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Powołany został Krajowy
Obywatelski Komitet Obcho
dów Święta Odrodzenia Pol
ski. Przewodniczącym Ko
mitetu został członek Biura

Politycznego KC PZPR,
przewodniczący Rady Państ
wa, przewodniczący Ogólno
polskiego Komitetu Frontu
Jedności Narodu — HENRYK
JABŁOŃSKI. W skład Ko
mitetu weszli przedstawi
ciele partii i stronnictw’ po
litycznych, organizacji społe
cznych i młodzieżowych, za
służeni działacze ruchu ro
botniczego, przedstawiciele
zakładów przemysłowych i
rolnictwa, środowisk nauko
wych i kulturalnych. ■Woj
ska Polskiego, duchowieńst
wa. (Pełną listę członków
Krajowego Komitetu Obcho
dów Święta Odrodzenia Pol-

. ski zamieszcza dzisiejsza pra
sa poranna.) I

Rekord lotniarza
z Nowego Targu

Józef Gigon, znany pilot lotni
w Nowym Targu, który od ub.
roku pdsiada rekord długości
przelotu w Polsce (przypomina
my: lot z Rysów) ustanowił
przed kilku dniami rekord Pol
ski na lotni w locie na przewyż--
sżenie. Przy pomyślnych prą
dach powietrza w rejonie Czor
sztyna uzyskał przewyższenie
1160 m w czasie lotu, który
trwał 31,15 min. (a rak)

118 papierosów naraz
W Liverdun we Fraęeji. Jean-

Faul Thouvenin ustalił nowy re
kord świata paląc równocześnie,
bez pomocy jakichkolwiek urzą
dzeń, 113 papierosów. Zdystanso
wał tym samym Alana Scotta że

Stanów .Zjednoczonych, który po
trafi palię równocześnie „tylko”
112 papierosów.
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W Warszawie odbywa się

stoją

dziedziny

samorządu robotniczegi

W Instytucie
Lotnictwa w

Warszawie ro
dzi się polska
kosmiczna elek
tronika. Obecnie

przed
tern

jego
Osprzętu
rządzeń Sateli
tarnych
rozległe zadania
w związku z in

tensyfikacją
polskiego pro
gramu badań

kosmicznych.
Prace konstruk
cyjne dotyczą
zarówno budo
wy aparatury
do badań pod
stawowych —

przede wszystkim z

fizyki kosmicznej jak też urzą
dzeń do prac utylitarnych w

szczególności do teledetekcji.
Trwają też prace przy budowie

systemu odbioru przetwarzania
danych ze sztucznych satelitów.

Instytut Lotnictwa ściśle współ
pracuje z licznymi pokrewny
mi ośrodkami naukowymi Kra
ju Rad, Na zdjęciu: mgr inż.
Teresa Lisicka kontroluje dzia
łanie jednego z elementów u-

rządzenia do obserwacji sztucz
nych satelitów Ziemi. CAF

n

W Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

rozpoczęła się dziś krajowa narada przedstawicieli samorządu ro
botniczego. Jej uczestnikami są reprezentanci samorządu robot
niczego wielkich zakładów przemysłowych, transportowych, bu
dowlanych i rolnych, działacze ’” ’ *"

Obrady Otworzył — gorąco wi
tany — I sekretarz KC PZPR—
Edward Gierek. W obradach u-

czestniczą: przewodniczący Rady
Państwa — Henryk Jabłoński,
prezes Rady Ministrów — Piotr
Jaroszewicz, członkowie Biura
Politycznego j Sekretariatu KC
PZPR.

Celem narady, jest wytycze
nie najważniejszych zadań dla
dalszej poprawy efektywności
gospodarowania i pomyślnej re
alizacji tegorocznego planu spo
łeczno-gospodarczego.. Wokół
tych zadań powinien rozwinąć

■się szeroki społeczny ruch do
brej roboty! Oczestnicy obrad

rozpatrzą kierunki — urzeczywi-

związku^ zawodowych.
stniania w praktycznej działal
ności przedsiębiorstw i wszyst
kich szczebli zarządzania — pod
jętych ostatnio przez Biuro Poli
tyczne KC PZPR wytycznych
w sprawie dalszego rozwoju sa
morządu robotniczego jako nie
zmiernie doniosłego ogniw’a w

naszym systemie demokracji so
cjalistycznej.

Obydw’a tematy są bezpośred
nio ze sobą związane. Samorząd
robotniczy, który jest jednym
z najważniejszych ogniw nasze
go systemu demokracji socjali
stycznej, pełni zarazem kluczo
wą rolę — jako współgospo
darz zakładów i kontroler ich
działalności, reprezentant sta
nowiska załogi i rzecznik na
szych wspólnych, ogólnospołećz-..
nych interesów. Samorząd jest
inspiratorem i organizatorem
aktywności społeczno-zawodo
wej załogi. Rozwijanie tej ak
tywności. pobudzanie szerokiego
społecznego ruchu „dobrej ro
boty” jest nakazem dnia, dziś —

gdy realizacja zadań gospodar
czych przebiega w trudnych
warunkach obiektywnych.

BEJRUT objęty jest znów
walkami o nasileniu przypomi
nającym najczarniejsze dni

wojny domowej. 2 ta, ostrza!

byt tak intensywny, że pociski
eksplodowały co 10 sekund.

Zginęło około 50 osób, a około
100 jest rannych.

PO SZEŚCIU głosowaniach,
prezydenta
nie przy-

do 28 czer-

wybory nowego
Republiki Włoskiej
niosły rezultatu.

W DNIACH od 24
wca oddziały Kambodży wie
lokrotnie atakowały terytorium
Wietnamu. Wojska wietnam
skie odparły te ataki.

W NABICIE odbyła się naj
większa do tej pory demons-

Z® śwtoia

Iracja przeciwników tego pod-
lokijskiego międzynarodowego
portu lotniczego. Obecnie 10

tys. policjantów strzeże tego
nowego japońskiego portu.

W ANKARZE zostali zabici
2 studenci tureccy. Są oni ko
lejnymi ofiarami utrzymujące
go się napięcia, politycznego,
które, w czerwcu br. - stało się ■
przyczyną śmierci 5Ó osób.

SOBOTNIA prasa indyjska
podała, że premier Desai posta
nowił przejąć tymczasowo obo
wiązki ministrów: spraw we
wnętrznych i zdrowia, którzy
podali się do dymisji.

PONAD stu uczonych RFN

podpisało oświadczenie, w któ
rym oslrzegają przed skutkami

produkcji bomby neutronowej.

MOSKWA
Poniedziałek jest szóstą doba

przebywania w kosmosie mię
dzynarodowej załogi „Sojuza 30”

kosmonauty
polskiego ko-

Mirosława

Załoga wraz

„Sa-

— radzieckiego
Piotra Klimuka i

smońauty-badacza
Hermaszewskiego,
ze swymi towarzyszami z

łuta 6” wstała o godzinie 7.90
rano czasu warszawskiego. Do

godziny 9.00 trwała poranna
kontrola systemów technicznych
i śniadanie. Dzień dzisiejszy po
święcony jest kontynuacji ekspe
rymentu „Ziemia”. Wieczorem
kosmonauci przeprowadzą eks
peryment technologiczny „Sy
rena 2”. Kolację spożyją około

godziny 19.00, a o godzinie 22
czasu warszawskiego zakończą
kolejny dzień pracy.

W dniu wczorajszym zakoń
czył się wspólny radziecko-pol-
ski eksperyment technologiczny
„Syrena”, którego celem było
uzyskanie w warunkach, nie
ważkości nowego półprzewodni
ka kadniawo-tsllurowo-r.tęcio-
wego. -Kosmonauci wykorzysta-,
li w tym eksperymencie stoso
wane z powodzeniem już przez
pierwszą załogę „Saluta 6” u-

rządzenie „Spław”.
W programie prac załogi ze

społu orbitalnego w dniu 2 bm.

przeważały obserwacje' oraz fo
tografowanie powierzchni Ziemi
i oceanów w celach naukowych
i gospodarczych.

Z pokładu zespołu orbitalne
go został nadany reportaż tele
wizyjny. Program prowadził
polski kosmonauta-badacz Miro-,
sław Hermaszewski, któremu

towarzyszyli pozostali członko
wie zespołu. M. Hermaszewski
opowiedział o prowadzonych na

pokładzie zespołu orbitalnego
pracach, których głównym ce
lem było fotografowanie Ziemi
i oceanów, przedstawił też u-

dział Polski w badaniach kosmi
cznych w ramach „Interkosmo-
su”. Polski kosmonauta wska
zał na wielkie, nowe, możliwości
w tej dziedzinie.

O godz. 18.48 czasu warszaw-,
skiego zespół orbitalny przele
ciał nad południową
Polski. Przelot trwał 30 sekund.
Ok. godziny 20.20 zespół orbital
ny ponowmie przelatywał nad
Polską — po raz ostatni tego
dnia. Orbita prowadziła nad
Poznaniem i Białymstokiem.

Jak wynika z informacji te
lemetrycznych oraz meldunków
załogi, zarówno systemy pokła
dowe. jak i aparatura naukowa

zespołu orbitalnego działają
prawidłowo. Dobre jest rów
nież- samopoczucie kosmonau
tów. Lot przebiega, zgodnie z za
planowanym programem.

częścią

jmiefsc
W Międzynarodowym Hotelu Studenckim

Dziękujemy
Absolwentki X Liceum Ogól

nokształcącego im. Królowej
Wandy, które zdawrały maturę
w 1939 r. zamiast kwiatów na

trumnę dyrektorki Józefy Ber-

gruen postanowiły przeznaczyć
zebraną kwotę 750 zł, na po
trzeby mieszkańców Domu

Spokojnej Starości przy ul. Wie
lickiej 267.

Seniorzy Klubu Emerytów i
Rencistów „Ostoja” hą os. Ugo-
rek serdecznie dziękują za milą
imprezę, zorganizowaną przez
Młodzieżowy Domu Kultury z

os. Na Stoku — z inicjatywy
mgr Joanny Stolzman, (hs)

Skansen zabytkowego budo
wnictwa mazurskiego i war
mińskiego w Olsztynku jest
ciągle odwiedzany przez licz
ne wycieczki. Atrakcją dla
przyjezdnych są m. in. ory
ginalne wiatraki, warmińska

kuźnia i stara cerkiewka.
CAF — Moroz

Piąte koło u wozu

Tego jeszcze nie było: Mię
dzynarodowy Hotel Studencki
w Krakowie, otwarty 1 lipca
na okres 2,5-mieśiąca, dysponu
je 2700 miejscami! Jest to naj
większy tego typu obiekt w kra
ju, a Kraków uzyskał w okresie

letniego sezonu turystycznego
tak wiele poszukiwanych miejsc
noclegowych.

Krakowski MHS, prowadzony
jak co roku przez

To piąte — dre
wniane
u wozu
wiele
się, gdy
ca„
na” .

m?.„,
cicielowi
trudno odmówić
poczucia humo

ru.

CAF — Nordfoto

— koło
nie na

przyda
kierow-

,volkswage-
złapie fin

ale właś-
wozu

Barwne filmy i „Fotony**
Bydgoskie Zakłady Fotochemiczne ..Foton”

wypuściły na rynek pierwsze partie barwnej
fotograficznej błony negatywowej. Opracowana
we własnym zapleczu naukowo-badawczym tej
fabryki nowa polska błona barwna, charaktery
zuje się dobrą jakością i w niczym nie ustępuje
błonom produkowanym przez znane firmy świa
towe, Cechują ją m. in. duża wrażliwość i do
bre odtwarzanie barw naturalnych fotografo
wanych przedmiotów. Błona barwna produko
wana jest na dwóch podłożach: bezbarwnej fo
lii acetocalulozowej oraz folii poliestrowej o

lokkozielonkawym zabarwieniu. . Na nowej li
nii produkcyjnej „Foton” dostarczać będzie Z
czasem około 2 min sztuk rolek rocznie.

dróży i Turystyki SZSP „Alraa-
tur”, posiada swoje obiekty w

dwóch miejscach: tradycyjnie
już w miasteczku akademickim
przy ul. Nawojki oraz — co jest
nowością — w Czyżynach na

terenie obiektów’ Politechniki

Krakowskiej. W miasteczku do

dyspozycji turystów oddany zo
stał wieżowiec „Olimp” oraz

dwa segmenty’ 4-piętrow’ego aka
demika. Jedna ze stołówek za
mieniona została w restaurację,
a „Społem” zapowiada, że do
brze nakarmi przybywających
tutaj turystów’. Przewiduje się.
że do połowy września z usług
MHS-u skorzysta w sumie ok;
60 tys. turystów, głównie za
granicznych.

Ponad połowę gości stanów; ić
będą grupy skierowane tutaj
przez „Almatur”. W zamian pol
scy studenci wyjada na wymia
nę do wielu krajów świata.
Drugim ważnym partnerem jest
„Juventur”. Na zasadzie współ
pracy będzie kierować do
MHS-u gości również „Orbis”,
„Wawel-Tourist” i in. biura
podróży. Codziennie ok. 150
miejsc ma czekać na indywi
dualnych turystów.

Na terenie obiektów tego naj
większego hotelu w naszym
mieście czynne będą w godz.
od 9—24 trzy koktajl-oary oraz

dwa interkluby otwarte do

drugiej w nocy. Dla grup al-
maturowskich przygotowani’
jest specjalny, atrakcyjny pro
gram pobytu w naszym mieście.
Do dyspozycji MHS-u znajduje
się 5 autokarów. Istnieje też
możliwość korzystania. z obiek
tów sportowych AZS-u, jak
również Akademickiego Klu
bu Jeździeckiego.

Obsługę hotel,u
zasadzie wyłącznie
młodzi
Obiekt
gwiazdkową. Jako. pierwsi
mieszkali już w nim .Węgrzy:
przyjęto też grupę jugosłowiań
ską oraz radziecką. W tych
dniach przyjadą także wycieczki
z W'ielu innych krajów świata

(ja)

stanowią w

studenci i

pracownicy nauki,
uzyskał kat. dwu-

Jako.

Ofiara różnicy zdań

UTBO pogodą w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie pod wpływem niżu.
Zachmurzenie duże z'prze
jaśnieniami. Rano miejsca
mi mgły 1 zamglenia. W

ciągu dnia opady deszczu
z przerwami. Wiatry południo
wo-zachodnie 2—6 m/sek. Tem
peratura dniem 18—21, minimal
na nocą 11—7 st. C. (w)

PARYŻ
43-letnia Claudia Trichard 7. Me-

ximieux (Francja), podczas kłótni
z mężem użyła jako ostatecznego
argumentu — dubeltówki i jednym
strzałem pozbawiła go życia. Mał
żeństwo to znane było z częstych
kłótni, wynikających z ciągłej róż
nicy zdań. Tym razem spór toczył
się kolejno o ustalenie miejsca po
bytu na wakacjach w br., prawi
dłową wymowę w języku francu
skim nazwy miesiąca września o-

raz o to, czy winno się oglądać
wszystkie sprawozdania z „Mun-
dialu’78”, czy też wykonywać w

ich czasie pożyteczne czynności
domowe...

KRZYSZTOF

KLENCZON

W» wlelsletnim pobycie
w USA

wystąpi w Krakowi?

w hali .Wisły*

1 z ZESPOŁEM „SPISEK” I

1 GRUPĄ BALETOWĄ „FĄ-
■NAT” TYLKO W PONIE-
? DZIAŁEK 10 LIPCA O GODZ.

) 17i20.
* .prezentując nowe kompozycje
Ii ciekawy repertuar.

