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w miejscowości Pcdolsze k. Z.itora powstaje jeden z kilkunastu

przewidzianych programem zagospodarowania Wisły stopień
wodny — „Sinolice”. Należy on <io grupy trzech realizowanych
obecnie na górnym odcinku Wisły inwestycji, która ma zapew
nić żeglugę i zabezpieczyć tereny rolnicze przed powodziami. We
dług planu budowa ma być zakończona w isSfi roku. Na zdjęciu:
betonowanie śluzy stopnia „Sinolice”. (Sprawozdanie z wczoraj
szych obrad Komitetu ds. Zagospodarowania Wisły zamieszczamy
na str. 2) CAF — Sochor — telefoto

Rzepak, jęczmień, żyto

Żniwa w Krakowskiem
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Hawana-iS
Poniedziałek był trzecim roboczym dniem XI

Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w

Hawanie. W pełni rozpoczęły się już dyskusje
w poszczególnych centrach politycznych. Przed

międzynarodowym, młodzieżowym trybunałem
„Młodzież oskarża imperializm” wystąpili pierw
si świadkowie. Odbywały się kolejne wiece so
lidarnościowe i spotkania przyjaźni młodzieży
świata. *

Do uczestników Festiwalu napływają depesze
i listy gratulacyjne od przywódców wielu kra
jów. M. in. I sekretarz KC PZPR Edward Gie
rek przekazał delegatom młodzieży z całego
świata serdeczne pozdrowienia, podkreślając zna
czenie wkładu młodzieży do umocnienia proce
su odprężenia oraz osiągnięcia wzajemnego zro
zumienia i przyjaźni między narodami.

przyczyniły się
części łanów.

. Podczas gdy w północnych i

środkowych rejonach Polski

kampania żniwna jest w pełnym
toku na krakowskich polach
zboża dopiero dojrzewają. Os
tatnie zimne i deszczowe tygod
nie zahamowały normalny tok

wegetacji oraz

do wylegnięcia
Utrudni to, oczywiście zbiór, ale
nie powinno mieć większego
wpływu na plony, gdyż nastąpi
ło. na tym etapie rozwoju, gdy
ziarno jest już ukształtowane.

W województwie miejskim
krakowskim żniwa rozpoczęły
się praktycznie po 25 lipca. Sko
szono około 30 proc, rzepaku,
który zajmuje u nas areał za
ledwie 400 ha i 35 proc, jęczmie
nia ozimego. W rejonie Wielicz
ki rolnicy przystąpili również
do zbioru żyta. Nasilenia prac
żniwnych należy spodziewać się
w tym tygodniu, bo upały w

ostatnich dniach lipca przyspie
szyły proces dojrzewania ziarna.

Dotyczy to na razie jęczmienia
ozimego i żyta. Pszenice na po
lach są jeszcze zupełnie żięlęnei
mają miękkie ziarno, nie mó
wiąc już o jęczmieniu jarym i
owsie.

O ile czas zbioru zbóż wyzna
czają same rośliny i o żadnym
przyspieszeniu tempa nie może
tu być mowy, gdyż oznaczałoby
to powżne straty w plonach, o

tyle później pośpiech będzie jak
najbardziej wskazany. Ze wzglę
du na późniejszą niż zazwyczaj
porę sprzętu mało czasu zosta
nie na powtórne wykorzystanie
ziemi. Natychmiast po akcji
żniwnej trzeba więc przeprowa
dzać podorywki i siać popiony.
Należy się liczyć z ogromnym
spiętrzeniem prac, tym bardziej
że większość zbóż będzie doj
rzewała równocześnie, a zbiór

fi
fi

Stalle
JUŻ WKRÓTCE
w KRAKOWIE

OT i TARNOWIE
SLADE — znakomity angiel
ski zespól, należący do czo
łówki światowego rocka, któ
rego wszystkie piosćnki stały
się bestsellerami — wystąpi
<, 8. 9 SIERPNIA o godz. 20
w hali „WISŁY” w Krakowie,

fi Bilety jeszcze do nabycia
fi w Orbisie, Filrrtótechnice,
fi Wawei-Tóuriście i w Estra-
fi dzie przy ul. Brackiej 1,
fi Zespół wystąpi również
fi dnia 10 SIERPNIA, o godz.
fi 20, w TARNOWIE w hali
fi. „AZOTY” przy ul. Chemicz-
fi nej.
fi Bilety w Orbisie i ŻDK 7
fi kładów Azotowy
fi 760-81.
fi Zapraszamy
fi „ESTRADA
!~ K-51C4 KRAKOWSKA

UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie pod wpływem wy
żu. Zachmurzenie małe lub
umiarkowane. W godzinach
popołudniowych możliwość

Wystąpienia przelotnych o-

Padów i burz. Wiatry wschod
ów i południowo-wschodnie 4—

' m/sek. Temperatura maksy
malna dniem 26—29, minimalna

nocą i6_IS st. c. (w)

ich zbiegnie się w dodatku z

powtórnymi sianokosami.
W tej sytuacji wszystkie przed

siębiorstwa związane z rolnic
twem dokładają maksimum
starań, by ułatwić pracę rolni
kom i nie dopuścić do przestojów
maszyn. Brygady remontowe są

gotowe do interwencji, o każ
dej porze, utworzono banki częś
ci zamiennych. w których do

godziny 20-ej dyżurują pra
cownicy, pełne pogotowie obo
wiązuje załogi POM-ów i SKR-
ów. (hs)

Reporterski zwiad „Echa"

Oficjalne cenniki warzyw
na placaclt targowych

stanowią...
Sezon ogórkowy w pełni, nie

stety nie na krakowskich

placach targowych. Już nie cho
dzi o brak ■ogórków na rynku,
ale zaniepokojeni głosami Czy
telników postanowiliśmy spraw
dzić ceny, po których przekup
ki sprzedają swoje towary.

