15 Człowiek klanu

(USA 1. 18). Mała sala 15, 17, 19
Nie zaznasz spokoju (poi. 1. 18).
Światowid
15.45. 18, 20.15 Śuperexpress w nie
bezpieczeństwie (jap, 1. 15). Mała
sala 15 Dopóki bije zegar (radź,
b.o .), 17, 19 Przepraszam czy tu

biją (poi. 1. 18). Kultura (Rynek
Gł. 27) 14 Rywalka (fr. 1 . 15),
16.30, 19, 21.30 XV Międzynarodo
wy FFK. Wiedza (Rynek Gł. 27)
17.15 Dzieje Haliny Rżewskiej (poi.
b.o.) i in. Mikro (Dzierżyńskie
go 5) 16, 19 Anna Karenina (radź.
1. 15). Dom Żołnierza (ul. Lubicz

48) 16 Mały książę (USA b.o.).
Związkowiec (Grzegórzecka 71)
15, 17 Kubuś Puchatek

przyjaciele (impreza dla
19.30 Lokator (fr. 1, 18).
(Gazowa 21) Pocałunki z

kongu (fr. 1. 12), 18, 20, Kochan
ka butownika (bułg. 1 . 18). Pasaż

(Pasaż Bielaka) 15 Przygody Bol
ka i Lolka, 18, 20 Romantyczna
Angielka (ang. 1. 18). Maskotka

(Dzierżyńskiego 55) 15.30 Wielka

podróż Bolka i Lolka (poi. b .o),
17.30, 19.30 Klatka (fr. 1 . 15).

nie-

(os. Na Skarpie 7)

i jego
dzieci),

Wisła

Hong-

19.30 Klatka
Podwawelskie i Tęcza
czynne. Ugorek (os. Ugorek) 15
Weronika w

(rum—b.p .), .1 7, 19. Fałszywy .król
(ang.

’ ‘ ■
go 2)
15).

Krainie Czarów

1. 15). Sfinks (Majakowskie-'
15, 17 Konie Valdeza (wl. 1.

Telewizja

16.55 Klub Dobrej Robo-

Kryptonim Stella — film

bulg., 18.40 Mag. motory-
19 Dobranoc, 19.10 Sió-

19.30 Wieczór z dziennl-

PIĄTEK I: 14.55 Progr. dnia, 13

Melodie, 15.30 NURT — pedagogi
ka. 16 Dziennik, 16.10 Obiektyw,
16.30 Dla dzieci — Piątek z Pan
kracym
ty. 17.25
fab. TV

zacyjny,
-demka,
kłem. 20.30 Wsteczny bieg — film

obycz. TVP, 21.40 Studio Sport —

Milndial’78 — mecz Tunezja —

Meksyk oraz sprawozdanie z me
czu Francja — Wiochy, 23.40
Dziennik. 23.55 Studio Sport —

Mundial’78 — Węgry — Argenty
na.

PIĄTEK II: 15.45 Progr. dnia,
15.50 Tajemniczy świat przyrody,
16.30 Na pograniczu ryzyka — Z
koniem ostrożnie. 17 Studio Sport
— międzynar. mistrz. Warszawy
w lekkiej atletyce. 18.20 Na dru
gi brzeg, 13.30 Majakowski w

jwrairar

Uum.D.Ralińska

spytał Terrell sia-

Nadłożyłam kawał
wracać i przygoto-

Matylda Dobey była milą, drobną osóbką, dobie
gającą do osiemdziesiątki. Ubrana była czarno, schlud
nie i skromnie. Włosy miała białe jak śnieg i błękitne
oczy o żywym .spojrzeniu.

— Pan jest komendantem policji? — spytała, stając
przed Terrellem, który wstał również i uśmiechnął si
do niej swym najgorętszym i najmilszym uśmiechem

— We własnej osobie, pani Dobey.
Wyszedł zza biurka, żeby podać krzesło gościowi.
— Proszę, niech pani siada
Pani Dobey spojrzała na niego z uznaniem.
— Dziękuję. Nie jestem już tak rześka jak dawniej,

ale nie uważam się jeszcze za starą.
— Czy napije się pani kawy? —

dając.
— Nie. dziękuję, nie mam czasu,

drogi, niech mi pan wierzy. Muszę
wać obiad panu Dobeyowi, w przeciwnym razie bę
dzie się niepokoił.