Zapraszając uprzejmie in
formujemy, że bilety są
nabycia w „Orbisie” i ,

motechnice” w

Nowej Hucie,
Tou riśeie” w

oraz zbiorowe

i Krakowskiej” przy ul. Brac-
? kiej 1, telefon 245-78.

( PPIA „ESTRADA
) KRAKOWSKA”

) 5-4526

do
„Fil-

Krakowie i
w „Wawcl-
Sukiennicach
w „Estradzie
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Od pomysłu do przemysłu

Na Plenum Komitetu Krakowskiego PZPR

przeanalizowano działalność

krakowskiego ośrodka naukowego
Jak już informowaliśmy, w sobotę, w auli Wyższej Szkoły

Pedagogicznej odbyto się posiedzenie plenarne Komitetu Kra
kowskiego PZPR poświęcone roli krakowskiego ośrodka nau
kowego w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Na

obrady, którym przewodniczył I sekretarz KK PZPR Kazimierz
Bareikowski, przybyli: sekretarz KC PZPR prof. Andrzej Wer
blan, z-ca kierownika Wydziału Nauki i Oświaty KC Alfred
Stróka i wiceminister nauki,
prof. Janusz Górski.

Referat wprowadzający
głosił sekretarz KK PZPR
fan Markiewicz. Następnie
wiązała' się wielogodzinna
skusja, w której wszechstronnie
punktowano plusy
stan- realny, szanse i

wy środowiska
Krakowa. A jest to

liczące ponad. 9000 pracowników
naukowych (w tym 1150 profe
sorów i docentów) zatrudnionych
w 12 wyższych uczelniach, 24

badawczych instytutach resor
towych i 16 branżowych ośrod
kach badawczo-rozwojowych.

Krakowski ośrodek naukowy

szkolnictwa wyższego i techniki

wy-
Ste-

wy-
dy-

i minusy,
perspekty-
naukowego
środowisko

V

posiada na swym koncie sporo
osiągnięć w zakresie kształce
nia kadr i badań naukowych,
osiągnięć o charakterze wybit
nie ponadregionalnym. Nie o-

znacza to wszakże, ctr przewija
ło się w wielu glosach plenar
nej dyskusji, że środowisko to
wolne jest od większych proble
mów do rozwiązania. Najwy
raźniej przejawia się to we

wciąż wielkich, a nie w pełni
wykorzystywanych możliwo
ściach sprzęgnięcia programów
naukowo-badawczych, a także
kształcenia kadr, z praktyką
życia społeczrio-g.cspodarczego.

Na zakończenie dyskusji glos
Andrzej Werblan wskazując na

kowskiej organizacji partyjnej,

zabrał sekretarz KC PZPR

szczególne znaczenie obrad tra
ktora jako pierwsza instancja

wojewódzka w kraju podjęła tematykę XII Plenum Komitetu

Centralnego Partii.
A. Werblan wysoko ocenił przedstawione w czasie obrad

opinie, oceny i wnioski określając jc jako konstruktywne i za
sługujące na uwagę w skali ogólnokrajowej. Krakowska instan
cja partyjna — stwierdził mówca — właściwie zrozumiała
i zinterpretowała sens XII Plenum KC oraz istotę treści zawar
tych w referacie Biura Politycznego KC wygłoszonego przez
Edwarda Gierka. Istota ta opiera się przede wszystkim na sze
rokiej i wszechstronnej więzi nauki z praktyką.

Sekretarz KC przypomniał następnie. skonkretyzowany. . ...pą,
XII'Plenum KC póśtdlat prymatu jakości nad ilością w nauce:

postulat, którego logiczną konsekwencją: są p/ąktyęznę wnioski
W kwestii kształcenia kadr naukowych.

Komitet Centralny zwrócił się z apelem do wszystkich śro
dowisk zawodowych, do całego narodu, a zwłaszcza de ludzi
nauki o twórczy wkład w dzieło zagospodarowania zasobów

największej polskiej rzeki. Jestem głęboko przekonany —

stwierdził A. Werblan — że krakowskie środowisko naukowe

szczególnie aktywnie i efektywnie uczestniczyć będzie w rea
lizacji tych zadań.

Nawiązując do kolejnych problemów poruszanych z trybuny
XII Plenum KC A. Werblan zwrócił uwagę na rangę humani
styki, wzbogacającej wartości duchowe i moralne narodu.

Przyspieszenie rozwoju kraju, które osiągamy w obecnej deka
dzie. jest możliwe m. in. dzięki temu, że wykształciliśmy liczne

kadry, że wychowaliśmy wspaniałą klasę robotniczą, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych i zaangażowanej patriotycznej po
stawie, że znacznie wzrosła świadomość społeczna 1 poziom

. kultury narodu.
O dalszym rozwoju świadomości narodowej i procesów inte

gracyjnych, zachodzących w całym społeczeństwie, decyduje
w dużej mierze właściwy system oświatowy-, a przede wszyst
kim system szkolnictwa wyższego. Krakowskie środowisko nau
kowe zgłasza szereg postulatów mogących uczynić ten system
jeszcze lepszym, bardziej odpowiadającym aktualnemu społecz
nemu zapotrzebowaniu. Jest to tylko jeden z przykładów
świadczących o ogromnym poczuciu współodpowiedzialności
krakowskiego ośrodka naukowego za całokształt naszego życia
społecznego, gospodarczego i kulturalnego, za rozwój polskiej
nauki.

Ustosunkowując się do nacechowanych głęboką troską o dal
szy rozwój krakowskiego ośrodka naukowego i jego miejsca na

mapie naukowej kraju głosów w dyskusji sekretarz KC zwrócił

uwagę na konieczność selektywności przy podejmowaniu de
cyzji inwestycyjnych 1 pełnego wykorzystania stojących do dys
pozycji środków. A. Werblan podkreślił również rangę proble
mu wyboru odpowiedniej tematyki badań naukowych i kon
centracji wysiłków na wybranym temacie badawczym.

Ścisła koordynacja planów nauki z potrzebami przemysłu;
rozwój ilościowy i jakościowy zintegrowanych ogniw naukowo-
przemysłowych; stworzenie lepszych warunków dla wdrożeń
opracowań naukowych; ściślejsze powiązanie organizacyjne kadr
nauki z przemysłem — oto kolejne zasygnalizowane w dysku
sji na plenarnym posiedzeniu krakowskiej organizacji partyjnej
problemy, do których ustosunkował się A. Werblan, wskazując
na konieczność praktycznego sprawdzania koncepcji i inicjatyw
wysuwanych przez krakowskie środowisko naukowe. Środowi
sko. to powinno jeszcze aktywniej uczestniczyć w pracach na

rzecz inżynierii Krakowa, ochrony jego zabytków oraz rozwią
zywania nowych problemów w dziedzinach tak często podejmo
wanych przez krakowskie instytuty i wyższe uczelnie: energii
atomowej, chemii i elektroniki. Ogromną rolę w realizacji tych
planów — będących przełożeniem na język faktów uchwał XII
Plenum KC — odegrać muszą instancje i organizacje partyjne
w poszczególnych środowiskach naukowych Krakowa.

Mamy nadzieję — stwierdził A. Werblan — 'te wszystkim
tym poczynaniem towarzyszyć będzie nadal dobra sytuacja poli
tyczno-ideowa panująca na wszystkich wyższych uczelniach

Krakowa, wśród 68 tys. ich studentów. Atmosfera poparcia, za
angażowania, właściwego rozumienia słowa „patriotyzm”. . Ze

swej strony obciąłbym zapewnić — powiedział dalej sekretarz
KC — że partia i rząd dołożą szczególnych starań o dalszy roz
wój zaplecza naukowo-badawczego krakowskiego ośrodka nau
kowego. Liczyć będziemy równocześnie nadal na Wasza praw
dziwie zaangażowaną postawę, na aktywny współudział w reali
zowaniu programu rozwoju polskiej nauki i związaniu go z po
trzebami gospodarki narodowej. Liczymy, że krakowski ośrodek
— bogaty tradycjami i dniem dzisiejszym — sprosta zadaniom
i ambicjom Polaków.

Jak stwierdził np. w swym wy
stąpieniu rektor. AE w Krako
wie prof. Antoni Fajferek —

oddziaływanie nauki na prze
mysł często bywa słabe, niewi
doczne, a czasami wręcz nie-
przystawalne do. wymogów sta
wianych przez, współczesność. Z
kolei dyr. HiL inż. Czesław
Drożdż stwierdził, iż przemysł
winien być otwarty dla nauki,
zarówno w sferze wdrażania
wyników badań, jak i podno
szenia sprawności i efektywno
ści kształcenia kadr. Z drugiej
strony placówki naukowe win
ny kierunkować swój badaw
czy profil pod kątem długofalo
wych potrzeb społeczno-gospo
darczych, rugować badania fra
gmentaryczne i nieistotne.

Dalszy wzrost ponadregional
nego znaczenia krakowskiego
ośrodka naukowego zależy w

głównej mierze od samego Kra
kowa. Sekretarz Oddz. PAN w

Krakowie prof. Roman Ney
podkreślił, iż decyzje centralne
odnośnie dalszego rozwoju nau
ki Krakowa będą tym. korzyst
niejsze, im lepsze będą propo
zycje samego krakowskiego śro
dowiska. Istniejący w Polsce-

system centralnego sterowania
nauką jest b. dobry, wręcz mo
delowy. brakuje w nim jednak
rozwiązań podsystemowych, na

szczeblu makroregionalnym. I tu

leży wielka szansa Krakowa i

jego ośrodka naukowego.
Z wielowątkowej dyskusji

plenarnej zdecydowaliśmy wy
łowić
Jedna
wych
Wania
społeczno-gospodarczych,
stety. co stwierdził m. in. rek- ]
tor: UJ prof. Mieczysław Hess, .

dominuje często^sgęrgnie^ ,

cyz]! ekspertyza naukor.'i ex
'

post — a więc nie. w pełni.przy
datną. Ponadto ■'■ekspertyzy' w-

wielu przypadkach spełniają
funkcje apologetyczne, zamiast
racjonalno-krytycznych.

Drugi problem, który poru
szyło wielu mówców, to rozpo
czynająca się gigantyczna akcja
kompleksowego zagospodarowa
nia Wisły. Krakowska nauka
może tu odegrać rolę czołową,
wziąwszy pod uwagę, że znaj
dują się tu wszystkie specjalno
ści naukowe, które przy zago
spodarowywaniu Wisły będą
miały sporo do powiedzenia.
Rzucenie hasła „Wisła” może w

sposób dotąd nie spotykany zin
tegrować środowisko naukowe

pod kątem służebności wobec

potrzeb kraju. W Krakowie —

jak mówiono na Plenum — ha
sło „Wisła” zostało przez
wisko naukowe przyjęte
tuzjazmem.

Pod' koniec obrad głos
sekretarz KC prof. A. Werblan.

(Omówienie jego wystąpienia —

drukujemy obok.)
Na zakończenie Plenum przy

jęto uchwałę „O dalsze umac
nianie roli krakowskiego ośrod
ka naukowego w rozwoju życia
społecznego, gospodarczego 1

kulturalnego”. (kwk)

DZIŚ w większości szkól wyż
szych rozpoczynają się egzami
ny wstępne, W pierwszym ro
ku studiów stacjonarnych na

kandydatów oczekuje ponad 62
tys. miejsc.

W DĘBICY powstał 1 bm., na

bazie Przedsiębiorstwa Prze
myślu Chłodniczego, Kombinat
Przemyslowo-Rolny „Iglopol”.
W skład Kombinatu weszły
chłodnie składowe i zakłady
produkujące mrożoną żywność
w Dębicy, Tarnowie, Rzeszo
wie, Krakowie i Dwikozach.
Zakład Metalowy i Budowlany
w Dębicy oraz 200-hektarowe
gospodarstwo rolne w Straszę-
cinie i Pustkowie.

W MYSLCU nad Popradem w

pobliżu Starego Sącza rozpo
częły się „Konfrontacje Ruchu
Artystycznego Młodzieży”, któ
re zgromadziły blisko 1000 mło
dych twórców, członków zespo
łów artystycznych i działaczy
z całego kraju.

DOBIEGAJĄ końca przygoto
wania do 12. Festiwalu Piosen
ki Żołnierskiej, który rozpocz-
nie się 4 lipca w Kołobrzegu.
W amfiteatrze trwają próby
zespołów artystycznych i wo
kalistów. Ulice miasta przybra
ły odświętny wygląd.

2 BM. w Kudowie-Zdróju w

woj. wałbrzyskim rozpoczął się
17. Festiwal Moniuszkowski.

KONCERTEM laureatów w

Kazimierzu n. Wisłą zakończył
się 2 bm. 12. Ogólnopolski Fe
stiwal Kapel i Śpiewaków Lu
dowych.

70. rocznica urodzin

Włodzimierza Sokorskiego
70. rocznicę urodzin obchodzi!

2 bm. Włodzimierz Sokorski. Z

tej okazji I sekretarz KC PZPR.
— Edward Gierek przesłał ju
bilatowi — działaczowi politycz
nemu, znanemu prozaikowi i

publicyście, list z gratulacjami
i życzeniami dalszych osiągnięć
w pracy twórczej. W związku
z rocznicą urodzin również
członek Biura Politycznego KC
PZPR, prezes Rady Ministrów —

Piotr Jaroszewicz wystosował
do Włodzimierza Sokorskiego
list gratulacyjny.

jeszcze dwie kwestie,
tu rola ekspertyz nauko-
dla właściwego podejmo-

decyzji politycznych i
Nie-

Wciągu ostatnich elwu dni
Kraków był miejscem cen

tralnych obchodów 20-lecia
Ochotniczych Hufców Pracy.

. Wybór naszego miasta nie na
stąpił przypadkowo. Tutaj do
wsi Mogiła skierowań* pierw
sze zaciągi młodzieży, której
wysiłek przyczynił s'ię do po
wstania Huty im. Lenina. Po
wszechna Organizacja „Służba
Polsce” przeobraziła się w obec
ne OHP. Szereg inwestycji o

kluczowym znaczeniu, zawdzię
cza pracy junaków i junaczfik
swoje istnienie. Hufce zasiliły
przede wszystkim resort budow-

’■nictwa. OHP rozwija się po
myślnie i w przyszłości zasta
niemy umundurowanych chłop
ców i dziewczęta przy wielkich
przedsięwzięciach np, przy re
gulacji Wisły. Zresztą i w trak
cie obchodów junacy pięknie za
akcentowali swą obecność: 4 tys.
rzesza w sobotę społecznie pra
cowała przy krakowskiej arterii
komunikacyjnej „Kapelanka”.

Wieczorem wielka impreza
plenerowa — „Spotkanie poko
leń” — zgromadziła delegatów
hufców ze wszystkich woje
wództw. Gościli oni dawnych

ŻMP, którzy podzielili śię wła-
sjiymi, /dośyzjadczęnjami i wspo-‘■ńinięńianHi* W trata-ii- ’ uroczy
stości K. Trębaczkiewicz, prze
wodniczący RG FSZMP prze
kazał przyznany OHP sztandar.
W spotkaniu uczestniczyli m. in.:
M. Wojtkiewicz — z-ca kierow
nika Wydz. Organizacji Społecz
nych, Sportu i Turystyki KC
PZPR, J. Gluza — sekretarz KK
PZPR, Komendant Główny OHP
W. Miśków. Równocześnie za
inaugurowano akcję letnią OHP,
w której weż-mie udział w tym

roku ok. 260 tys. uczniów i stu-i
dentów.