Od piątku obowiązywał nowy
cennik dla targowisk, wydany
przez Krakowską Spółdzielnię
Ogrodniczo-Pszczelarską, oddział

„Targowiska”. Cennik ten, po
winien być wywieszony w wi
docznych miejscach na wszy
stkich placach. A oto podstawo
we ceny: ziemniaki — 7 zł za

kilogram, ogórki — 20 zł., po
midory — 50 zł., kapusta biała
— 3 zł., za kg., kalafiory — od
8 do 12 zł., marchew — 4,50 zł.,

99Oh
Na- sceny Broadwayu wchodzi
nowy musical „Oh Ńay” z mu
zyką Georg i i Iry Gershwinów.

Główny rolę . grać będzie ame
rykański komik Jack Weston.
Na zdjęciu: wykonawca głów
nej roli z zespołem baletowym.

CAF — UPI

ZE ŚWIATA
KOSMONAUCI W. Kowalo-

nok i A. Iwanczenkow wy
konują zaplanowany program
badań i eksperymentów nau
kowo-technicznych na pokła
dzie zespołu orbitalnego „Sa
lut 6” — „Sojuz 29M — „Pro
gress 2”.

KILKA tysięcy delegatów z

kilkunastu krajów bierze dziś
udział w imprezach i marszach

protestacyjnych, zorganizowa
nych w związku z 33. rocznicą
zrzucenia przez USA bomb ato
mowych na japońskie miasta
Hiroszima i Nagasaki.

1 SIERPNIA Argentyna wkra
cza w nowy etap polityczny.
Gen. Jorge Rafael Vide)a, od
26 marca 1976 r. stojący na cze
le sprawującej władzę w kraju
3-osobowej rady wojskowej,
przeszedł w poniedziałek w

stan spoczynku i od dziś bę
dzie cywilnym prezydentem.
Mandat prezydencki Videli

zgodnie ż decyzją władz woj
skowych potrwa do 29 marca

1981 r, Nowy etap w życiu po
litycznym Argentyny ma pole
gać na przyciąganiu <lo współ-
rządów obywateli cywilnych z

myślą o wprowadzeniu w la
tach 80-ych rządów . parlamen
tarnych.

i

©misja Przemysłu
Spożywczego RWPG
obraduje w

Dziś rozpoczyna się w War
szawie 30. posiedzenie Sta
łej. . Komisji ,.;Pr2emysłu

Spożywczego RWPG. T7 toku o-

brad omówione zostaną zadania

Komiśji wynikające z postano
wień XXXII Sesji Rady, z ostat
nich posiedzeń Komitetu Wyko
nawczego RWPG, jak też naj
ważniejsze problemy dotyczące
dalszego zacieśniania współpracy
krajów członkowskich w dzie
dzinie przemysłu rolno-spożyw
czego.

Główne, cole i wspólne przed
sięwzięcia krajów socjalistycz
nych w gospodarce żywnościo
wej wyznacza wieloletni kierun
kowy program współpracy w

dziedzinie żywności. Jest,to pod
stawa opracowywania i pedej-

„The Lira Singers" w Krakowie

ale po polsku śpiewają
Dziesięć Amerykanek polskie

go pochodzenia — studentki i ab
solwentki konserwatorium w

Chicago, nauczycielki muzyki,
dyrygentki własnych zespołów
czyli: „The Lira Singers”. Więk
sze ;ć nie mówi po polsku, ale
po polsku śpiewa. Stworzyły
zespół, żeby popularyzować pols
ką. myzykę.w Stanach Zjednoczo
nych. Specjalizują się w pols
kiej muzyce klasycznej, ale

mają również w repertuarze
piosenki ludowe z różnych regio
nów naszego kraju.

Kierownikiem muzycznym i

dyrygentem zespołu od jego
powstania — od 12 lat — jest,
zafascynowana polską
prof. Alice Stephena,
bezinteresownie. Dla

komponują Amerykanie
go pochodzenia i kompozytorzy
z Polski, m.in. Irena Pfeiffer z

Krakowa.

Lira. Singers” znane są
Polsce. W 1976 r. -zespół
3 nagrody na III Swia-
.Festiwalu Chórów Polo-

muzyką,
Robi to

zespołu
polskie-

„The
już w

zdobył
towym
nijnych w Koszalinie a następ
nie odbył — pełne sukcesów —

tournee po kraju. W tym roku

zespół wziął udział w II Polo
nijnych Spotkaniach z Polską
Piosenką w Zielonej Górze, zdo
bywając nagrodę wojewody zielo
nogórskiego zarówno za repertuar
jak i wysokie walory wokalne.