— Czym mogę służyć? — spytał Terrell, kładąc swe

potęine dłonie na stosie papierów.
— Wracam z portu lotniczego. Odprowadzałam wnu

ka, który leciał samolotem,
córki, żeby ją zawiadomić, że
odleciał szczęśliwie.

Umilkła na chwilę.
— Nie chciałabym, żeby pan

żeby gadać. Wiem, że kiedy
policją, trzeba mówić krótko. Prawda?

— Całkowita
Wielką zaletą Terrella była cierpliwość. To była

jedna z przyczyn jego awansu na komendanta policji.
.— Córka pracuje w biurze. Moja siostra, która miesz

ka w Miami, zajmuje się Jerrym... Ale to wcale pana
nie interesuje Zgodziłam się wsadzić Jerry’ego do sa
molotu, .gdyż córka nie mogła zwolnić się z pracy.
Taka jest rola babek. Czyż nie tak?

Terrell skinął głowa i palił fajka.

Chciałam zadzwonić do

Jerry... to mój wnuk...

pomyślał, że mówię, ct,
ma się do czynienia z

Terrella.
ale to się prze-

bardzo niezręcz-

— Ma pani pewno słuszność, pani Dobey.
— Córka uważa to za rzecz naturalną. Młodzi są

właśnie tacy. Nie oburzam się. Niech pan nie myśli,
że się skarżę.

Terrell wytrząsnął fajkę do popielniczki.
— Czy telefonowała pani do córki? — zaczął, napeł

niając na nowo fajkę.
— Tak. Weszłam'do kabiny w porcie lotniczym i

niech pan sobie wyobrazi, spadla mi torebka.

Jej pytające spojrzenie świdrowało
— Można powiedzieć, że to starość,

cięż może zdarzyć każdemu.
— Oczywiście. Ja sam jestem także

ny.
Pani Dobey patrzyła podejrzliwie na Terrella.
— Niech się panu nie zdaje, że musi być taki uprzej

my.
— A więc upadła pani torebka.

Uśmiechnęła się miło.
— Ze mną jest ten kłopot, panie komendancie po

licji, że mówię za dużo. Proszę mi wybaczyć.
Wygodniej usiadła na krześle, zanim zaczęła mówić

dalej.
— Kiedy schyliłam się, żeby podnieść torebkę, zo

baczyłam kopertę przyklejoną pod aparatem.
Otworzyła dużą, wytartą torebkę i wyjęła kopertę.
— Pewnie nie miałam racji, ale ją otworzyłam. Zre

sztą gdybym tego nie zrobiła, skąd mogłabym wie
dzieć, co w niej jest? Możj powinnam była ją oddał

[: 6.00 TTR — uprawa
TTR — mechanizacja

9.30 Mundial’7 8
meczów: Węgry —

Francja — Wiochy,
Meksyk, 12.45 TTR J

Red.

Warszawie, 19 Kronika (Kr), 19,20
Dobranoc, 19.30 Wieczór z dzien
nikiem, 20.30 Portret z okruehów

wspomnień (M. Janikowski), 20.50
Twarze Teatru — Krzysztof G-or.

don, 21.25 24 godziny, 21.35 Sy.
tuacje, 22.05 Opowieści Starszego
Pana — Skrzynia do pelargonii,
22.15 Film Latarni " ’ ' '

— Dziecko
radź.