W niedzielę reprezentacje wo-i

jewództw podejmował prezy
dent m. Krakowa E. Barszcz,
który w imieniu władz krakow
skich złożył życzenia dalszej I

owocnej pracy.
Centralne obchody zamknęła,

wielka manifestacja młodzieży
w hali „Wisły”. 220 aktywi
stom OHP nadano wysokie od
znaczenia państwowe. Wśród
uhonorowanych znaleźli się tak
że krakowianie. Srebrne Krzyże

Zasługi otrzymali: Zbigniew
Derenda i Łukasz Ochmański.

Brązowy Krzyż Zasługi przy
znano Janowi Pogodzie. Uczest
niczący w manifestacji I sekre
tarz KK PZPR K. Bareikowski
w swym wystąpieniu przekazał
pozdrowienia I sekretarza KC
PZPR Edwarda Gierka dla ju
nackiej młodzieży. K. Barcikow-
ski podkreślił zasługi OHP dla
rozwoju polskiej gospodarki.

Widowisko „Ballada junacka”
zakończyło uroczystości jubileu
szowe OHP. (woj)

Płk Muammar Kadafi

lipca br. zakończył efi-
przyjacielską

którą

i
cjalną, przyjacielską wi
zytę, którą na zaprosze
nie I sekretarza KC PZPR —

Edwarda Gierka, wystosowane
w imieniu najwyższych władz

partyjnych i państwowych PRL,
złożył w Polsce sekretarz gene
ralny Powszechnego Kongresu
Ludowego Libijskiej Arabskiej
Dżarnalfiriji •' 'Ludówó-Sócjali-
stycznej płk Muammar Kadafi.

W dniu 1 btn.~w siedzibie Sęj-
mu odbyło się końcowe spotka
nie plenarne polsko-libijskie.

Rozmowom przewodniczyli I
sekretarz KC PZPR Edward
Gierek i sekretarz generalny Li
bijskiego Powszechnego Kongre
su Ludowego płk Muammar
Kadafi.

środo-
z en-

zabrał

| Co słychać?
« Na spotkaniu dyrektorów
i amerykańskich hoteli w Eu-
) ropie, przestrzegano się na-

5 wzajem przed „okradaczami”
t hoteli. Okazuje się, że goście
( luksusowych hoteli kradną
J wszystko co

J szklanek do
i ręczników, lamp, kocy — do
? aparatów radiowych i tele-
J wizyjnych. Szczególnie „po-
j pisał się” znany piosenkarz
i Alice Cooper. Kiedy wypro-
) wadził się z hotelu u> Mona-
1 chium stwierdzono, że został
! po nim pusty pokój. Razem.

ze swoim zespołem wyniósł
z pokoju wszystko, nawet...
meble.

sięda—od
mycia zębów,

5

Spotkanie „Wiciowców"
Wczoraj w Krakowie odbyto się

uroczyste spotkanie zasłużonych
działaczy ZMW RP „Wici” i ucze
stników ruchu oporu chłops kie go
z okresu okupacji 3 Prezydium KK
ZSŁ. W czasie spotkania prezes
KK Z-SL. — Władysław Cabaj ude
korował 19 działaczy złotymi od
znakami „Zasłużony dla ziemi kra
kowskiej” i ,,Za pracę społeczną
dla miasta Krakowa”. W spotka
niu uczestniczył przewodniczący
Głównej Komisji Rewizyjnej ZSL,
wiceminister przemysłu spożyw
czego i skupu — Wincenty Zydroń.

Sezonowa zmiana cen jaj
W związku z sezonową podwyż

ką ceny skupu jaj, x dniem 3 lip
ca br. (poniedziałek) podwyższa
się ceny detaliczne jaj dużych do
3,60 zł, jaj średnich do 3,30 zł, jaj
małych do 3,00 zł za 1 sztukę.
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Ostatnie dni tegorocznego sta
rosądeckiego festiwalu przynio
sły niemało ciekawych muzycz
nych wrażeń. Uczestnicy wy
cieczki, zorganizowanej przez
gospodarzy imprezy, na pewno w

miłej pamięci zachowają kon
cert to podziemiach zamku w

Niedzicy, gdzie zespół renesan
sowy krakowskiej PWSM w

składzie: A. Pilch, J. Sochacki,
H. Marzec-Skubisz i J. Kor-
win-Kochanowski z . żarliwoś
cią i zapałem produkował się
w programie muzyki i. poezji
Odrodzenia.

Rewelacją był sobotni (1 VII)
występ zespołu wokalnego „Ma-
drigal” z Rumunii w starosą
deckim kościele Klarysek. Ru
muńscy madrygaliści wykonali
utwory dawnych mistrzów eu
ropejskich, ale również i rodzi
me swe pleśni ludowe. Pod kie
rownictwem. swego szefa; Maria
na Constantina, madrygaliści z

Bukaresztu dali słuchaczom
prawdziwą ucztę artystyczną:
perfekcja muzycznego wykona
nia, cyzelowane piękno brzmień,
czystość stylu,

Starosądeckie

atrakcje
muzyczne

Drugą imprezą sobotniego
wieczoru był koncert szwedzkie
go zespołu uprawiającego daw
ną muzykę — „Ioculatores U-
psalienses”: repertuar — euro
pejską muzyka XII—XVII wie
ku. Młodzi Szwedzi muzykowali
na — zrekonstruowanych — sta
rych instrumentach, grę prze
platali śpiewem — i wywołali
duży aplauz publiczności; mając
na względzie, iż jest to właści
wie zespół półamatorski wyba
czaliśmy wykonawcom niedo
statki i potknięcia techniczne.

A wczoraj, w niedzielę, w

Starym Sączu wystąpiła, War
szawska Opera Kameralna, wy
stawiając „La serua — padrona”
Paisiella (rękopis tej włoskiej
opery komicznej odnaleziono
przed niewielu laty w Łańcu-

de). Zespół instrumentalny (dy
rygent — J. Borzym) grał bar
dzo sprawnie, para solistów (B.
Nowicka, B. Jaszkowski) wy
wiązywała się ze swych wokal
nych zadań w pełni zadowalają
co; myślę jednak, źe w realiza
cji można było wydobyć więcej
jeszcze urody i wdzięku z tego
misternego operowego dziełka.

Na finał festiwalu wybrano
„Vesperae de Sanctis” J. Staro-

mieyskiego (XVIII w.) — w wy
konaniu Capelli Craconiensis t

śpiewaków-madrygalistów pod
batutą St. Gałońskiego — pierw
sza- realizacja tej kompozycji po
odnalezieniu jej rękopisu; po
nieważ przewiduje się nieba
wem przedstawienie tego utwo
ru słuchaczom w Krakowie —

będzie zatem okazja do obszer
niejszego jej omówienia.

W sumie — tegoroczny festi
wal starosądecki udał się na

pewno, za co jego artystyczne
mu szefowi i
, .animatorowi",
Gałońskiemu —

uznania!

niestrudzonemu
Stanisławowi

słowa szczerego

JERZY PARZYŃSKI

Na zakończenie spotkania obaj
przywódcy stwierdzili, że wizy
ta, przeprowadzone podczas niej
rozmowy i przyjęte ustalenia
przyczynią się do dalszego roz
szerzenia wzajemnej korzystnej
współpracy polsko-libijskiej.

Po zakończeniu rozmów płk,
M. Kadafi spotkał się z dzienni
karzami polskimi i zagraniczny-

• Ogłoszony komunikat o wizy
cie stwięrdzą m._,in.,.w. celu
rozszerzania stosunków przy
jaźni między PRL i Libijską
Dżamahiriją postanowiono od
bywać systematyczne spotkania
i konsultacje na najwyższym
szczeblu jak również kontakty
między resortami i instytucja
mi, organizacjami politycznymi
i społecznymi obu krajów. Po
dejmowane . będą kroki mające
na celu rozszerzanie współpra
cy gospodarczej, w oparciu o

wspólne dokumenty.
Muammar Kadafi zaprosił

Edwardą Gierka do złożenia o-

ficjalnej wizyty w Libijskiej
Dżamahiriji. Zaproszenie zostało

przyjęte z zadowoleniem.

stosunków przy-

Znów śmierć w Tatrach
3D czerwca wieczorem ratownicy

górscy w Zakopanem otrzymali
wiadomość, że jakaś turystka po
śliznęła się na ścieżce prowadzą
cej na Granaty i leży tam nie
przytomna. Wezwano z Krakowa
helikopter (niestety, nie było go
Jeszcze na miejscu). Przybyły do
ciężko rannej lekarz niewiele już
mógł pomóc. Turystka, 81-letnla
Magda Bognaszewska z Warszawy,
pośliznęła się na śniegu, który zlo
dowaciałą skorupą pokrywa ścież
ki w wyższych partiach Tatr i spa
dla kilkadziesiąt metrów, uderza
jąc o skały. Śmierć nastąpiła na

skutek poważnych obrażeń ciała.
Turystka miała nieodpowiednie o-

buwie, a chodzenie w wysokich
partiach Tatr w takich warunkach
jak obecnie, wymaga nie tylko od
powiedniego zabezpieczenia, sprzę
tu ale i umiejętności. Niestety,
mimo licznych ostrzeżeń, turyści .

ryzykują. (a. rak)

DUŻY LAJKONIK:

3,8,31,32,36
dodatkowa 17

końc. band. 04097

MAŁY LAJKONIK:
5,7,10,12,23,26

końc. band. 37851

S;**
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Kronika wypadków
• Dzisiaj w nocy o godz. 2.30 na

stacji Kraków Główny, do będąęe-
go w ruchu pociągu relacji War
szawa-Zakopane usiłował wsko*
czyć Ryszard Hanke (1. 50, zam.

w Żegiestowie). Dostał się on pod
kola pociągu i poniósł śmierć na

miejscu.
• W ciągu minionych dwóch dni

na drogach województwa miejskie
go krakowskiego wydrzylo się 5
wypadków', w których 6 osób zo
stało rannych. MO zanotowała tak
że 23 kolizje drogowe.



Nr 143 (10120) ECHO KRAKOWA Str. 3

W KRAKOWIE

Coraz więcej sklepów
z literą „A”

Z informacji Wydziału Handlu Urzędu Miasta Krakowa wyni
ka, że przekazywanie małych sklepów uspołecznionych w ręce
osób prywatnych przebiega w naszym mieście zadowalająco. Pod
względem ilości sklepów ajencyjnych, Kraków zajmuje jedno z

czołowych miejsc w kraju po
lodzi.

Szyldy z literą „A” w Kra
kowie pojawiły się — wg da
nych z 20 uh. miesiąca — ńa
124. placówkach handlowych, w

ilch liczbie 47 sklepów o 1-2-

osobowej obsłudze-i 77 punktach
rlrobnodetalicznych takich jak
kioski i stoiska spożywcze.

Z przytoczonych danych wy
nika, że, najwięcej, bo 107 u-

mów na prowadzenie placówki
handlowej na zlecenie podpisa
ła WSS „Społem”, a 17 takich
umów zawarło Wój. Przedsię
biorstwo Handlu Wewnętrzne
go.

Zlokalizowane są one mniej
więcej równomiernie we wszy
stkich dzielnicach Krakowa i

.reprezentują różnorodne spe
cjalności. W branży spożywczej
najwięcej jest sklepów warzy-
wniczo-owocarskich i cukierni
czych, a w branżach przemy
słowych — pasmanteryjnych i

galanteryjnych, chociaż nie

W KRAKOWIE

Przed 80 laty
3 VII 1898 r.

Q Z dniem 1 lipca histo
ryczne . Racławice w pow.
miechowskim zmieniły, właś
ciciela. Za sumę 105 tys. ru
bli srebrem nabył je dr Ste
fan Łuszczkiewicz, właściciel

majątku Zagaje.
„Czas”

® Rok szkolny zakończyła
„początkowa, szkoła dla doro
słych ■analfabetów płci mę
skiej”, prowadzona przez To
warzystwo Szkoły Ludowej
na' Kleparżu, Najmłodszy z

jej uczniów"ukońcżył 1.7'rok*

życia, najstarszy 71; „naukę
elementarną pobierało 90
osób. Wszyscy opanowali
sztukę pisania i czytania”. W
nagrodę otrzymali po egzem
plarzu Pana Tadeusza.

„Czas”
# W Krakowie przebywa

BOLESŁAW PRUS. Znako
mity pisarz zbiera szczegóło
we dane „o stanie oświaty
szkół i urządzeń włościań
skich”. Zebrane materiały po
służą warszawskim działa
czom oświatowym do, opraco
wania „projektu domów lu
dowych”, które, „przez szla
chetne rozrywki . i. oświatę u-

moralńią nasz lud”.
„Czas”

Zaległości
nie odrobione

O zaniedbaniach i nieporząd
kach na os, Piastów w Nowej
Hucie pisaliśmy już niejedno
krotnie. Otrzymywaliśmy także
wyjaśnienia i obietnice z SM
„Hutnik", że zaległości zostaną
wkrótce odrobione.

Po kilku miesiącach, jakie u-

płynęły od tych zapewnień —

znów odwiedziliśmy to osiedle.
Sporo już zrobiono dla poprawy
estetycznego wyglądu os. Pias
tów, niemniej rażą zaniedbania
wynikające niekiedy z niedbal
stwa. samych mieszkańców. I
tak. kilka metrów od narożnika
bl. nr 9 powstało nowe wysypis
ko śmieci, a między blokami
nr 15 i 16 znajduje się zdewasto
wany teren, zamiast skwerów.
Nie dokończono również chod
nika obok bl. nr 8 prowadzące
go „do nikąd”.

A może tak wspólnymi siła
mi (gospodarzy i mieszkańców)
zlikwidować wreszcie te. żenu
ją,će zaniedbania? (aż)

NAL-78
We wtorek, 4 lipca w ramach

Nieobozowej Akcji Letniej pro
ponuje się dzieciom i młodzieży
takie oto zajęcia wakacyjne:

♦ MDK,'ul. Grunwaldzka 5, go
dzina 9—12,. gry i zawody sporto
we z. nagrodami ha boisku Szkoły
Podstawowej nr 75.

stolicy, Katowicach, Poznaniu i

brakuje też obuwniczych i poń
czoszniczych, tekstylnych i dzie
wiarskich.
■Po pierwszym wstępnym o-

kreśie istnienia sklepów ajen
cyjnych można powiedzieć, że

wprowadzenie tej nowej formy
handlu zaczyna przynosić wi
doczne korzyści. Oznaką tego

Jest przedłużenie godzin otwar
cia ajencyjnych sklepów, więk
szy stosunkowo wybór towa
rów, zwiększone obroty. Stara
nia . ajentów o jak najlepszą
obsługę doceniają klienci, o

czym świadczy duży zwykle
ruch w tych placówkach. Tak
więc są szanse, by dotychczas
pracujące z różnym powodze
niem niewielkie placówki han
dlowe obecnie przynosiły ko
rzyść klientom, samym ajen
tom i gospodarce.

Trzeba tu jednak zasygnali
zować, że nieco inaczej przed
stawia 'się problem organizowa
nia sieci sklepów ajencyjnych na

terenie woj, m. krakowskiego.
Do tej pory w wyniku umowy
Woj. Związku Spółdzielni Rol
niczych z ajentem powstał tylko
jeden jedyny sklep branży wa-

rzywniczo-owocarśkiej w Świąt
nikach. Toteż władze handlowe
nakazują podległym przedsię
biorstwom uspołecznionym sto
sowanie się do obowiązku właś
ciwego wprowadzania i prawi
dłowego interpretowania ubie
głorocznej uchwały rządowej w

sprawie tworzenia sklepów na

ajencji.
Ważna jest wyczerpująca in

formacja dla kandydatów; na

ajentów oraz traktowanie skle
pów ajencyjnych w dostawcach
towarów na równi z innymi.
Stworzenie „zielonego światłą”
dla .dobrego prosperowania skle
pów ajencyjnych, to jedno z bar
dzo istotnych. ..zagadnień pro
blemu uporządkowania handlu.