Nagrodę specjalną Towarzystwa
„Polonia” za popularyzację pol
skiej muzyki i kultury za ocea-

Warszawie
mowania wspólnych działań, do
tyczących poszczególnych branż
i problemów przetwórstwa rol
no-spożywczego. Obecnie znacz
nie zaawansowane są m. in. o-

■iracowama nowej techniki i te
chnologii przerobu nasion olei
stych, doskonalenia metod prze
mysłowego rybactwa śródlądo
wego, zwiększenia zdolności

produkcyjnych sztucznych osło
nek do wyrobów wędliniarskich,
a także rozwoju produkcji i do
staw warzyw, owoców i wino
gron w stanie przetworzonym.
Na.

' warszawskim posiedzeniu
Komisji omówi się również wie
le innych zagadnień związanych
m. in., ze specjalizacją i dosta
wami win oraz przetworów owo
cowo-warzywnych na potrzeby
krajów — członków RWPG.

dekorację
wiązujące cenniki. A oto, co za
staliśmy na miejscu.

(Dokończenie na str. 5)
godzinach wie-

■3

nem otrzymała — kierująca zes
połem od początku — Lucyna
Migała.

W zapowiedziach programo
wych w czasie koncertów „The
Lira Singers” popularyzują
polską historię i kulturę oraz pol
ski folklor. Aby je lepiej poznać
dziewczęta uczęszczać będą w

sierpniu do Szkoły Letniej Kul
tury i Języka Polskiego w Kra
kowie. Będziemy mieli okazję
zobaczyć i usłyszeć „The Lira

Singeys”! Wystąpią 4 sierpnia w

sali „Florianki” PWSM przy ul.

Basztowej 8 o godz. 20.30 . Zap
raszamy! Wstęp wolny.

|8|i|[a*1******8

wiązka buraków 5 zł. W cenni
ku, przekazanym nam przez
Spółdzielnię brakuje pietruszki

selera.

PLAC IMBRAMOWSKI

Objazd w piątek wieczór roz
poczęliśmy od placu Imbramow-

skiego. Tu bowiem przyjeżdża
ją rolnicy z okolicznych wsi i

sprzedają towary krakowskim

przekupkom, oczywiście po niż
szych cenach, niż te za które

nabywamy później jarzyny i
owoce na poszczególnych pla
cach. W piątek wieczór sprze
dawano towary po następują
cych cenach: ziemniaki — 4,50
zł., ogórki — 16 zł., pomidory —

42 zł., marchew — 3 zł., buraki
— 3 zł., seler — 5 zł., pietrusz
ka — 3,50 zł., kalafiory — od
8do10zł.

A co działo się w sobotę?
Istnieje . przekonanie, że rano

można kupić jarzynę taniej niż

po południu. Postanowiliśmy
więc sprawdzić ceny na wybra
nych placach dwukrotnie: rano

i w godzinach popołudniowych,
gdy ludzie wychodzą z pracy.
Interesowało nas również czy
na placach są wystawione obo-

Seniorzy dziękują
W pamięci mieszkańców Domu Spokojnej Starości przy ul.

Wielickiej 267 trwale zapisał się konceit pieśni żołnierskich
— od najdawniejszych po współczesne — w wykonaniu Chóru
Cecyliańskiego.

W tym samym Domu gościł również Zespół „Pogodnej Je
sieni” z imprezą pt. „Krakowska kwiaciarka”.

Natomiast dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy
ul. Helclów 2 atrakcją była prelekcja „Tradycje krakowskie”,
wygłoszona przez p. E. Dudka oraz występ zespołu wokalno-

instrumentalnego z XIII Liceum Ogólnokształcącego i insce
nizacja baśni w wykonaniu członków Kółka Teatralnego przy
Szkole Podstawowej nr 60, pod kierunkiem p. Janiny Ziół
kowskiej.

Wszystkim, którzy bezinteresownie poświęcili swój czas,
aby umilić życie seniorom — serdecznie w ich imieniu dzię
kujemy. (hs)

n■ Trwa spadek kursu pie
niądza amerykańskiego na mię
dzynarodowej giełdzie waluto
wej w Tokio. Dziś rano za jed
nego dolara płacono już tylko
187 jenów. Jest to nowy, naj
niższy po wojnie kurs waluty
amerykańskiej.

■ Napięcie w Bejrucie znów
wzrosło w wyniku starć, jakie
miały miejsce wczoraj wieczo
rem między bojówkami prawi-

cy libańskiej a żołnierzami sy
ryjskimi, wchodzącymi w skład

Arabskiego Korpusu Bezpie
czeństwa.

■ Rzecznik mozambickich sil

zbrojnych poinformował, iż

wojska rasistowskiej Rodezji,
które dokonały nowej agresji
na Mozambik, zabiły 12 oby
wateli tego kraju, a 110 rani
ły. Wczoraj wieczorem rode-

żyjskie samoloty wojskowe
bombardowały miejscowości w

prowincjach Manica i Tete.

Gizyb wielkości talerza
Sensację na targowisku w

Kielcach wywołał grzyb wiel
kości dużego talerza, znaleziony
przez mieszkankę Mniowa w po
bliskich lasach. Olbrzymia ka
nia wystarczy na kolację dla 3-

osobowej rodziny.