SOBOTA :

roślin, 6.30
rolnictwa,
powtórzenie
Argentyna,
Tunezja —

uprawa roślin, 13.25 TTR ■
chanizacja rolnictwa, 15
szkolna zapowiada, 15.10 Progr.
dnia, 13.15 Radzimy rolnikom, 15.25
Dziennik, 15.35 Obiektyw, 15.55 Dla
dzieci — O misiach, miśkach,
niedźwiadkach, 16.25 Mag. wędkar
ski, 16.55 Latarnia Czarnoksięska
— Literatura i kino, 17.25 Wielki

Gatsby — film obycz. USA, 19

Dobranoc, 19.10 Siódemka, 19.30
Wieczór z dziennikiem. 20.30 Czte
ry ślicznotki i gangsterzy — ko
media krym. franc., 22.10 Dzien
nik, 22.25 Studio Mundial’78 —

sprawozdanie ze spotkań Hiszpa
nia — Austria, Peru — Szkocja,
Szwecja — Brazylia, Iran — Ho-
landia.

pierwszemu spotkanemu policjantowi, nie otwierając
jej? Pan myśli, że tak powinnam była zrobić?

— Co jest w tej kopercie? — spytał Terrell, nie od
powiadając na pytanie.

— Pieniędzy, dużo pieniędzy.
Znowu spojrzała na niego.
— Jak tylko zobaczyłam te'pieniądze, zrozumiałam,

że nie powinnam była otwierać koperty i że muszę
przyjść do pana, a nie zwracać się do jakiegoś przy
godnego policjanta. Taka suma jest czymś kuszącym,
a policjanci nie są miliarderami.

Terrell przełknął ślinę.
— Może mi ją pani oddać. Dam pani pokwitowanie.
— Nie jest mi potrzebne —

pertę. — Chcę tylko wrócić
obiad panu Dobey.owi. .

odparła podając mu ko
do domu i przygotować

VII

Poke Toholo rzucił resztę
Kopnął ją obcasem pod łóżko. Wytarł palce o spod
nie i wyciągnął rękę.

— Ile zebrałeś — spytał?
Chuck posuwał się naprzód z taką miną, jakby się

znajdował w pomieszczeniu pełnym nieczystości i o-

bawiał się, że podłoga runie pod ich ciężarem. Widok
Indianina siedzącego ha łóżku sparaliżował go.

Przed

równicą
dolarów
ła jego
jego szare komórki.

— Ile zebrałeś? — ppwtórzył Poke.
Chuck opanował się i umysł jego zaczął pracować.

Zastanawiał się: Czyżby ten wariat domyślał się czegoś?
Obserwował Poke’a — brązowa maska bez wyrazu,
czarne błyszczące oczy — ale nic nie wskazywało na

to, że podejrzewa zdradę.
[Ciąg dalszy nastąpi)

pomarańczy na parkiet.

dziesięcioma minutami widział się już za kie-'

buicka, Meg obok niego... z dwoma tysiącami
w kieszeni. Ta brutalna zmiana losu stępi-

refleks. Jakby ktoś jednym cięciem przeciął

(48)

UWAGA!

Za zmiany w ostatniej chwiH

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

Wysławy-muzea
Wawel — komnaty (piąt. sob.

10—15 i 16—18), Skarbiec (piąt.
sob. 10—15.30), Zamek i Muzeum
w Pieskowej Skale (piąt. sob.

10—16), Muzeum Lenina, Topolo
wa 5: Lenin w Polsce, Lenin w

grafice radź., Polski plakat anty
wojenny (piąt. 9—18, sob. 10—17 —

wst. wol.), Oddział w Poroninie:
Lenin na Podhalu (piąt. sob. 8—
16— '

—

'

najcu
wol.),
działy,
(piąt.
na 21: Dzieje teatru krak. Wyst.
rysunku G. Morawetz (piąt. 9—

15, sob. 9—14), Muzeum Narodowe,
Oddziały: Dom Matejki (piąt. 12—

18, sob. 10—16), Szolaysklch, pl,
Szczepański 9: Pol. malarstwo i
rzeźba do 1764 r. (piąt. sob. 10—

16), Czartoryskich, Pijarska 8: Ar
cydzieła ze zbiorów Czartoryskich
(piąt. sob. 10—16), Nowy Ginach,
al. 3 Maja 1: Broń w dawnych
wiekach (piąt. sob. 10—16), Ar
cheologiczne, Poselska 3: Staro-