(Z)

Mętna woda

w Podgórzu
Mieszkańcy Podgórza zasko

czeni zostali w ostatnim okresie
niemiłą sytuacją: ż kranów pły
nęła. bardzo mętna woda. Wy
woływało to spore zdziwienie,
gdyż właśnie ta część miasta o-

trzymuje najlepszą wodę, do
starczaną rurociągami z Raby.
Sądzono, że owa mętność zwią
zana była z obfitymi opadami
deszczu i z niewłaściwą pracą
Zakładu Uzdatniania Wody.
Przypuszczano, że „wysiadła”
całkowicie koagulacja.

Jak się dowiadujemy w Miej
skim Przedsiębiorstwie Wodo
ciągów i Kanalizacji, gorszy ga
tunek wody spowodowany został

pewnymi pracami na sieci wo
dociągowej oraz innymi niż do
tychczas przerzutami wody. Sy
tuacja powinna wrócić, gdy czy
tacie Państwo te słowa, do nor
my. (ja)

W ramach

współpracy wie
lostronnej w za
kresie bedań
przestrzeni ko
smicznej „Inter-
kosmos” po raz

pierwszy bierce
udział w locie
kosmicznym ko
smonauta polski
major Mirosław
Hermaszewski

na radzieckim
statku „Sojuz-
30”. Dla upa
miętnienia tego
lotu kosmiczne
go — Minister
stwo Łączności
wprowadziło do
obiegu dwa
znaczki poczto

we wartości 1,50 i 6.90 zł z portretami naszego kosmonauty’.
Znaczki wydrukowano wielobarwną techniką' rotograwiurową

w nakładzie po 4,4 min sztuk każdej wartości w arkuszach du
żych i pamiątkowych arkusikach 6-znaczkowych z przymieszka
mi, na których przedstawiono: układ heliocentryczny Mikołaja
Kopernika, flagi polska, i radziecką, statek kosmiczny „Sojuz”
oraz rakiety polskiego pioniera rakiet z XVII wieku Kazimierza
Siemienowicza.

Emisję uzupełniają dwie ozdobne koperty pierwszego dnia obie
gu z' okolicznościowym datownikiem stosowanym 27 czerwca br.
w Upt. Warszawa. (TG)

Jak już pisaliśmy, Myślenice
zdobyły tytuł „Mistrz^ Gospo
darności” w skali województwa
m. krakowskiego. Sukces nie
przyszedł sam... złożyła się na

niego przede wszystkim aktyw-

Myślenice jako pierwsza z miejscowości w województwie miej
skim. krakowskim dorobiła się własnej miejskiej komunikacji-.
Mikróbusiki kursują na trasie centrum — rynek — dworzec PKS

i naturalnie Zarąbie,

Francuski chór
z lazurowego

przybywa do Krakowa
W Krakowie gościć będziemy

od 4—17 lipca chór akademicki
z Lazurowego Wybrzeża: Tulo-
nu i Varu. Jest to 70-osobowy
zespół, na czele którego stoi

dyrygent Jacąues Wołfmann.
Ta grupa muzyczna istnieje od
dwóch lat. . W ciekawym pro
gramie przedstawi muzykę sa
kralną i świecką, głównie
współczesnych kompozytorów
francuskich.

Choeiir Uniyersjtaire de Toulon
et du Var przyjeżdża do Kra-

ność wszystkich mieszkańców. W
rozmowie z naczelnikiem Janu
szem Gędłkiem „ dowiadujemy
się, jak narodził się myślenicki
„Mistrz Gospodarności”.

6 komitetów osiedlowych

kowa z. rewizytą, na zaprosze
nie Chóru „Dominanta” Aka
demii Ekonomicznej, której zes
pół gościł w kwietniu tego ro
ku w tym okręgu Francji. W
trakcie pobytu goście zwiedzą
zabytki Krakowa, poznają oko
lice naszego miasta, wyjada też
do Zakopanego. W programie
przewidziane są ni. in. spotka
nia z władzami AE oraz kra
kowskiej instancji SZSP.

Francuski chór trzykrotnie
będzie koncertował: 6 lipca o

godz. 17 w sali Krakowskiego
Domu Kultury „Pod Baranami”;
9 lipca o godz. 17 w Myśleni
cach, a 13 lipca o godz. 18 w

sali PWSM przy ul. Basztowej 8.
Wszystkich zainteresowanych

serdecznie zapraszamy, do spot
kania z tym sympatycznym
francuskim chórem, (ja)

W KLUBIE TECHNIKA
przy ul. Straszewskiego od
było się spotkanie kierow
nictwa Rady Oddziału Kra
kowskiego NOT z Dzielnico
wy Komisją Organizacyjną
Turnieju Młodych -Mistrzów
Techniki przy ZD . ZSMP
Śródmieście poświęcone omó
wieniu dalszych wspólnych
starań na rzecz technicznego
wychowania młodzieży. Pod
czas spotkania działacze
TMMT otrzymali, odznaki
NOT, odznaki „Za pracę spo
łeczną dla m. Krakowa” i od
znaki „Za zasługi dla ZSMP
w regionie krakowskim”.

Zarabie teren re
kreacyjny nie

tylko dla miasta
ale „zielone płu
ca” . Krakowa,
teren turystycz
no - wypaczyn-
kowy, gdzie na

plażctch nad Ro
ba stworzono po
la namiotowe,
parkingi, ba
zę gastronomicz
ną. Władzom
Myślenic marzy
się również, by
Myślenice stały
się „zimową"
stolicą naszego
województwa i z

myślą o tym. za
częto budowę
wyciągu orczy

kowego.

Porządek w mieście, to nieustan
na praca wszystkich i tej. pani,
którą sfotografowaliśmy na

Zarabiu.
Fot.. JADWIGA RUBtSprócz dbałości o własne osie

dla organizuje opiekę nad dzieć
mi — place zabaw, działalność
w świetlicach, imprezy kultu
ralno-oświatowe. Do prac na

rzecz miasta włączono oddziały
obrony cywilnej, które w ra
mach ćwiczeń budowały drogi,
obiekty na Zarabiu, zespół bo
isk na os. Tysiąclecia, napia-
wiały chodniki. Ich aktywność
nagrodzona została pucharem
dla miasta i gminy za realiza
cję zadań Obrony Cywilnej w

1977 r. Na rzecz miasta praco
wała oczywiście także młodzież
myślenickich szkół średnich, za
kłady pracy.

Mieszkańcy Myślenic zdają
sobie też sprawę, że główną
szansą miasta są tereny rekre
acyjne nad Rabą. Na 13 ha te
renów plażowo-wypoczynkowych
na Zarabiu znajdują się dziś 4

restauracje, 2 szałasy gastrono
miczne, pola namiotowe i par
kingi zdolne pomieścić ok. 1500
samochodów. Gospodarze mia
sta myślą jednak dalej. W per
spektywie stanie tu więc nowy
hotel, amfiteatr dla 4 tys. wi
dzów (Myślenice przejmują od
Krakowa wyposażenie niefor
tunnej muszli koncertowej na

Woli Justowskiej), nowy sta
dion leśny dla 8 tys. widzów
Skocznia narciarską, tor sanecz
kowy'i wyciąg dla-'hąrciarźj-.

Postęp widać nie' 'tylko W'
mieście, ale i na wsiach nale
żących do gminy, gdzie główny
wysiłek skierowano na moder
nizację wiejskich dróg, (jr)

Rozstrzygnięcie Turnieju
„Jednego Wierszo"
Rozstrzygnięty został piąty Tur

niej „Jednego Wiersza” o „Po-
degrodzki ciosek” — zorganizo
wany przez Dom Kultury Kole
jarza i Miejski Ośrodek Kultu
ry w Nowym Sączu.

Spośród 164 wierszy 46 auto
rów — pierwszą nagrodę otrzy
mał młody poeta z Gorlic —

Ludomir Mazda. Wśród czte
rech wyróżnionych autorów
znalazła się red. Gertruda Si
tek (Polskie Radio Kraków').
Gratulujemy. (TG)

Klub MPiK
— jakim go widzę?

W związku z przypadającym w

bieżącym roku XXX-leciem Klu
bów Międzynarodowej Prasy i

Książki ogłoszony został otwarły
konkurs na wspomnienia o klu
bach MPiK.

Organizatorami konkursu są:

Zarząd Główny RSW „Prasa-Ksląż-
ka-Ruch” i redakcja „Kultury”.
W konkursie może wziąć udział

każdy. Może to być dziennik,
wspomnienie, reportaż. Może to

być opis jednego dnia, miesiąca,
jednej sprawy lub ważnego wy
darzenia.

Teksty, w 3 egzemplarzach ma
szynopisu, w objętości do 20 stron,
należy nadsyłać do 30 listopada
na adres: ZG RŚW „Prasa-Książ-
ka-Ruch”, Wrszawa, ul. Wilcza

46, Dział Kulturalno-Oświatowy z

dopiskiem na kopercie „Klub
MPIK — jakim go widzę”. Prace

powinny być opatrzone godłem.
W osobnej zaklejonej kopercie z

godłem, prosimy podać imię, naz
wisko . i adres autora pracy. A
oto nagrody: I — JO.OOb zł, dwie

II—po7.000zł,trzyIII—po
5.000 zł,, trzy wyróżnienia po 2.000
zł.

Najciekawsze prace będą publi
kowane na łamach „Kultury” i
honorowane według stawek au
torskich. Po rozstrzygnięciu kon
kursu przewidujemy wydanie czę
ści prac w formie książkowej.
Jury zastrzega sobie prawo inne
go podziału nagród. Rozstrzygnię
cie konkursu nastąpi w styczniu
1979 r.

PILNIE poszukujemy
woźnej (woźnego) w wieku

powyżej 18 lat do pracy w

redakcji „Echa Krakowa”
w godzinach 6 — 13. Zgło
szenia: redakcja „Echa Kra
kowa”, Sekretariat ul.
Wiślna 2/II p.

Co- Gdzie -Kiedy?
(Dokończenie ze str. 5)

8, tel. 260-91 (8—20), lńf. Kultu
ralna, KDK, pok. 144, lii p. tęl.
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 i

.748-92 (7—22).

Apteki
Rynek Gł. 42 (tlen), Waryńskie

go 24 (tlen), Długa 88, pl. Wol
ności 7, Rynek Podgórski 9,
Pstrowskiego 94 (tlen), N. Huta,
Centrum C, bl. 6, Nowa Huta,
Centrum A, bl. 3 (tlen).

Różne
ZOO (Lasek Wolski) od godz.

9—19. t

Ogród - Bo.taniczny (Kopernika)
odrodź. 9 do zmroku.

Radio

Frogram I
NA F.-iŁI 1322 M

Wiadomości; 19, 29, 22, 23, 0.01,
1,2,3,4,5

16.00 Tu Jedynka. 17.00 Ra-
diokurier. 17 .30 ' Studio Kosmos.
18.00 Tu Jedynka. 18.25 Nie

tylko dla kierowców. 13.33
Koncert życzeń, 19.15 Gwiazdy na
szych estrad, 19.40 Pol. zesp. jazzo
we, 20.05 Śladem naszych inter
wencji, 20.10 Koncert muz. po
pularnej, 20.35 Melodie lat 70, 21.05
Kronika sport. 21 .15 Przeboje
trzech pokoleń, 22.20 Tu Radio

Kierowców, 22.23 Kraków na muz.

antenie.

Program II
NA FALI 249 M

Wiadomości: 16.40, 21.30, 23.00
17.00 Blaski i cienie muz, jazz-

rock. 17 .20 Notatnik kulturalny.
17.30 Portret pisarza — J. Woło-

szynowskiego. 18.00 Co piszą o mu
zyce. 18.25 Plebiscyt Studia Gama.
13.30 Echa dnia. 18.40 Radiowe

spotkania. 19.00 Z nag.r . 'W. Malr

cużyńskiego. 19.40 Katalog wyda
wniczy. 19.45 Plakat Reklamowy,.
19.55 Przezorny zawsze ubezpieczo
ny. 20.00 Salda Panie Dyrektorze,
•20.20 Kontrapunkty — tygodnik o

muz. XX w. 21 .40 G. Daufay —

Missa sine n ominę. 22-00 Jarmarki
cudów. 23.00 Kroki we mgle —

Jest w tym coś dziwnego — opow.
J. M . Ullmana 23.35 Co słychać
w świecie. 23.40 Muz.

Program III
UKF 66,89 MHz

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

17.40 Odkurzone przeboje. 13.10

Polityka, dla wszystkich. 18.23 Czas
relaksu. 19 J. Broszkiewi.cz —

Długo i szczęśliwie — ode. p<ó,w.
19.35 Opera tygodnia — C. Monte-
verdi — Koronacja Poppei, 19.50
Studnia przodków — ode. pow.
J. Chmielewskiej. 20 60 minut na

godzinę, 21 Galeria starych mi
strzów, 21.35 Muz. L. Pasta, 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 Skrzynka interwen
cji (Kr). 17.30 Recital tygodnia —

D. Modugno (Kr). 17.45 Start. (Kr).
18.25—18.53 Studio Kosmos. 19
SOS dla biosfery. 19.15 2 lek
cja języka angielskiego. 19.30 .Tam
session (Stereo) (Kr). 20.15 Ork.

Symf. Radia w Stuttgarcie
(Stereo) (Kr). 22.00 J. S. Bach —

Koncert wioski F-dur. 22 .L5. Kraj
obrazy historyczne. 22.35 Ron-ton
lat 70.
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Wszystkim, którzy wzięli tak Hcwiie udział

w pogrzebie mego najdroższego Ojca

FRANCISZKA BYSINY
a szczególnie Wielebnemu Duchowieństwu ■
parafii św. Antoniego w Krakowie-Bronowi-

cach, Delegacji Zrzeszenia Taksówkarzy, Ko
legom Zmarłego oraz Przyjaciołom, Sąsiadom
i Znajomym — składam tą drogą najserdecz
niejsze podziękowanie.

JERZY BYSINA Z RODZINĄ

PRZETARGI

wywołania

Polski Związek Głuchych — Zakład Szkolenio-

wo-Produkeyjny w Pcimu sprzeda:
— W DRODZE I PRZETARGU OGRANI

CZONEGO samochód marki „Gaz-63”, nr

fabr. 277856, nr siln. 370111, ład. 2500 kg +

2 osoby, rok prod. 1963, ogólny stopień zu
życia 70 proc., cena wywołania 51.000 zł,

— W DRODZE 1 PRZETARGU OGRANI
CZONEGO samochód marki „Lublin-51”
nr fabr. 330098, nr siln. 4862959, ład. 2500 kg
+ 2 osoby, rok produkcji 1958, ogólny sto
pień zużycia 75 proc., cena

42.500 zł.

Przetargi odbędą się w dniu 14 lipca 1978 r.,
o godz. 9, w świetlicy Zakładu.

Samochody można oglądać w środy i piątki,
W godz 12—14.

Wadium, w wysokości 10 proc, ceny wywo
ławczej, należy wpłacić w kasie Zakładu, naj
później do dnia 13 lipca 1978 r.