Wczoraj, w

czornych odleciał z Warsza
wy do Hawany Mirosław
Hermaszewski, pierwszy pol
ski kosmonauta. Będzie on

gościem XI Festiwalu Mło
dzieży i Studentów. Na zdję
ciu: na lotnisku Okęcie Mi
rosław Hermaszewski otrzy
muje kwiaty od stewardesy.

CAF — Radkiewicz

Dwuekranowy telewizor

Dwuekranowy telewizor poja
wił się ostatnio na rynku ja
pońskim. Pierwszy ekran —

główny — o średnicy 20 cali,
emituje obraz w kolorze, drugi
eaś, 5-calowy, czarno-biały obraz
ze wszystkich kanałów -i to z

częstotliwością 3—4 sekund.

Oglądając zatem program głów
ny w kolorze, użytkownik może
równocześnie śledzić co się dzie
je na wszystkich pozostałych
kanałach telewizora. Odbiorniki

tego typu wykonane zostały na

razie w serii 5 tys. sztuk.
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W 34. rocznicę
Powstania

Warszawskiego
31 lipca, w przeddzień 34 ro

cznicy wybuchu Powstania War
szawskiego w' Teatrze Polskim
w Warszawie odbył się uroczy
sty wieczór zorganizowany

przez Stołeczny Komitet FJN
i stołeczną organizacje, ZBoWiD.

Salę Teatru wypełnili byli żoł
nierze i dowódcy oddziałów po
wstańczych, reprezentanci mło
dego pokolenia: żołnierze LWP,
aktywiści organizacji młodzieżo
wych, przedstawiciele zakładów

pracy. Obecni byli przedstawi
ciele władz stolicy.

Nawiązując w swym wystą-
nieniu do wydarzeń sprzed 34

lat I zastępca prezydenta m. st.

Warszawy Stanisław Bielecki

podkreślił, że co roku, wracamy
pamięcią do tamtych bohater
skich dni walki z okupantem
hitlerowskim, składamy hołd

tym wszystkim, którzy w dniach

powstania oddali życie za wol
ność stolicy. Dziś Warszawa jest
symbolem nie tylko nieugiętej
walki, ale i ofiarnej, pokojowej
pracy. Jest miastem coraz bar
dziej nowoczesnym, bujnie się
rozwijającym.

Wieczór zakończyło widowis
ko „Warszawskie, gołębie” w

wykonaniu artystów scen war-

stjśwskieh.

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu ds. Zagospodarowania Wisły

31 lipca br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie .Komitetu Ra
dy Ministrów do spraw Zagospodarowania AYisły.

Komitet powołany został u-

chwałą Rady Ministrów z 19 lip
ca br. zgodnie z postanowienia
mi XII Plenum KC PZPR. W

skład Komitetu, któremu prze
wodniczy wicepremier prof. Ka
zimierz Seeomski, wchodzą: za
stępca przewodniczącego Komi
sji Planowania przy RM, mini-

Fidel Castro przyjął
polską delegację

HAWANA
Delegacja partyjno-rządowa

pod przewodnictwem członka
Biura Politycznego KC PZPR,
wicepremiera Jana Szydlaka,
która uczestniczyła w obchodach

święta narodowego Kuby — 25.

rocznicy ataku na koszary Mon-

cada — przyjęta została w Ha
wanie przez I sekretarza KC KP

Kuby, przewodniczącego Rady
Państwa, premiera Fidela Ca
stro. Spotkanie przebiegło w ser
decznej. braterskiej atmosferze.

nistrowie resortów, które będą
bezpośrednio uczestniczyć w pra
cach nad zagospodarowaniem
Wisły, pełnomocnik rządu do

spraw zagospodarowania Wisły,
sekretarz naukowy PAN, woje
wodowie i prezydenci miast

nadzorujący jednostki admini
stracyjne położone nad Wisłą, m.

in. prezydent m. Krakowa —

Edward Barszcz i wojewoda tar
nowski — Jan Sokołowski, a tak
że przedstawiciele świata nauki,
wybitni praktycy i działacze spo
łeczni.

Głównym zadaniem Komitetu

jest opracowywanie w ścisłym
współdziałaniu z Komisją Plano
wania programu zagospodaro
wania i wykorzystania zasobów

Wodnych naszej największej
rzeki oraz jej dopływów.

Otwierając obrady premier
Piotr Jaroszewicz wskazał na

historyczne znaczenie ogólnona
rodowego przedsięwzięcia,
kim jest zagospodarowanie
sły. Będzie to dzieło o takiej
li, którego nie mogło podjąć
ne poprzednie pokolenie i któ
rego realizacja stała się możliwa

dopiero w Polsce socjalistycznej.
Mówca podkreślił, że w organi
zacyjnym przygotowaniu roz
wiązania tego problemu doniosła
rola przypada Komitetowi dc

spraw Zagospodarowania Wisły.
(Tekst przemówienia przynosi
dzisiejsza. prasa poranna).