żytn. i średn. Małopolski, Kolekcja
zabytków archeologii śródziemn.,
IX wystawa figurek historycznych
(piąt. 10—14, sob. 14—18), Podzie
mie kościoła św’. Wojciecha w

Rynku GL: Dzieje Rynku Kra
kowskiego (piąt. sob. 9—16), Et
nograficzne, pl. Wolnica 1 (piąt.
sob. 10—15), Przyrodnicze, sław
kowska 17: Fauna Polski, Fauna

epoki lodowcowej (piąt. sob. 10—
13 — wst. wol.), Pryzmat, Łobzow
ska 3: Rzeźba i malarstwo D. Fon-
tana i M. Pittet (piąt. sob. 10—18),
ZPAF, Ul. Anny 3: M. Karaś i L.
Dziedzic — fotografie (piąt. sob.

10—18), Sztuki Nowoczesnej,
Huta, os. Kościuszkowskie 5: Fe
liks Szyszko „Poza punktem, zbie
gu” (piąt. sob. 11 —18). Mały Ry
nek 4: Rysunki i dokumentacje
M. Chlandy (piąt. sob. 11 —19),
Rydlówka, Tetmajera 28 (piąt.
sob. 11 —14), KTF, ul. Bohaterów

Stalingradu 13: Venus 78. cz. I

(9—21), KDK, Rynek Gl. 27: Ce
ramika artyst. M. Olkuskiej (.14—

18). Kopalnia Soli, Wieliczka oraz

Muzeum " ’

Muzeum

Czyżyny
bliotęka
kańska
1975—77 I

wst- . wol.), w Białym Du-

(piąt. sob. 9—16 wat.
Muzeum Historyczne, Od-
Jana 12: Militaria, Zegary

9—17, sob. 9—14). Szpital-

N.

i Żup Krakowskich (7—19),
i Lotnictwa i Astronautyki,
'

(piąt. sob. 10—14), Bi-

Publiczna, ul. Francisz-
1: Nagrody literackie

(piąt. 14—19. sob. 10—15).

Dyżury
MO tel 97, Straż Pożar-
-"■ -„-- baza-

rza 14: wypadki tel 99, zachoro
wania 1 przewozy 238-33 . porady
stomatologiczne - w przypadkach
nagłych (20—7), ambulatorium

okulistyczne (cała dobę). Rynek
Podgórski 2: 625-50, 657-57, N Huta

422-22, Lotnisko Balice 190-29, Dy
żury szpitali: Chlr. Kopernika 21,
Chir. dziec. Prokocim, Urolog.
Grzegórzecka 13, Laryng. Koper
nika 23a, Okulist. Kopernika
38 (Neurologia oraz inne od
działy szpitali wg rejonizacji),
Dyżurne poradnie: Internistyczna,
pediatryczna,, gabinet zabiegowy
(18—21), zgłoszenia wizyt domo
wych (18—20). dla Śródmieścia -

al. Pokoju 4, tel, 181-80, . 183-96,
dla Nowej Huty — os Jagielloń
skie bl. 1, tel. 856-26. dla Kro
wodrzy - ul. Galla 24.’ tel. 721-35,
dla ■Podgórza - ul. Krasickiego
Boczna 3 tel. 618-55 . 650-99. Wf-

Służby Zdrowia: tel 205-11 (całą
dobę). Punkt Inf Aptecznej 107-65,
Inf. Toksykologiczna, Kopernika
26. tel. 199-99 Inf. akc.ii „W”,
tel 606-80 (8—17) Wizyty domowe

lekarzy chorób dzieci oraz kardio
logów — Lek Spóldz Pracy, tel.
295-78. 225-66 (16—23 30), Ośrodek
Inf. dla Inwalidów, ul. 1 Maja 5,
tel. 228-11 (pon. ś». i piąt.. 16—13).
Krak. Tow. Świadomego Macie*

(Dokończenie na str. 3)

Pogot,
na tel. 98, Pogot. Rafunk

Numer indeksu: 35069