W razie nie dojścia do skutku I przetargu,
drugi przetarg odbędzie się w tym samym dniu
bezpośrednio po przeprowadzeniu postępowa
nia przetargowego i przetargu.

Od uczestników biorących udział w przetargu
wymagane będzie zezwolenie na zakup pojaz
du, wydane przez właściwy Wydział Komuni
kacji.

Zastrzega się prawo uniewąż.nienia przetargu,
bez obowiązku podania przyczyn, K-4531

Praca

POTRZEBNA zarae do
chodząca do dwóch dzie
wczynek, 2,5 i 1 rok, na

7 godzin. — Wiadomość:
Łazarza 3/6, po godz. 19.

g-54316

SAMOTNI! Duży wybór
ofert posiada Biuro Ma
trymonialne „Westa”, skr.
pocztowa 672, 70-952 Szcze
cin 2. K-39

Nauka

PANIĄ, w wieku 40—45
lat, z wyższym wykształ
ceniem, niezależną, po
siadającą mieszkanie, po
zna rozwiedziony. — Cel
matrymonialny. Oferty
54271 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

GARSONIERĘ superkom-
fortową, słoneczną, za
mienię

'

na pokój, kuch
nię, komfortowe — naj
chętniej w okolicy osie
dla Oficerskiego. Oferty
54229 „Praga” Kraków,
Wiślna 2

STUDENTKA poszukuje
pokoju. — Oferty 54315
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

■MATEMATYKA — korę-
petycje. Krawczyk, tel.
137-77. g-53767

PRZYGOTOWUJĘ do eg
zaminów poprawkowych
z matematyki. Reinfuss,
Paulińska 22/3.

1-53382

WDOWIEC, mgr inżynier,
lat 67, pozna w celu ma-

trymonianym
motną, do lat
54325 „Prasa”
Wiślna 2.

—...... n

panią sa-

50. Oferty
Kraków,

2 MIESZKANIA super-
komfortowe, 37 m*, II p.
i31m2Xp., 2windy—
oba w śródmieściu — za
mienię na 2- lub 3-po-
kojowe, superkomforto-
we. Oferty 54263 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

Kupno
MAŁŻEŃSTWO studenc

Matrymonialna

kie bezdzietne poszuku
je pokoju. Oferty 54298

NOWOCZESNE usługi ma
trymonialne poleca psy
cholog. — „Junona” —

Busko Zdrój, skrytka 92.
K-4426

SILNIK do motoró^W^
„Wicher”, stan obojętny.
Szewska 18, m. 1.

g-54397

Kraków, Wiśl-

SAMOTNI! Oferty w Biu
rze Matrymonialnym —

„Swatka”, 90-434 Łódź —

Piotrkowska 133.
K-4111

FIAT 125, fabrycznie no
wy — kupię. — Oferty
54475 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

WYNAJMĘ pokój dwom
pracującym panienkom.
Kraków, ul. Kryniczna
12. g-54474

Nieruchomoiei

Sprzeda!

FIAT 125 p, stan bardzo
dobry — sprzedam. Tel.
473-40, w godz. 7—13 i 16—
20. g-54801

M 2404 S, kolumny ame
rykańskie 75 W — bas-
refleks, gramofon „Da
niel”. Kraków, Mogilska
11/8. g-52331

Oddział „Uniwersał”
w KRAKOWIE,

ul. Krowoderska 74

SYFIAŁNIE przedwojen
ne i inne meble — sprze
dam. Te,l. 198-32.

g-54291

PILNIE sprzedam w Kra-
kowie połowę domu jed
norodzinnego z małym
ogrodem i wolnym miesz
kaniem. — Oferty 54415
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

KRAKÓW — Wola Ducha-
cka! Domek jednorodzin
ny z ogrodem — zamie
nię na 3-pokojowe mie
szkanie, własnościowe. —

Oferty 54250 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

(parter)
czynne w godzinach 11—19,
w soboty w godzinach 11—
— 18 — oferuje swoje usłu
gi, zapewniając pełną dy
skrecję 1 anonimowość.

K-4283

ogłasza rekrutację

K-4512

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w KRAKOWIE

na 3-letnie dzienne studia doktoranckie filozofii

z zakresu religioznawstwa
na rok akademicki 1978/79.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które
nie przekroczyły 35 roku życia, posiadają co najmniej
2-letni staż pracy oraz ukończone studia wyższe (uni
wersytet lufo,, .WSP)- . ,, ,,A.lf. .

Uczelnia nie zapewnia doktorantom zakwaterowania
na czas studiów.

Druki rekrutacyjne wydaje i bliższych informacji
udziela oraz podania przyjmuje Dział Nauki UJ, Kra
ków, ul. Gołębia 24, Coli. Novum, parter, pokój nr 8.

Termin składania podań upływa z dniem 9 września
1978 roku.

Egzamin wstępny z dyscypliny kierunkowej oraz

języka obcego odbędzie się w okresie 20—25 wrze
śnia br.

ZŁÓZ

C
i dobrze płatny

MALARZA TAPECIARZA

PODANIE

Lokale

DOMEK w Wieliczce lub
okolicy zdecydowanie —

kupię. Może być do re
montu. Oferty 54147 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

DWA pokoje superkom-
. fortowe — do wynajęcia
zaraz. — Czynsz za rok.
Oferty 54612 „Prasa” —

Kraków, Wiślna 2.

MIESZKANIE dwupoko-
jowe, komfortowe — za
mienię na trzypokojowe.
Warunki do omówienia.

Oferty 54171 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KUPIĘ M-2 własnościowe
łub wynajmę pokój z ku
chnią. Oferty 53469 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO bezdziet
ne, bez nałogów, poszuku
je pokoju lub garsoniery.
Tel. 744-63 lub oferty 54256
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

DO wynajęcia pokój. —

Czynsz z góry za rok. —

Tel. 617-60, wewn. 213 —

Prokocim. Nowy..
g-54516

MYŚLENICE*! 2 pokoje
kuchnia, telefon, zamienię
na mieszkanie w Krako
wie. Oferty 54512 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ samodziel
nego mieszkania. — Tel.
252-52. - 54390

PANNA pracująca za
opiekuje się starszą oso
bą lub dzieckiem — w

zamian za mieszkanie. —

Oferty 54386 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Z ZDOBYĆ CENIONY

POSADZKARZA do układania parkietu
oraz wszelkich wykładzin podłogowych

MECHANICZNEGO, pyłochłonnego,
CYKLINOWANIA PODŁÓG

Wojewódzkiej Usługowej SpółdzielniW

Pracy „GROMADA” Oddział Usług Ma-

„KOLOR”
BARSKIEJ nr 2,
codziennie w go-

larskich i Parkieciarskich

w KRAKOWIE przy ul.

w Dziale Technicznym,
dżinach od 7 do 11.

Zajęcia praktyczneNauka trwać będzie dwa lata.

odbywać się będą trzy razy w tygodniu pod nadzorem

wysoko kwalifikowanych instruktorów, a przez po
zostałe 3 dni zajęcia w Zasadniczej Szkole Zawodowej
dla Pracujących.

Uczniowie korzystać mogą ze wszystkich obowią
zujących świadczeń socjalno - bytowych, określonych
w umowie.

K-4534

JAWORZNO! M-2 kom
fortowe, osiedle, zieleń,
las (dogodny dojazd do
Krakowa, Katowic), za
mienię na miejscowość
podgórską. Oferty 54388
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

TARNÓW! Pokój, kuch
nia — zamienię na Kra
ków. Oferty: 30-958 Kra
ków 47, skrytka poczto
wa 47. g-54537

GARSONIERA Kozłówek
— zamienię na większe.
Oferty: 30-956 Kraków 47,
skrytka pocztowa 38.

g-54538

NOWY Sącz! M-3 super-
komfortowe, jasna ku
chnia, balkon, I piętro —

zamienię na mniejsze w

Krakowie. Oferty 54244
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2,

SPOKOJNY, pracujący —

poszukuje mieszkania w

centrum Krakowa. —

Czynsz miesięcznie. Ofer
ty 54233 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

POSZUKUJĘ dla kultu
ralnej rencistki pokoju
nie umeblowanego w

Krakowie. Oferty 54234
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

STUDENTKA poszukuje
pokoju. Chętnie z inną
studentką. — Oferty 54192
„Prasa” Kraków, Wlśl-
na 2.

WROCŁAW! Mieszkanie
kwaterunkowe — 2 poko
je, kuchnia, komfortowe
i ogródek — zamienię na

podobne lub mniejsze w

Krakowie. — Oferty 54196
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

WYNAJMĘ mieszkanie —

lub garsonierę na okres
1—2 lat w Krakowie lub
okolicy. Czynsz z góry.
Oferty 54225 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PRZYJMĘ pana na mie
szkanie. Kraków — ul.

Szlaehtowskiego 28.
g-5425|

WOLNY, piętrowy dom z

ogrodem, pełny komfort,
pod Krakowem — zamie
nię na domek jednoro
dzinny lub mieszkanie
własnościowe, do I piętra
— komfortowe, w Krako
wie. W rozliczeniu dopła
ta. Pośrednicy wyklucze
ni. Oferty 54118 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

KUPIĘ domek wolny z

ogrodem. — Oferty 54174
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

KUPIĘ willę w Bronowi-
cach. Oferty 54219 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

Wczasy

ŚWINOUJŚCIE — lipiec
— M-4 wynajmę wczaso
wiczom. — Wiadomość:
Ziółkowska, Sopot — tel.
51-23r39, w godz. 18—20.

g-54142

Zguby

CZARNA suczka, bez ogo
na, znaleziona 25 VI na

os. Podwawelskim — do
odebrania: ul. Partyzan
tów 3. g-54436

WYSOKA nagroda — za

wskazanie miejsca posto
ju skradzionego „Żiguli”
—■combi, 03-52 KN — kość
słoniowa. Koliciński^ tel.
104-63, 133-96, W godz. 7—

15. g-54481

GARA Ryszard — zam.

Kraków, ul. Kasztelańska
38/2, zgubił legitymację
studencką, wydaną przez
AGH. g-54539

Różne

AUTGMOBILIŚCI! Flui-
dol ML — Bitex z powło
ką aluminiową doskonale
zabezpieczy samochód —

przed korozją. T. Kwiat
kowski, Kryspinów, obok
szkoły, godzina 8—16.

g-54811

NAJNOWSZE suknie ślu
bne poleca wypożyczal
nia „Anna” — Armii Lu
dowej 6, boczna Daszyń
skiego. g-52713

RZEMIEŚLNICZY zakład

usługowo-kamienlarski r—

Andrzeja Kramarczyka —

przeniesiony z Jaworzna
do Dubia 47 — poczta
32-562 Rudawa, wykonuje
nagrobki, grobowce — po
cenach przystępnych, so
lidnie i terminowo.

g-53389

STUDENT wykona prace
(mycie okien, prace po
rządkowe). — Adres: Ta
deusz Hutyra, Kraków,
ul. Basztowa 18/4a.

54209-g
KTO mógłby wypożyczyć
przyczepę kempingową od
20 lipca do 30 sierpnia?
Wiadomość: — Kotlarska
18/31, po godz. 19.

g-54468
ZABIORĘ 4 osoby do
Gdańska Fiatem 125 — w

dniu 24 VII 1978. Zgłosze
nia: tel. 456-34.

g-54111
KTO wypożyczy przycze
pę kempingową na sier
pień. Oferty 54123 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

OSADZANIE kołków (tak
że we flizach) mocowa
nie karniszy i szafek —

wymiany śrub okiennych
na zaczepy, uszczelnianie
okien — wykonuje Papu-
żyński, tel. 421-21 godz.
11—15, 464-13, godz. 16—19.

g-54124

A

A

A

KRAKOWSKIE ZAKŁADY USŁUGOWE „RENOWACJA”,
ZAKŁAD WŁASNY WUSP „GROMADA” - w KRAKOWIE

ul. FLORIAŃSKA 18 - DZIAŁ SŁUŻB PRACOWNICZYCH

telefon 277-36 — w porozumieniu z KRAKOWSKĄ
KOMENDĄ OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

ogłasza przyjęcia
chłopców, w wieku od 16 do 18 lat - do jednorocznego

Ochotniczego Hufca Pracy w celu nauki zawodu

o specjalnościach: Jk

9 SZKLARZ USŁUGOWY

O TAPICER MEBLOWY.
?■

Przy przyjęciu należy przedłożyć następujące dokumenty: /

A
A
A

podanie o przyjęcie w obranym zawodzie
świadectwo ukończenia klasy VII
zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez
lekarza zakładowego
pisemną zgodę rodziców <

dowód osobisty rodziców (do wglądu).
Młodzież pobiera naukę zawodu pod opieką instrukto-

rów-nauczycieli zawodu. Młodzież korzysta z wszelkich

uprawnień socjalno - bytowych, przysługujących mło
dzieży pracującej.

■A'

KOMBINAT

HUTA im. LENINA

ogłasza WPISY
do ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

na rok szkolny 1978/79

na następujące kierunki 1 zawody: A

hutniczy:
♦ WYTAPIACZ STALI

WALCOWNIE STALI i
+ FORMIERZ ODLEWNIK .

_

.

mechaniczny:
TOKARZ

MECHANIK maszyn i urządzeń przemy
słowych
MECHANIK-KIEROWCA pojazdów
samochodowych
OPERATOR urządzeń koksowniczych

elektryczny:
ELEKTROMONTER maszyn i urządzeń
hutniczych
ELEKTROMECHANIK.

Nauka w szkole trwa trzy lata i obejmuje praktyczną
naukę zawodu w Warsztatach Szkolnych i w Zakła
dach Kombinatu Huta im. Lenina oraz teoretyczną
naukę zawodu w ZSZ HiL.

Absolwenci szkoły uzyskują:
A

i/

y?. ■-

-X!

A

A

świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły za
wodowej oraz tytuł robotnika wykwalifikowa
nego
zatrudnienie w Kombinacie Huta Im. Lenina
na stanowiskach — zgodnie z wyuczonym .

zawodem

wpis do 3-letniego Technikum dla Pracują
cych bezpośrednio po ukończeniu Zasadniczej
Szkoły Zawodowej
zwolnienie od wstępnego stażu pracy
zaliczenie okresu nauki do stażu pracy w Hu
cie im. Lenina.

Warunki przyjęcia do szkoły
i wymagane dokumenty do wpisu:

A

A

A

A

A

A

ukończenie 8 klasy szkoły podstawowe'
dobry stan zdrowia

podanie o przyjęcie do szkoły
życiorys
karta informacyjna ze szkoły podstawowej
dowód osobisty rodzica (do wglądu) w którym,
wpisany jest uczeń.

Wpisy kandydatów przyjmuje i informacji udziela:

— Sekretariat Szkoły w budynku Ośrodka Kształ
cenia Ustawicznego Kombinatu Huta im. Leni
na — Nowa Huta, os. Złota Jesień 2, I piętro,
pokój nr 120, telefon 836-80 — codziennie w go
dzinach od 8 do 16.

Dojazd z placu Centralnego tramwajami nr. 14, 16
i 20 do Ronda w Bieńczycach.

K-2521
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Nieodpowiedzialni ludzie

Zajmując się aspektem uczciwości w tej br»n*y opieram
się na materiale z ostatniej kontroli, przeprowadzonej przez
Okręgowy Zarząd Dochodów Państwa 1 Kontroli Finansowej.
Potwierdziły one dobitnie, jak niedobry klimat panuje na
dal w krakowskiej gastronomii; jak wiele na tym podwór
ku rażących zaniedbań i niedociągnięć; jak dużo nadużyć.