Następnie przewodniczący Ko
mitetu wicepremier prof. Kazi
mierz Seeomski omówił główne
kierunki działania tego nowo

powołanego organu. Najpilniej
szym zadaniem jest

'wanie rozwiniętego programu
zagospodarowania i wykorzysta

ja-
Wi-
slca-
żacl •

t

w celu realizacji
Aktu Końcowego KBWE

rybiinal karny w Kolonii za
rządził aresztowanie .2 prze
stępców hitlerowskich odpo

wiedzialnych za masakrę Pola
ków vz więzieniu mokotowskim
w pierwszych dniach Powstania

Warszawskiego. Przy pomnijmy
w związku z tym, że Główna

Komisja Badania Zbrodni Hitle
rowskich w Polsce przekazała
organom ścigania w RFN mate
riały dowodowe równjoż, i >y .tej,,
sprawie. Były to materiały ze,
śledztwa dotyczące zbrodni ną. o-

ZKR/MU
Z OKAZJI święta narodowe

go Konfederacji Szwajcarskiej
(1. sierpnia), przewodniczący
Rady raństwa — H. Jabłoński

wystosował depeszę gratula
cyjną do prezydenta Konfede
racji — W. Ritscharda.

31 LIPCA prezes Rady Mini
strów — X’. Jaroszewicz przy
jął przebywającą w Polsce de
legację Ludowego Zgromadze
nia Narodowego Algierskiej
Republiki Ludowo-Detnokraty-
cznej, na której czele stoi

przeWod niczący Zgromadzenia
— R. Bitat. Omówiono niektóre

zagadnienia dalszego rozwoju
współpracy gospodarczej i wy
miany handlowej- między Pol
ską i Algierią.

PREZES Rady Ministrów —

r. Jaroszewicz przyjął wczoraj
grupę pracowników FSO, pro
jektantów i wykonawców, któ
rzy uczestniczyli w projekto
waniu, budowie i uruchomie
niu tłoczni blach karóseryj-
nych w I SO na Żeraniu. Tło
cznia należy do najbardziej no
woczesnych obiektów lego ty
pu w' Europie. Powstają w niej
m. in. gotowe elementy karo
serii do samochodu „polonez”.
Za nowatorskie rozwiązania
grupa pracowników otrzymała
nagrodę - specjalną prezesa Ra
dy P.Iinistrów,

WCZORAJ turbozespół nr 5
w Elektrowni „Jaworzno HI”
— przed ośmiu dopiero dniami

zsynchronizowany z siecią
pa.ór-twow?, — osia.ynaj pełną
moc *;o.o megawatów.

sobach więzionych przez okupan
ta w więzieniu przy ul. Rako
wieckiej w Warszawie, popełnio
nych 'przez hauptsturmfuehrera
SS Martina Patza i członków 3

zapasowego batalionu grenadie
rów pancernych SS.

2 sierpnia 1944 r. ewakuując
więzienie na Mokotowie w zwią
zku w wybuchem Powstania

Warszawskiego, hitlerowcy do
konali tam masowej egzekucji,
Ofiarami tej zbrodni padło co

najmniej 500 więźniów, -co po-
twie'r'dźiły materiały WoWodowe,
wśród których znajdują się ory
ginalne dokumenty władz hitle
rowskich. Jest wśród nich znane

od dawna sprawozdanie zastępcy
naczelnika więzienia Kirchncra
z (i sierpnia 1914 r. W sprawo
zdaniu tym stwierdza się m. in.,
że 794 więźniów, (w tym 41 nie
letnich i 98 chorych) przekaza
no do dyspozycji SS.

Wśród materiałów przesłanych
organem ścigania RFN znalazły
się też zeznania świadków, rn. in.

osób, którym udało .się zbiec z

więzienia w czasie przeprowa
dzanych egzekucji. Są wśród do
wodów tak-że protokoły ekshu
macji zwłok pomordowanych
więźniów, którą przeprowadzono
wiosną 1945 r.

Plastyk sprawcą

kradzieży w kościele
MO w Warszawie ujęła spra

wcę. dokonanej 19 lipca br. zu
chwałej kradzieży ck. 1800 na
turalnych korali, które stanowi
ły ozdobę ołtarza w kościele w

miejscowości Janków Zależny
(woj. kaliskie). Pod zarzutem

tej kradzieży zatrzymano 41-

letnicgo- Zygmunta O. z Krako
wa — z zawodu, plastyka nigdzie

już
inne

nie pracującego, karanego
za kradzieże, oszustwa i

przestępstwa. Zatrzymany po
siadał przy sobie penad 2 tys.
korali naturalnych i kilkana
ście ryngrafów zrabowanych w

kościołach

nia Wisły. Program ten stanie

się integralną częścią perspekty
wicznego planu społeczno-gospo
darczego rozwoju i przestrzen
nego zagospodarowania kraju.

Z kolei w dyskusji wskazywa
no, że przygotowywany program
powinic-n zmierzać do zwiększe
nia integrującej roli Wisły, jako
głównej osi układu ekonomicz
nego kraju. Nadrzędnym celem

programu musi być poprawa ja
kości jej wód illa potrzeb ludno
ści oraz rolnictwa i przemysłu.
Przez budowę zbiornków wod
nych należy ujarzmić wody Wi
sły na całej jej długości, a tak
że jej dopływów, dzięki czemu

uzyska się możliwość efektywne
go
dzi

dy,
nie

zapobiegania klęskom powo-
oraz tworzenia zapasów wo-

pozwaiających na regulowa-
st-anu rzeki w ciągu całego

roku. Lepsze nawodnienie użyt
ków rolnych w całym dorzeczu

Wisły zapewni wzrost plonów,
powstaną warunki do pełnego
wykorzystania zasobów hydro-
energetycznych Wisły, a jedno
cześnie rzeka ta stanie się pełno
sprawną drogą wodną o dużej
zdolności przewozowej.