D

Inwentaryzacje
w 20 różnych

zakładach gastronomicznych
wykazały superatę na sumę
933 tys. zł, a niedobory prze

kroczyły kwotę 320 tys. zł.

Oprócz tego poważne naduży
cia stwierdzono w restaura
cjach „Europą” i „Uniwersal
na” oraz barze „Lotnisko”.

W lokalu „Europa” przy ul.

Mogilskiej jej kierownik, Sta
nisław S„ działając wspólnie z

20 osobami, doprowadził do za
garnięcia mienia i wygospoda
rowania nadwyżki na kwotę
ponad 1.300 tys. zł! Postępowa
nie w tej sprawie prowadzi
Prokuratura Wojewódzka. Pra
cownicy „Europy” i jej kie
rownik chcieli -się szybko i nie
legalnie wzbogacić, poprzez za
niżanie wagi wydawanych po
siłków i ilości napojów. Two
rzono pozaewidencyjne nad
wyżki towarów. Wykorzystano
m. in. dla siebie część limitu,
w wysokości 350 tys. zł, należ
nego zakładowi na bieżące ko
szty jego prowadzenia. Nie gar
dzono nawet zastawą stołową i
wyposażeniem zakładu, z które
go wywieziono np. 46 komple
tów nakryć, ponad 2.340 kieli
szków, 650 talerzy,
chów kelnerskich, 82
karafki.

ostarczając z

wyroby garmażeryjne do
'handlu rażąco zawyżano
ceny, uzyskując znaczne

nadwyżki. 1 tak np. za kilo
gram baleronu liczono 220 zł.
zamiast 141 zł; za boczek wiej

67 fartu*
tace i 54

„Europy”

Lotte Willunisen jest pierwszą ko
bietą w Danii mającą uprawnie
nia elektromechanika. Jest ona

współwłaścicielką firmy zajmują
cej się naprawą urządzeń elektry
cznych oraz sieci wysokiego na

pięcia.

Przymknął oczy i wyszeptał:
— Nie tak głośno. Głowa mnie boli.
— Nie trzeba było pić. Chodź na obiad. Teraz ja

mam nowiny.
— Boże, nie mów mi o jedzeniu, niczego nie tknę.
— To popatrzysz na mnie.
Wziąłem go pod rękę i zaciągnąłem do brudnej re

stauracji. Jedząc opowiadałem o mych odkryciach, a

Bernie zapomniał nawet o bólu głowy.
— A więc rzeczywiście posuwamy się coraz dalej,

wiemy więcej niż policja. Fay miała coś wspólnego
z mężczyzną w płaszczu z wielbłądziej wełny i mu-

simy znaleźć tęgo mężczyzną. Jeśli ktoś nosi w nocy
przeciwsłoneczne okulary, jest na pewno podejrzany.
I tak Jean Nichols. Co ona ma z tym wszystkim
wspólnego? W trzy dni po zniknięciu Fay Benson

pyta o nią, potem spada ze schodów i skręca kark.
I Farmer, jedyny człowiek, który mógłby widzieć,
Jak Fay opuszczała kabaret, wpada pod samochód.
Wydaje mi się, że Jean Nichols i Farmer zostali

sprzątnięci, bo za dużo wiedzieli...

Nagle Bernie skulił się i zadrżał:
— Nie wydaje ci się, że my też za dużo wiemy?
— Głupstwo!
— Zostawmy lepiej tę sprawę. Mówię poważnie. Nie

lubię niespodzianek.
— Głupstwo! To będzie nasz najlepszy reportaż. Ja

poszukam Hessona, a ty tego gościa w płaszczu z wiel
błądziej wełny. Pewnie nie ma go w mieście, ale trzeba

sprawdzić we wszystkich hotelach.
Bernie westchnął:
— Dobrze, zrobię wszystko, co możliwe. Sądzę, że w

tej, dziurze nie ma zbyt wiele hoteli.
— A więc w drogę. Zabieram wóz, muszę wieczorem

dotrzeć do Frisco. Po powrocie spotkamy się tutaj.
Z hallu zadzwoniłem do kabaretu i poprosiłem o po-, do wewnątrz. Jake Hesson leżał na łóżku. Na przybru-

łączenie z kierownikiem widowni, Spencerem. dzonej, białej koszuli w okolicy serca widniała czer-
— Przypomina pan sobie może złotą bransoletką Fay wona plama, a w jej środku tkwił sztylet. Sądząc po

Benson z różnymi breloczkami? wyglądzie, Hesson nie żył od kilku gódzin.

— Bardzo
— Było tam małe, złote jabłuszko?
— Zgadza się.
— Dziękuję.
Odłożyłem słuchawkę.

3.

dobrze, nieraz mi ją pokazywała.

O czwartej byłem w San Francisco i po wielu trudach
dotarłem ną Lennox Street 3. Był to obskurny, kosza
rowy budynek, przed którym bawiły się umorusane

dzieci. Patrzyły na mnie nieufnie.
— Czy tu mieszka Sam Hardy?
— Tak, ale nie ma go w domu — powiedział jeden

z chłopców.
Wszedłem głównymi schodami do sieni. Na skrzynce

siedział stary Murzyn i czytał magazyn sportowy.
— Gdzie mieszka Jake Hesson? — zapytałem i wci

snąłem mu do ręki dolara.

Oczy mu zabłysły. — Na drugim piętrze, pokój 10,
szefie.

— Czy jest w domu?
— Tak, szefie. Nie wychodził.
Zapukałem do drzwi pod numerem 10. Nikt nie od

powiedział. Przycisnąłem klamkę, drzwi otworzyły się

Porucznik Marshall z wydziału zabójstw z San Fran
cisco, wysoki mężczyzna o czerwonej twarzy i znamio
nującym energię podbródku zapalił papierosa i popa
trzył na mnie uważnie. Znałem, go już wcześniej i ceni
łem jako dobrego fachowca. Znajdowaliśmy się w nie
dużym pokoju, z którego wyniesiono właśnie zwłoki
Jake Hessona.

— Tę sprawę musi objąć Tom Creed — powiedział.
— Kto to jest?
— Kapitan policji w Welden. W ubiegłym roku on

właśnie zajmował się zniknięciem Fay Benson.
Uśmiechnął się do mnie. — Wydaje mi się, że zebrał

pan sporo interesujących informacji. Pcjedziemy razem

do Welden, Creed podziękuje panu za te materiały.
Musiał w ubiegłym roku umorzyć sprawę, bo nie zna
leziono zwłok tej dziewczyny.

W drodze do Welden opowiedziałem dokładnie Mar
shallowi o tym, czego się dowiedziałem.

— Śmierć Farbera wydawała mi się zawsze podej
rzana, ale co ma z tym wspólnego Joan Nichols?

— Chciałbym to wiedzieć. Co to za człowiek, ten
Creed? Sądzę, że nie będzie mi robić trudności?

' Marshall zastanowił się. — Sądzę, że nie. Stoi za pa
nem pismo. Każdy policjant chciałby zobaczyć tam swe

zdjęcie. Creed to dzielny człowiek i nie pozwoli się
wyłączyć. Powinien był pan porozumieć się'z nim jesz
cze przed poszukiwaniem Hessona.

— Ależ ja dopiero wczoraj tu przybyłem! Wybiera
łem się do niego po rozmowie z Hessonem.

— Musi pan postępować z nim ostrożnie.
Około ósmej wieczorem znaleźliśmy się przed bu

dynkiem policji w Welden. — Creed poszedł pewnie'
już do domu, ale

Okazało się, że
meldowano nas i

sprawdzimy — powiedział Marshall,
kapitan jest jeszcze w biurze. Za-

weszliśmy do jego gabinetu.

(Ciąg dalssy nastąpi) (T)

ski 110 zł, zamiast 91; za befsz
tyk tatarski 154 zł, zamiast 125
złza1kg.Itakdalej.

W barze „Lotnisko” — pro
wadzonym przez ajenta Kry
stynę N-W„ kontrola stwier
dziła wprowadzenie — nie zgło
szonych w spisie — własnych
towarów wartości 93 tys. zł.
Towarów całkiem „niewin
nych”: herbaty ekspresowej,
wody mineralnej, soku z czar
nej porzeczki, piwa czy pepsi-
coli. Kontrolerzy znaleźli w ba
rze także zepsute artykuły spo
żywcze, a San-Epid uznał je za

szkodliwe dla zdrowia ludzkie
go: sprzedawano zepsuty pasz
tet mięsny, mielonkę i pięć ga
tunków kiełbas. Zakwestiono
wano około 42 kg wyrobów.

O nadużyciach wykrytych w

restauracji „Uniwersalnej”
przy ul. Lubicz, już pisałem.
Przypominam, że udowodniono
tam wygospodarowanie nad
wyżki, oszukując głównie wy
cieczki, na kwotę ponad 209 tys.
zł.

Za stwierdzone nieprawidło
wości odpowiadają w głów

nej mierze — oprócz pracow
ników, którzy dopuścili się
tych przestępstw — odpowie
dzialne służby Oddziału Gastro
nomii WSS „Społem”. Wszakże
brak nadzoru i tolerowanie ne
gatywnych zjawisk doprowadzi
ły do takiej sytuacji. Jakże

jednak mogło być dobrze, sko
ro np. z 8 pracowników Działu
Organizacji i Usług aż 3 było
uprzednio karanych sądownie
i to za przestępstwa w gastro
nomii.

Praktycznie — w świetle wy
ników kontroli - — trudno mó
wić o DOBRYCH lokalach w

podwawelskim grodzie. Np. w

restauracji „Hawełka” (kierow
nik Tadeusz M.) nie posiadano
opisu technologicznego potraw
w kartach kalkulacyjnych, za
wyżano ryczałt na dodatki
smakowe. Ponadto stwierdzono
nieprawidłowe pobieranie cen

od konsumentów.
W rest. „U Wentzla” (kierow

nik Stefan K.) w kartach kal
kulacyjnych me uwidoczniono
cen detalicznych surowców, nie
właściwie zaokrąglano ceny
potraw, doliczano zbyt wysokie
ryczałty na przyprawy,
frytek doliczano sól za

co się równa 0,5 kg soli
można było soli użyć
mumza6gr?

W rest. „Staropolskiej” (kie
rownik Zbigniew K.) także
ustalono za wysoko ryczałt za

przyprawy stosowane do ziem-
CAF — Nordfotoniaków. W zakładzie nie było

Np. do
1.50 zł,
(!!!), a

maksi-

rww

wymaganego opisu technologi
cznego w kartach kalkulacyj
nych. Stwierdzono także nie
prawidłowe zaokrąglanie cen

potraw do pełnej złotówki.
W rest. „Kurza Stopka” (kie

rownik Stanisława M.) stwier
dzono brak opisów technologi
cznych w kartach kalkulacyj
nych, niewłaściwie ustalono ce
nę za szynkę

Podobne
stwierdzono

„Malwa”
barach „TTeiecha” i
oraz w bistrze

konserwową.
ni eprawidłowości

w kawiarniach

„Sportowa” w

„Pizzeria”
„Florian”.

i

wnioski dyscyplinarne,
one również kierow-
przedsiębiorstwa. Dy-

Oddziału Gastronomii

na inne
jednak
uzdro-

dyrekcji

Oprócz kar, jakie wymierzy
winnym sąd, po zakończe

niu śledztwa — już wyciągnię
to także

Dotyczą
nictwa
rektora
pozbawiono 50 proc, premii, a

jego zastępców po 25 proc, pre
mii. Ponadto premię potrącono
13 pracownikom Zarządu.. Wie
lu z nich przesunięto
stanowiska. Czy to

wpłynie na całkowite
wienie stosunków w

krakowskiej gastronomii?
JAN FRENKEL

Z listów do redakcji

dyskutantami,
miasta

nigdzie
wyjaś-

wszyst-

Zakopane
w spalinach?

W „Echu Krakowa” prze
czytałem niedawno ciekawą
publikację pt. „Na przykład
Zakopane”. Dowiedziałem się
z niej, że w Sejmowej Komi
sji Zdrowia i Kultury Fizy
cznej odbyła się dyskusja nad
przyszłością _ Zakopanego.
Przytoczono nawet wymianę
zdań między
podano listę potrzeb
pod Giewontem, ale
nie znalazłem słowa
nienia po co nam to

ko, jeśli Zakopane dalej tonąć
będzie w trujących oparach
spalin samochodowych? Po
co odwiedzać Zakopane, jeśli
nie będzie ono tcolne od mo
toryzacji? Ludzie przyjeżdża
ją tu nie po to, aby spędzić
czas w mieście, jakich mamy
setki, tylko by odetchnąć
świeżym powietrzem tatrzań
skim... A tego powietrza jest
coraz mniej, już nie ma czym
oddychać. Coraz trudniej też
chodzić, bo samochody spy
chają nas z miejsc przezna
czonych dla pieszych, nawet

dwa chodniki przy ulicach
Kościuszki i Staszica oficjal

nie przeznaczono na parkin
gi. A co będzie za — powiedz-

5 lat, gdy jeszcze wię-

W odpowiedzi na artykuł (z
24 IV 78), dotyczący byłego wię
zienia gestapo przy ul. Wybic
kiego 2 — AGH nadesłała do
redakcji kopię pisma skierowa
nego do wiceprezydenta Krako
wa dr Barbary Guzik.

AGH — główny lokator bu
dynku — informuje o wykona
nych pracach (wyłączenie natry
sków, unieruchomienie zsypu
śmieci, izolacja, przegląd insta
lacji kanalizacyjnej i wenty
lacji) oraz o zleceniu wykonania
innych zabezpieczających robót

budowlanych Zjednoczeniu Bu
downictwa Komunalnego.

AGH — czytamy dalej w piś
mie — podziela pogląd Zjedno
czenia Budownictwa Komunal
nego, że Urząd Miasta lub Urząd
Dzielnicowy Krowodrza winien
powołać jednego, wiodącego in
westora, który koordynowałby i
nadzorował całość robót remon
towo-konserwatorskich przy ul.

Wybickiego 2. Na inwestora
proponuje Muzeum Historyczne.

AGH informuje również, że

ZBK, w oparciu o przyszłą do
kumentację, podjęło się wykonać
roboty budowlane, natomiast

Zakłady Artystyczne ART pro
wadzić będą prace konserwator
skie. (ń)

ksza lawina samochodów ■
spadnie na Zakopane?

ALEKSANDER ZACZYŃSKI
ZAKOPANE

Nierzetelność

CZASU11
??
W numerze :,Echa Krako

wa” z dn. 26 VI w rubryce:
„W Krakowie — Przed 80 la
ty" — zamieszczona została
informacja świadcząca nie

najlepiej o rzetelności war
sztatowej dziennikarza (może
korektora) „Czasu". Piszący o

odsłonięciu pomnika A. Mic
kiewicza zmienił Jakubowi
Bojce imię na Józef, a jego
rodziny Gręboszów (obecnie
w woj. tarnowskim) prze
chrzci! na Gemboszów. Był
zapewne Bojko „posłem

, chłopskim" na tej uroczysto
ści, ale i formalnie — od
1897 r. — pełnił funkcje posła
do parlamentu austriackiego.

Dodać wypada, że Jakub Boj
ko, którego wypowiedź na

odsłonięciu pomnika — „pro
stotą formy i szczerością my
śli” — wywołała szczególne
wrażenie na słuchających
zmarł w wieku 86 lat (w 194.3
r.) w swoim rodzinnym Grę
boszowie.

ZBIGNIEW BAJKA
KRAKÓW

Jacka

Anatola

Teatr Regionalny w Sukien
nicach 16 Kapela podwórkowa
„Prababki”.

Kina
Kijów 15.45, 18, 20.15 Goń mnie

aż cię złapię- (fr. 1 . 15)
15.45 Ostatni film

ziemskiej (USA 1.

rażający, brudni,
Warszawa 16, 18,
białym
Wolność

czyzna,
Sztuka

Angelika (hiszp.
16 Ebirah
1. 12), 18, 20 Kobra (jap.
Ml. Gwardia 14.45, 17, 19.15 Skrzy
dełko czy nóżka, Wrzos (Zamoj
skiego 50) 16 Dzień delfina (USA
b.o .), 18, M Zdrajczynl (radź. 1 . 12).
Świt (os. Teatralne 10) 16, 18, 20

Dziewczyna z reklamy (wł. -USA 1.

18), Mała sala 15, 17, 19 Na tropie
Wilby’ego (ang. 1. 18), Światowid
(os. na Skarpie 7) 15.43. 18, 20.15

Udręka (hiszp. 1. 15), Mała sala

15, 17, 19 Niezwykłe przygody
Włochów w Rosji (radź, b.o.),
Kultura (Rynek Gł. 27) 14, 16, 18,
20 Terror. Mechagodzilli (jap. b .o.),
Mikro (Dzierżyńskiego 5) — 15.45,
18, 20.15 Kochaj albo rzuć (poi.
b.o .), Związkowiec (Grzegórzec
ka 71) 16, 18, 20 Ebirah — potwór
z głębin (jap. I . 12), Wisła (Gazo
wa 21) 16 Szpinak czyli cuda

(czes. 1. 12), 18, 20.15 Dramat na
miętności (kanad. 1. 18), Maskot
ka (Dzierżyńskiego 55) 15.30, 17.30,
19.30 Sam na sam (poi. 1. 15),
Pasaż (Pasaż Bielaka) 15, 16, 17

Przygody Bolka i Lolka, 13 Re
wolwer Python 357 (fr. 1 . 15), 20.15
Kabaret (USA 1. 15), Wiedza (Ry
nek Gł. 27) 17 Nasi w kosmosie
— zestaw filmów astronautycz-
nych. Podwawelskie, Tęcza — nie
czynne, Ugorek (os. Ugorek) 17
W gwiezdnym pyle (NRD 1. 12),
13 Ślady (wł. 1. 15), Sfinks (Maja-
loowskiego 2) 16. 13. 20 Sprawa Gor-

gonowej (poi. 1. 18).

, Uciecha
o Legii Cudzo-

15), 18, 20.15 Od-
źil (wł. 1. 18),

20 Mężczyzna z

goździkiem (szw. 1. 15),
15.30, 18, 20.30 Inny męż-
inna szansa (fr. 1 . 15),
15.45, 18, 20.15 Kuzynka

1. 15), Wanda

potwór z głębin (jap.
1. 18),

Telewizja
PONIEDZIAŁEK I: 14.40 Progr.

dnia, 14.45 Nastolatki — dramat
obycz, węg., 16 Dziennik, 16.10 O-

biektyw, 16.30 Teleferie, 17.45

PRZERWY

W DOSTAWIE PRĄDU

os.

os.

Zakład Energetyczny Kraków —

przeprasza za przerwy w dostawie

energii elektrycznej:
— 4 i 3 lipca, w godz. 7—16, na

. Łuczanowice, Dojazdów
— od 4 do 20 lipca, w godz.
■16, na os. Maciejowice
— 7 lipca, w godz. 7—16,

os. Szkolnym bl. 29—34
— 8 lipca, w godz. 6—16, na

Łęg Beszcz
— 11 lipca, w godz. 6—15,

os. Czyżyny, ul. Narciarska, Wy
sockiej, Dolnomłyńska, Dolna,
Tabaczna, Poleska, Sielanka, Ju
trzenka

18 lipca, w godz. 7—16, na os.

10, 11. 14, 15. garaże podziemne.
Bliższych informacji udziela Za

kład Energetyczny Nowa Huta,
telefon 412-10. K-4535

na

na

Nasi kochani bliźni —'Słabość do

muzyki — film fab. TV NKD, 19

Dobranoc, 19.10 Siódemka, 19.30
Wieczór z dziennikiem. 21.30 Teatr

Telewzji — P. Choynowski — Ru
chome piaski, 22.55 Camerata, 23.30
Dziennik.
PONIEDZIAŁEK li: SPOTKAJ

MY SIĘ RAZ JESZCZE, 16.10 Pro
gram dnia, 16.20 Dziewczęta z Mro

zów — rep1. 16.40 Bazar — pr. rozr.,

17 Kram z satyrą, 17.25 Warianty:
Zemsta A. Fredry — pr. publ.,
17.55 Hasior — progr. film., 18.10

Rejestr polskich skarbów — rep.,
18.40 Bazar — cz. 2, 19.10 Kronika

(Kr), 19.30 wieczór z dziennikiem,
21.30 Intergrafia 74 — film. 21,55

Zaproszenie do teatru — Iwona

księżniczka Burgunda, 22.25 De
biuty T. Różewicza, 22.50 24 go
dziny, 23 J. Ptaszyn-Wróblewski
prezentuje, 23.35 Debiuty T. Róże
wicza..

WTOREK I: 10 Panie na Moga-
dorze, 14.20 Program dnia, 14.25
Kino Lektur — Zemsta — kome
dia poi., 16 Dziennik, 16.10 Obiek
tyw, 16.30 Studio Młodych, 17.10
Gram dla... — teleturniej, 17.50

Interstudio, 18.20 Człowiek i przy
roda — O orłach raz jeszcze —

film dok. TV hiszp., 18.50 Radzi
my rolnikom, 19 Dobranoc, 19.10
Siódemka. 19.31) Wieczór z dzien
nikiem, 20.30 Saga
rów, 21.25 Poradnik

nego turysty, 21.35
21.55 Dziennik, 22.10
Form — „Anna”.

rodu Paliise-

zimotorjwa-
Swiadkowie,

Teatr Małych

UWAGA!

Za zmiany w ostatniej chwili

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

3;

Wystawy-muzea
Wawel — Wawel zaginiony (pon.

10—15.30, wt. niecz.), Muzeum Le
nina, Oddział w' Białym Dunajcu
(pon. wt. 9—16 — wst. wol.), Mu
zeum Narodowe, Oddziały: Su
kiennice: Galeria poi. malarstwa
i rzeźby 1764—1900. Ilustraeja-Fi-
guracja (pon. 10—16, wt. niecz.),
Szolayskich, pl. Szczepański 9:
Pol. malarstwo i rzeźba od 1764 r.

(pon. 10—16, wt. 12—18 wst. wol.),
Czartoryskich, Pljarska 8: Arcy
dzieła ze zbiorów Czartoryskich
(pon., wt. 10—16), Archeologiczne,
Poselska 3: Starożytn. i średn.

Małopolski, Kolekcja zabytków
archeologii śródziemn., Skarby
grecko-iliryjskie z Jugosławii,
Mumie egipskie w świetle pro
mieni „X” (^>on. 10—14, wt. 14—18),^
Podziemia kościoła św, Wojciecha
w Rynku Gł.: Dzieje Rynku Krak.

(pon. wt. 9—16), Etnograficzne,
pi. Wolnica 1: Galerie: Pryzmat,
Łobzowska 3: Wyst. W . Krzywo-
błockiego (pon. wt. 10—18), Sztuki

Nowoczesnej, N. Huta, os. Kościu
szkowskie 5: Prace J. Kozłow
skiego, Oficyna, pl. Sikorskiego
10: Wyst. E . Krasińskiego (pon.
15—21, wt. 11 —18), Galeria STU,
ul. Krasińskiego 18: Wyst. R. Cie-
ślewicza (pon. 14—20. wt. niecz.),
Floriańska 34: Medalierstwo, ma
larstwo i plakat J. Trzebiatow
skiego (pon. 13—20, wt. 11 —18),
KTF, ul. Boh Stalingradu 13: Ve-
nus 78, cz. I (9—21), Kopalnia So
li, Wieliczka (7—19), Biblioteka

Publiczna, ul. Franciszkańska 1:

Nagrody literackie 1975—77 (pon.
14—19, wt. 10—15).

Dyżury
Pogot. MO, tel. 97, Straż Poż. 98,

Pogot. Ratunku Łazarza 14: wy
padki tel 99, zachorowania i prze
wozy 238-33, porady stomatolog,
w przypadkach nagłych (20—7),
ambulatorium okulistyczne (całą
dobę), Rynek Podgórski 2: 625-50,
657-57, N. Huta 422*22, Lotnisko
Balice 190-29, Dyżury szpitali:
Chir. Kopernika 21, Chir. dziee.

Prądnicka 35, Urolog. Grzegórzec
ka 18, Laryng. os . Na Skarpie,
Okulist. Kopernika 38, Neurologia
oraz inne oddziały szpitali wg re
jonizacji).

Dyżurne poradnie • internistycz
na, pediatryczna, gabinet zabie
gowy (18—21), zgłoszenia wizyt do
mowych (18—20). wizyty domowe

(8—13), dla śródmieścia: al. Po
koju 4, tel. 181-80, 183-9J, dla N.

Huty, os. Jagiellońskie bl. 1, tel.
836-26, dla Krowodrzy, ul. Galla 24,
tel. 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 107-65, Inf, Toksykolo
giczna, Kopernika 26, tel. 139-99,
Inf. akcji „W”, teł. 806-80 (8—17),
Wizyty domowe lekarzy, chorób
dzieci oraz lekarzy kardiologów,
Lek. Spółdz. Pracy tel. 295-73,
225-86 (16—23.30), Ośrodek Inf. dla

Inwalidów, ul 1 Maja 5, tel. 228-11

(pon. śr. i piąt. 16—18), Krak. Tow.

Świadomego Macierzyństwa, Mło
dzieżowa Poradnia Lekarska, ul.
Boh. Stalingradu 23, tel. 278-08

(9—18), Poradnia Przedmałżeńska
i Rodzinna, pl. Wiosny Ludów 6

(śr. i piąt is—19), Tel. Zaufania
371-37 (16—22), Milicyjny Telef.
Zaufania 216-41 (całą dobę), 223-33,
(8—16), Inf. kolejowa zagr. 241 -02,
kraj. 233-33, 295-15, Inf. Turysty
czna „Wawel-Tourist”, ul. Pawia

(Dokończenie na str. 3)

Numer ln<ekra: 350M



Oby awans do II ligi
był pierwszym krokiem

do odzyskania świetności
RADA Patronacka i Zarząd Kluba Sportowego Cracovia

zorganizowały w sobotni wieczór uroczyste spotkanie z za
wodnikami i działaczami pierwszej drużyny piłki nożnej,
która ostatnio Wywalczyła, awans du U ligi. Po siedmiu ła
tach błąkania się po ligach okręgowych i międzywojewódz
kich jeden z najbardziej zasłużonych klubów polskich, pię
ciokrotny piłkarski mistrz Polski, zdołał wreszcie ku radości

swych, jakże wiernych i nadal licznych sympatyków’, awan
sować do klasy wyższej.

Sobotnie spotkanie było właś
nie okazją do wyrażenia radości
i złożenia podziękowań piłka
rzom z okazji wejścia do II ligi.
Po uroczystej kolacji lampką
szampana wzniesiono toast za

Wygrana polskicli
brydżystów

WSPANIAŁYM sukcesem pol
skich brydżystów zakończył się
ich start w olimpiadzie w bry
dżu sportowym rozegranej w

- Nowym Orleanie (USA). Polacy
wygrali olimpiadę pokonując, w

finale , Brazylię 165:80. Nasza

drużyną występowała w skła
dzie: Andrzej Wilkosz — Łu
kasz Lebioda (Marian Frenkiel),
Andrzej Maeieszczak — Janusz
Połeć.

UV

PODCZAS rozegranych w

Strzelinie kolo Wrocławia
mistrzostw Polski juniorów
w tenisie stołowym spore
sukcesy zanotowali na swym
koncie krakowianie. Zawod
niczka Wandy w konkuren
cji juniorek starszych Jolan
ta SZATKO w grze pojedyn
czej wywalczyła drugie miej
sce, a w grze podwójnej
wraz z Nodzyńsl^ą (niestmyą-
rzyszona) orąz,.}v gr.ze ipię-.
szanej z Kucharskim
(Gdańsk) zdobyła tytuły mi
strzowskie.

Wśród juniorek młodszych
krakowianka Małgorzata
MAREK (Wanda) w grze po
jedynczej zdobyła tytuł mi
strzyni kraju, a w deblu z

Filipowską (Poznań) zajęła 3
miejsce.

W grze pojedynczej junio
rów młodszych zwyciężył
Roman Domagała przed Mar
kiem Nazirakiem (SZS-AZS
Kraków). M. Nazimek w grze
mieszanej z Baszczak (Gliwi
ce) wywalczył tytuł mistrzo
wski.

N
ie ucichły jeszcze echa
mistrzostw świata w Ar
gentynie, a jpż dyskutu

je się w kręgach piłkarskich
działaczy kwestie związane z

następnym Mundialem, który
w 1982 r. rozegrany zostanie w

Hiszpanii. Ścierają się w chwi
li obecnej dwie koncepcje —

pierwsza, zachowawcza, w

myśl której w Hiszpanii przy
stąpi do finałowych bojów sze
snaście zespołów, tyle co w po
przednich turniejach i druga
koncepcja — nowatorska, któ
ra zakłada powiększenie puli
uczestników turnieju do 24
drużyn.

Zwolennikiem, jednym z głó
wnych, zmian jest prezydent
FIFA brazylijski milioner p.
Joao Harelcnge, któremu marży
się udział większej liczby przed
stawicieli piłkarskich z krajów
afrykańskich i azjatyckich, Do
bra postawa w argentyńskich
finałach piłkarzy Tunezji i Ira
nu jest tu koronnym argumen
tem, choć pan prezydent przy
znaj? także.' iż za wiele do
brych drużyn na tych konty
nentach nie ma. Ale — dodaje
— gdyby miały większą szansę
stanięcia do mundialowej rywa
lizacji z pewnością zrobiłyby
wiele dla osiągnięcia wysokiej
fermy, co tym samym przyczy
niłoby się do wzrostu poziomu
i dalszej popularyzacji futbolu
w świecie.

Działacze futbolowi z grona
reprezentującego kierunek za
chowawczy. argumentują konie
czność -utrzymania dotychczaso
wej ilości zespołów w finałach
wieloma względami. Głównie to
— wydłużenie i tak już bardzo
łiągnących sie finałów, dowuż-

dalszą pomyślność sekcji piłki
nożnej Cracovii. W życzeniach
działaczy przewijało się prag
nienie — oby awans do II ligi
był pierwszym krokiem do od
zyskania świetności.

Gratulacje piłkarzom i działa
czom sekcji składali: członek
Egzekutywy KK PZPR — Adam
Bazan, prezes Rady Seniorów —

Józef Kopowski, członek Zarzą
du Polskiego Związku Piłki
Nożnej oraz < wiceprezes Kra
kowskiego Okręgowego Związku
Piłki Nożnej — Stanisław Pal-

czewski,'który na ręce kapitana
drużyny Cracovii — Andrzeja
Tureckiego przekazał piękny
puchar, prezes Klubu Sympa
tyka Cracovii — Aleksander

Chomicz, wicedyrektor- Wydzia
łu Kultury Fizycznej i Turysty
ki Urzędu, m. Krakowa — Wa
cław Walicki i oczywiście pre
zes klubu — Julian Rćjducb.