Wydział Prasy Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZSRR zoiy
ganizewał 31 lipca konferencję prasową poświęconą trzeciej rocz
nicy podpisania w Helsinkach Aktu. Końcowego Konferencji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W spotkaniu z dzienni^

karzami uczestniczył wiceminister spraw zagranicznych ZSRR

Anatolij Kowalow. Podkreślił on, że Akt Końcowy z Helsinek
ma unikatowy i historyczny charakter dla społeczeństw nasze
go kontynentu żyjących i tworzących ponad 30. lat w warunkach

pokoju. ZSRR wraz z krajami socjalistycznymi w ostatnich 3 la
tach nio szczędził sił w praktycznej realizacji tych ztfsacl, róży,
miejąc iż postęp w odprężeniu międzynarodowym jest' procesem
ciągłym. Niestety, tendencje te są hamowane w wyniku ciągłych
kampanii sił wstecznych w Europie i na świeci?,' przeciwstawia
jących się rozwijaniu stosunków międzynarodowych w duchu
Helsinek. Świadczą o tym m. in. inspirowane przez te siły na

Zachodzie kampanie wymierzone przeciwko Związkowi Radziec
kiemu i pozostałym krajom socjalistycznym, próby mieszania

się w wewnętrzne sprawy tych krajów, choć Akt' Końcowy wy
raźnie precyzował poszanowanie przez wszystkich sygnatariuszy
prawa obowiązującego w danych krajach.

Siły te również nie przestrzegają przyjętych w Helsinkach zo
bowiązań dotyczących wysiłków na rzecz powszechnego rozbro
jenia i zaprzestania wyścigu zbrojeń. Próby uruchomienia pro
dukcji nowej ludobójczej broni — bomby- neutronowej — potę
pione przez całą postępową ludzkość, są powrotem do zimnowo-

jennych tendencji.

Wprowadzenie w życiu zasad Aktu Końcowego to praca na ca
łe lata. Związek Radziecki w pełni przestrzega zasady przyjęte w

Helsinkach i oczekuje takiego stanowiska od wszystkich uczest
ników Konferencji. Pokój i odprężenie — nip. przyjdą same. Trze
ba o nie walczyć, powiedział w zakończeniu A. Kowalow;
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Z obrad Konferencji
Samorządu Robotniczego

W „Moniinie*
sformuło-

Niemkly diament
LONDYN ...

W jednej z kopalni diamen
tów w Lesotho (Afryka Połud
niowa) natrafiono na diamsnt-

olbrzym (130 karatów). z Jego
wartość szacuje się na przeszło
milion dolarów. Kamień jest
wyjątkowej czystości. Jest to

już drugi w tym roku przypa
dek znalezienia w tej kopalni
tak .wielkiego diamentu. V/ lu
tym br. znaleziono tam diament
wartości półtora miliona dola
rów.

Od Samego początku budowy
i rozbudowy Kombinatu Hu

ta im. Lenina i dzielnicy Nowa

Huta uczestniczy specjalistyczne
przedsiębiorstwo „Montin”. Dzia
ła ono również na innych pla
cach inwestycji przemysłowych,
szerokim frontem od lat włączą
ąię do realizacji inwestycji waż
nych dla Krakowa. Montuje na

ziemi, nad ziemią i pod ziemią
instalacje przemysłowe- i ener
getyczne, gazowe, wodne, kana
lizacyjne, centralnego ogrzewa
nia, sprężonego powietrza i tle
nu. wentylacyjno-klimatyzacyj
ne i in. We własnej bazie wy
twarza zbiorniki ciśnieniowe,-ru
ry spawane dużych średnic, sta
nowiące produkcję antyimporto
wą.

W I półroczu br. „Montin” wy
budował olbrzymi piec przepy-

chowy w walcowni gorącej rur,

urządzenia tłumiące hałas w si
łowni, instalacje obiegu wodne
go w walcowni zimnych blach,
rozbudował i unowocześnił za
kład materiałów ogniotrwałych
Kombinatu .Huta im. Lenina. Za
łoga „Mcntinu” zamontowała u-

rządzenia. technologiczne w no
wo uruchomień?] piekarni przy
ul. Siewnej. Na apel miasta

„Montin” włączył się w budowę.
12 budynków mieszkalnych na

staraj Olszy, z który.ch 'trzy pier-
- wsze przekazane zostają dziś do
. odbioru.

O wszystkich tych sprawach
mówił wczoraj podczas obrad

Konferencji Samorządu Robotni
czego dyr. nacz. „Montinu” mgr
inż. A. Biegun. W obradach u-

cze-stniczył I sekretarz- KD PZPR

Nc-wa Huta A. Mroczka.

kładów Armatur w Jordanowie,
Zakładów Przemysłu Odzieżo
wego „Yistula”,' Instytutu Od
lewnictwa w Krakowie, Cemen
towni w Wierzbicy i Ożardwi- i
Zakładów Mleczarskich w -No
wym Targu, (bp)
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W PZRI

20 godzin
opóźnienia...

PARYŻ, LONDYN, MADRYT

Strajk francuskich kontrole
rów lotów, którzy od ub. tygod
nia pracują „ściśle według obo
wiązujących przepisów” spowo
dował ogromne zamieszanie na

wielu lotniskach zachodnioeuro
pejskich, zwłaszcza we Francji,
Hiszpanii. Portugalii i W. Bry
tanii. Ta trudna, a czasem nawet

dramatyczna sytuacja, utrzyma
się co najmniej do środy, kiedy
ma się odbyć zapowiedziane
spotkanie przedstawicieli pięcia
central związkowych, grupują
cych 'kontrolerów lotów. Na

spotkaniu tym mogą zostać po
wzięte decyzje w sprawie nawią
zania rokowań z przedstawiciela
mi francuskiego ministerstwa

transportu. Kontrolerzy lotów

proklamowali swą akcję, doma
gając się poprawy warunków

bytu, a zwłaszcza pracy, która

jest wyjątkowo trudna i neryzo-
wa. zwłaszcza w okresie waka
cyjnych i śv'iatecznych przecią
żeń lotnisk, ponieważ' zazwyczaj
zaplecze techniczne na lotnis
kach nie odpowiada rosnącym

potrzebom.
Wskutek „pracy ściśle według

przepisów” 2500 kontrolerów lo
tów z -Francji — opóźnienia lą
dowań i startów samolotów się
gały przeciętnie 20 godzin. Por
ty lotnicze zamieniły się w kem
pingi, sale lotów czarterowych
przypominały kłębowisko ludz
kie. a pasy startowe'— parkin
gi dla samolotów

NOWY JORK
W San Francisco rozpoczął się

W poniedziałek sensacyjny pro
ces przeciwko jednemu z trzech

głównych koncernów telewizyj
nych USA — NBC. Z powódz
twem przeciwko koncernowi

wystąpiłą matka 13-letniej Glo
rii Niemi, którą zarzuciła dyrek
cji, że jeden z wyprodukowa
nych przez niego filmów stał się
powodem ciężkiego pobicia jej
córki na tle seksualnym.

Przed 4 laty stacje telewizyj
ne koncernu NBC nadały pełen
okrucieństwa i brutalności film

pt. „Niewinnie urodzona”, w któ
rym pokazano w sposób natura-

listyczny scenę gwałcenia dziesię
cioletniej dziewczynki przez
grupę jej rówieśników, W kilka
dni potem identyczny wypadek
wydarzył się w rzeczywistości,
właśnie w San Francisco. Na pu
stej plaży nad zatoką morską
grupa chłopców i dziewczynek w

śpośób bestialski zgwałciła 9-

letńią Glorię. Sceneria i przebieg
wydarzeń były niemal identycz
ne jak na filmie telewizyjnym.
Rodzina dziecka doszła do wnio
sku. że za wydarzenie to odpo
wiedzialność ponosi właśnie
NBC i domaga się odszkodowa
nia w wysokości 11 min dolarów.

Przygotowanie sprawy i za
biegi wokół wniesienia jej do

sądu trwały kilka lat. Wreszcie

proces rozpoczyna się i zapowia
da jako sprawa bezprecedenso
wa. Jej przebieg omawiany, jest
przez cala prasę, jak również w

Kongresie USA.
To ogromne . zainteresowanie

I wynika stad, że amerykańska o-

pinia publiczna ma już dość

stawicznych okrucieństw, mor
derstw, gwałtów i inwazji seksu

w złym wydaniu w telewizji. Na
alarm bija rodzice, szkoły,
wszolkie instytucje wychow-aw-
czę i biura badania opinii pu
blicznej, Nikt ńie. ma Wątpliwo
ści, że za pc,stępującą deprawa
cję młodzieży, za wzrost prze
stępczości nieletnich, wzrost nar
komanii i przypadków skrajne
go okrucieństwa w znacznym
stopniu odpowiedzialność ponosi
telewizja. Adwokaci NBC twier
dzą natomiast, że proces godzi w

konstytucyjną zasadę wolności

prasy i prawo do podejmowania
„trudnych problemów społecz
nych”. Proces trwać będzie za
pewne kilka miesięcy, a kon
cerny telewizyjne nadal i beż

ograniczeń nadawać będą Iszmi-
rowate filmy pełne gwałtów,
morderstw i wyrafinowanego c-

krueieństwa.

U-

Wczoraj obradowała również

Konferencja Samorządu Ro
botniczego w Przedsiębiorstwie
Zmechanizowanych Robót Inży
nieryjnych. Na temat wykona
nych w ciągu pierwszych 6 mie
sięcy br. planowych zadań mó
wił dyr. -nacz. inż. I. Klimek,
podkreślając iż w szczególności
dobry postęp robót nastąpił na

placach budów Fabryki Domów

w Sosnowcu, Krakowskich Za-

I

KraiwEMI
Popularny dziennik włoski

„Paese Sera” skomentował
doniesienia o narodzinach
pierwszego „dziecka z pro
bówki” dowcipnym rysun
kiem, który przedstawia zroz
paczonego bociana, strzela
jącego sobie w głowę z pi
stoletu...