W imieniu piłkarzy za troskę,
opiekę i wszechstronną
podziękował zebranym
czom i sympatykom.

pomoc
działa-

kapitan
drużyny A, Turecki. Zapewnił
on wszystkich, iż chociaż, jako
beniaminka czeka w nowym se
zonie Craęoyię niezwykle trudne
zadanie, -to cały zespół dołoży
starań, by godnie reprezentować
barwy klubowe i nie być w Ii-

ligowych rozgrywkach tylko do
starczycielem punktów.

Za dotychczasowe osiągnięcia
wszyscy piłkarze oraz trener

drużyny — Mieczysław Kolasa
zostali uhonorowani okoliczno-
ściówythi .nagrddKml.

żąbicrająę. gło.s.kierownik sek
cji piłkarskiej — Zygmunt Ma
larz podkreślił, iż z ubiegłorocz
nego niepowodzenia (zremisowa
ny mecz z Resovią, który prze
kreślił szanse awansu) zostały
wyciągnięte właściwe wnioski.

Tftek
W TOTO-LOTKU wylosowano

następujące numery: I losowa
nie — 1, 14, 34, 36, 38, 44. dodatk.
4: II losowanie — 7, 13, 30. 39,
42, 48. Wylosowano końcówkę
banderoli: 8804.

Projekty, dyskusje, kalkulacje

24 czy 16 zespołów
na starcie „Mundialu-82”?

ne zwiększenie ilości spotkań (z
38 do 52) i związaną z tym ko
nieczność zapewnienia odpowie
dniej liczy stadionów, do roz
grywek i treningów, zwiększe
nia liczby niezbędnych cila u-

'•zestników ośrodków sporto
wych, w których by mieszkali
w trakcie zawodów. Mało który
kraj świata mógłby spełnić
wszystkie te wymogi. Zdaniem
wielu znawców przedmiotu bar
dzo dużo rozgrywanych spotkań
nie przyciągałoby widzów, gdyż
na podstawie nowego kryterium
podziału, wzrosłaby poważnie
ilość zespołów zdecydowanie
słabszych. Oczywiście ze spor
towego punktu widzenia byłoby
to korzystne, ale nie można za
pominać, iż finały „Mundialu”
kosztują masę pieniędzy i mu
szą finansowo procentować tajk.
by zapewnić rozgrywkom rze
czywiście najlepszą obsadę, za
silić kasę FIFA w. celu dalsze
go • propagowania futbolu na

świecie i wjteszcię przynięść ko
rzyść organizatorom, ekwiwa
lent za włożony trud i koszty.

Dyskuąje trwają, ostateczne

decyzje w tej kwestii mają za
paść podczas; listopądo.wego po
siedzenia prezydium FIFA i hi
szpańskiego komitetu organizą-

Przy pomocy i zaangażowaniu
całego Zarządu klubu oraz rze
szy działaczy drużyna
i prezentując ambitną
wygrała rywalizację,
czeka ją ciężka praca
gotowania do nowego
który rozpoczpie się
kondycyjno-sprawnościowym w

Piszu.

Ambicji i woli walki w II li
dze „pasiakom” z pewnością nie
zabraknie — wierzą w to wszy
scy kibice krakowskiego klubu.

(Wi-Gr)

okrzepła
postawę
Obecnie
- przy-

sezonu,
obozem

L. Veliz triumfuje
na Szlaku

Kurierów Beskidzkich
W TARNOWIE zakończył się

w sobotę 5-etapowy kolarski
wyścig juniorów biegnący „Szla
kiem Kurierów Beskidzkich” z

Popradu (CSRS) przez Hrebienok,
Ho-zelec, N. Sącz, Ciężkowice,
Tarnowiec. Ton w7alce nadawali
głównie zawodnicy z CSRS, któ
rych aż szesnastu znalazło się w

pierwszej 20-ce końcowej klasy
fikacji. Pierwsze miejsce wy
walczył Ladislav Ve;iz (SparUk
Dubnica) przed Czesławem Pie-
tlelem (Stomil Dębica) 1 Josefem

Casparem (Spartak - Tlmace),
Drużynowo wyścig wygrał In
ter Bratysława przed Tatrą Pre-
venee, VSS Koszyce, ZVL, Żyli
na, Cracovią I. Astrą Lubliana i

Spółdzielcą Lublin. Najaktyw
niejszym zawodnikiem został
Tomasz Saciuk z Budowlanych
Lublin, a najlepszym
lem” Josef Gaspar
Tlmace).

Jednym z głównych
torów wyścigu była
„Wieści”.

organiza-
redakcja

cyjnego Mundialu’82 w Ma
drycie.

Gdyby jednak przeszła kon
cepcja 24 zespołów, jaki
byłby system rozgrywek?

Otóż projekt przewiduje, iż w

pierwszej fazie wyłoniono by 10

drużyn europejskich, trzy połu
dniowoamerykańskie i po jednej
ze stref Azji, Afryki i GOŃCA-
CAF. Fozostałych sześć kwa
lifikowałoby się do finałów po
tzw. rozgrywkach pocieszenia,:
w których uczestniczyłyby: 4

zespoły europejskie, po dwa z

Afryki, Azji, obszaru Ameryki
Środkowej i Północnej oraz po
jednym z Ameryki Południowej
i Oceanii. Drużyny te zostały
by podzielone na trzy grupy i

pierwsze dwa zespoły z każdej
grupy awansowałyby do finałów.
Bez gry- w finąle byłyby dwie

drużyny: gospodarzy turnieju i
obrońców mistrzowskiego tytułu.

Sam finał miałby następują
cy przebieg: 24 z.espoły podzie
li -się na 6 grup po .4 drużyny.
Zdobywcy dwóch czołowych
miejsc kwalifikowaliby się do
kolejnej rundy. Teraz. 12 tea
mów podzielono by ńa.3 grupy
po 4 zespoły. Zwycięzcy uzys
kaliby awans do półfinałów,
gdzie spotkaliby się: mistrz gru-

najiepszych graczy
WOJCIECH

FIBAK za
kwalifikował
się do grona

szesnastu

najlepszych
zawodników -

tenisowego
turnieju w

.Wimbledonie. W III rundzie
P.ólak pokonał bowiem- Ame-

'

rykanina Terry Moora 6:1,
4:6, 7:5, 9:7. W walce o wejście
do 1/4 finału Fibak zmierzy
się z rozstawionym z nr 8 A-

merykaninem Sandy Maye
rem. A oto zestaw pozostałych
pojedynków 16 najlepszych
graczy: Borg — Masters,
Okker — Leonard, Nastase
— Tanner, B, Gottfried —

Gullikson, Pfister — Gcru-
laitis, Ramirez — Newcorabe,
oraz Alesander — Connors.

l

a

w

Wrocławiu, zainau-

więc za niespcl-
stolicy Dolnego

6 LIPCA,
na tydzień
Śląska
gurowany zostanie doroczny,
38 z kolei, samochodowy Rajd
Polski. Przez wicie, wiele lat
organizatorami imprezy byli
działacze krakowscy, na tere
nie naszego województwa była
baza imprezy, tu rozgrywano
najwięcej odcinków specjal
nych. Niestety wpadki orga
nizacyjne, które jednak nie
wyłącznie krakowskich działa
czy obciążają, spowodowały, iż

odebrano Automobilklubowi
w naszym mieście organiza
cję zawodów powierzając ją
działaczom wrocławskim, Tak
więc kibice sportu samocho
dowego w podwawelskim gro
dzic i na terenie województw
południowych stracili szansę

pyIzIIIiIIzIV.Trium
fatorzy rozegraliby później mię
dzy sobą mecz o mistrzowski
tytuł, pokonani o. trzecie miej
sce. .

Jak więc widać mocno to

wszystko skomplikowane, o wie
le więcej działaczy jest przeciw
nych zmianom Ale nie można
dziś stwierdzić z całą pewnoś
cią, iż zdanie „konserwatystów”
przeważy.

Pan Havelenge ma duży au
torytet w FIFA, wielu
swych osobistych zwolen

ników, będzie miał za sobą także
całą masę przedstawicieli-krajów.
„Trzeciego Świata”, którzy dążąc
do zatarcia różnic z innymi pań
stwami na różnorakich płasz
czyznach, także w ruchu spor
towym domagają się równych
praw. To, że Europa ma w tej
chwili ogromną przewagę miejsc

■w finałach, jest od dość dawna
już mocno krytykowane, a ar
gumenty o wysokim poziomie
drużyn europejskich nie wszyst-.
kich przekonują.

. Na marginesie
niej z udziałem

by nieciekawy i

dziliby na wiele

przypomnieć historię lat 48. Wó
wczas to, kiedy przystępowano
do urządzania- pierwszych mi
strzostw świata w piłce nożnej,
powszechnie uważano! iż turniej
taki nie ma sensu, bo ludzie
nie będą chodzili na mecze, w

których nie występuje ich re
prezentacja narodowa. Czas po
kazał, iż obawy były niesłusż-
ne. Jak będzie teraz, przeko,-
.namy się. za kilka, miesięcy, kie
dy w Madrycie zapadna osta- l-czny. który zakończył się zwy-
teczne decyzje. • ciestwem GS Kocmyrzów,

zarzutu, iż tur-
24 drużyn był-
kibice nie cho-
spotkań, trzeba

Na .zęjjęciu triumfatorXXXVIII samochodowego Rajdu Pol
ski -— Francuz Bernard Darniche obok, .swej „lancii

. stratos".
Fot: CAF

tej pory
zgłoszeń
europej-
przerzu-
rajdach,
do mi-

; oglądania rywalizacji kierow
ców o palmy pierwszeństwa.
Szkoda, bo impreza Jest cie
kawa, dostarcza wiele emocji.
Może kiedyś uda się krakow
skim działaczom odzyskać
Rajd Polski dla Krakowa? Na
razie, chcąc obejrzeć zawody
trzeba jechać na Dolny Śląsk.

Tegoroczny rajd nie będzie
chyba tak atrakcyjny, jak w

poprzednich latach, do
bowiem , brak na liście
czołowych kierowców
skich. Wszyscy, sławni
ciii się z udziału , w

które są eliminacjami
strzośtw Europy kierowców, na

rzecz' imprez będących elimina
cjami mistrzostw świata produ
centów, Jak się mówi w krę
gach , automobilowych, zasiUli
oni stajnie wyścigowe potęż
nych koncernów, które, zapew
niają startującym lepszy sprzęt
i wyższe honoraria. Stąd nie
wielu zawodników na starcie
mistrzostw Europy kierowców.
Ratuje międzynarodową renomę
Rajdu Polski fakt, iż jest to elimi
nacja Pucharu Pokoju i Przyjaź
ni, a więc na starcie zobaczy
my kierowców krajów socjali
stycznych, którzy o ten puchar
rywalizują.

Trasa tegorocznej imprezy po
dzielona jest
Pierwszy liczy
jazdą okrężną
specjalnych o

z górą 360 km.

na dwa etapy.
1061 km i poza

ma 35 odcinków

łącznej długości
, Drugi etap jest

Kim
'\

w

GDAŃSK, w turnieju siatkarzy
zwyciężył zespól Polski I (bez po
rażki) przed ZSRR II, ĆSRŚ, Wło
chami,. Finlandią .1 Polską II.

ŁÓDŹ. W turnieju siatkarek
pierwsze miejsce zdobyła repre
zentacją CSRS (bez porażki) przed
RFSRB', Kubą, Polską I (trzy po
rażki), Rumunią i Polską II.

WARSZAWA. I etap kolarskiego
wyścigu „Naszej Trybuny” wy
grał Ryszard Szurkowski (D-olmel;
Wrocław).

POZNAŃ. Mistrzem Polski
hokeju na trawie został zespól
poznańskiego Lecha.

WARSZAWA. Podczas kolarskich
mistrzostw Polski na torze w wy
ścigu na dyst. 50 km zwyciężył
Lechosław Michalak (Legia).

SZCZECIN, Podczas międzyna
rodowych zawodów pływackich u-

stanowiono 3 rekordy Pblski se
niorów: Hanna Holcniewska (Stal
Stocznia Szczecin) na 4t» m st.
dow. — 4-32,0 min. i na 800 m st.
dow. — 9.22,3 min. oraz krako
wianka Magdalena Białas (Jordan)
na 200 m st.'grzbiet. — 2.25,4 min.

TARNÓW, W mistrzostwach Pol
ski modeli samochodowych zdal
nie kierowanych zwyciężył zespól
ZW LOK z Tarnowa a ZW LOK
z Krakowa zajął 4 miejsce.

Turystyka w LZS-ach
W 361 krakowskich LZS-ach

działa 316' sekcji. turystycznych.
W Niepołomicach odbyło, się o-

statnio zebranie plenarne Rady
Wojewódzkiej LZS, które po
święcone było właśnie perspek
tywom rozwc-ju t krajoznawstwa
wśród młodzieży.. Odbył się
również z okazji Dnia Spółdziel
czości wojewódzki zlot turysty-

krótszy — tylko 627 km z 20
OS-ami' o łącznej długości 224
kra. W 38 Rajdzie Polski wy
startuje m, in. jednak ekipa
krakowska: — Andrzej Witko
wie? z' pilotem Markiem Rom-

pelem. Pójadą oni na samocho
dzie „fiat 123-3 p”.

? LIPSK. Podczas lekkoatlety- 1
I ćznych mistrzostw NRD Mari- (
i ta Koch ustanowiła w biegu na J
? 490 m rekord świata wynikiem 5
• 49.19.
! BERLIN, Barbara Krause tt-
i stanowiła rekord świata w ply-
r wariiti na dyst. 200 m st; dow.
| uzyskując czas 1.59,04 min.
k lónDYń. Pofictas zawodów
. lekkoatletycznych G. Rabśztyn
I wygrała'bieg iw "MO fn '

ppi
| (13,21 sek.), a w biegu na 4O(

> m ppł. zwyciężyła K. Kacper
* cżyk (57.29 sek.) .

i LE CASTELŁET. W śamoche-
| dowyrn wyścigu formuły T «

i Grand Prix Francji zwycięi»l
' Mario Andretti (USA) na ,,lę-
j tusio”
, TOKIO. Podczas turnieju ko-
’

szykarek zespól ZSRR pokonał
I USA 81:50 (53:28).
k DORTMUND, w lekkoatletj’-
[ cz-nym meczu ZSRR pokonał
’

RFN w konkurencji kobiet
) 31:65. a wśród mężczyzn 116:197.
| MEDIOLAN. Podczas zawo-

j dów lekkoatletycznych G. Cy-
’ bulski zajął w skoku w dal
I drugie miejsce (7,64 ni), a K,
i Podlas był trzeci w biegu na 1
; 400 m (46,25 sek.).
I BELGRAD. W 9-etapowym
| kolarskim wyścigu dookoła Ji:- .

. g-oslawii zwyciężył Aavo Pik- }
' kuus (ZSRR), a najlepszy z. 4
| Polaków — Stefan Piasecki za- (
i jął 5 miejsce. Drużynowo wv- J

ścig wygrał ZSRR przed Pol- l
I ską i CSRS. i

PRAGA. Marek Cieślak za- r

. kwalifikował się do finału in- 1
”

dywidualnych mistrzostw
świata; na żużlu, ..który

I dzie się 2 września b-r .

dynie na Wenibley,
I MIŃSK. W meczu w

) styce sportowej kobiet
Białoruskiej Socjalistycznej Be-. 1
publiki Radzieckiej pokona) ,j

l Polskę 190,65:185,80. f.

odbę-
w Len-

gimna-
zespól
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