Hapad na ambasadę
PARYŻ
Wczoraj rano trzej uzbrój>?n.i {nr-

roryści. wtargnęli do ambasady
irackiej w raryżu, gdzie tabary
Radowali się i przetrzymywali ja*
ko zakładników kilku pracowni
ków ambasady. Jeden z napastni
ków, po krótkiej wymianie strza
łów wewnątrz budynku, prawdo
podobnie u ciekł. Po ok. <■»—7 go
dzinach dwaj terroryści poddali się
policji,
ce się
stały
którzy
ją się
dali podstawienia samolotu i wy
puszczenia na wolność 'swojej
wspólniczki, która została aresz
towana przed kilku dniami <

Londynie, po nieudanym, zamachu
na ambasadora Iraku w W. Bry
tanii. W wyniku strzelaniny jeden
policjant francuski i jeden terro
rysta zostali zabici. Rany odniósł

inny policjant oraz drugi z zama
chowców.

Niejasna jest rola, jaką odegra
ła służba ochrony ambasady.. Je*
den z członków tej służby podczas
wymiany ognia zastrzelił policjan
ta francuskiego. Został on areszto
wany przez policję wraz z innym
członkiem tej służby.

Wszystkie osoby znajdują*
w ambasadzie irackiej za-

zwolnione. Zamachowcy,
jak się okazało, legitymu-
paszportami irackimi, ża-

Katastrofa kolejowa w RFN
BONN

W pobliżu Dortmundu (RFN)
doszło wczoraj do calowego zde
rzenia dwóch pociągów pasażer
skich. W katastrofie zostało ran
nych 50 osób, spośród których 19

wymaga leczenia szpitalnego.
Przyczyna katastrofy na razie nie
znana.

.. ................................................. .

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28 lipca 1S78 r.

imarł, w więku 45 lat

Marian Dąbrowski
długoletni, zasłużony pracownik Krakowskiego Przedsię

biorstwa, Robót Drogowych.
Pogrzeb odbędzie, się w czwartek 3 sierpnia e g«d»..

12.8(1 na cmentarzu Rakowickim.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy serdeeznega
współczucia.

DYREKCJA, KOMITET ZAKŁADOWY PZPR
i RADA ZAKŁADOWA KRAKOWSKIEGO

PRZEDSIĘBIORSTWA ROBOT DROGOWYCH
oraz KOLEŻANKI i KOLEDZY

Zmarł
Andrzej Bogucki

W Warszawie zmarł w wiek"
73 lat wybitny aktor Andrz*i|

Bogucki. W okresie międzyW"*
jennym występował na seenad1

m. in. Teatru Polskiego, Redut!
i Ateneum. Po wyzwoleni"
związany był z teatrami Łodzi i

Warszawy. Wśród jego licznyrlt
ról powojennych znajdują *’ł

kreacje Pana Młodego w ins»'

Rurującym działalność Teatr*,
Dramatycznego przedstawieni*
..Wesela”, Starskiego w „Lalce
w Teatrze Polskim, Radosta
„Ślubach panieńrkich” w T«»'

trze Klasycznym, Wiktora
„Zabawie w koty” na sćeu'4

Teatru Małego. Ostatnio A. J’’’

gueki należał do zespołu Teatr*;
Narodowego.

Zmarły zdobył duża sympatiÓ
uznanie również jako .rly'-*’
scen kabaretowych estrady i I”'

pulńrny piosenkarz. Jego eiepl'1
raiły głos pamiętają sluchar’*

Polskiego Radia, gdzie prz!!
wiele lat m. in. prowadził audi'

eje dla dzieci.

Był odznaczony Krzyżem K”
walerskim Orderu Odrodzeni"

Polski, a SPATiF przyznał >n"

tytuł zasłużoneeo członka St‘J'l

wżrzyszenia
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Widoczny na zdjęciu robot w

formie koma z napęde..i cisie*

trycznym (z akumulatora sa
mochodowego) jest dziełem
mieszkańca Tokio, którego
hobby — to konstrukcja mniej
i bardziej skomplikowanych
robotów. 50-kilogramowy „koń”
może unieść jeźdźca o

wadze do 7S kg i poruszać się
Z nim z szybkością,... 2 km/godz.

Fot. CAF — JPS

LUB RZYMSKI, założo
ny z inicjatywy uczo
nych włoskich, grupuje
obecnie intelektualistów
z wielu krajów. Działal

ność Klubu stała się szeroko
znana przede wszystkim dzięki
opublikowaniu w 1972 r. rapor
tu pt. „Granice wzrosttu”. W
dwa lata później ukazał się dru
gi raport „Ludzkość na rozdro
żu”, a w roku ubiegłym — trze
ci „O nowy ład ekonomiczny”.
Wszystkie trzy opracowania zy
skały ogromny rozgłos i żywy
oddźwięk w kręgach naukow
ców i szerokiej opinii publicz
nej na całym świecie.

Wszystkie trzy opracowania
zajmują się problemami wzro
stu gospodarki światowej i lu
dzkości oraz jego ograniczenia
mi. W pierwszym nakreślono
katastroficzną wizję najbliższej

15 lat Muzeum w Czyżynach

spotkań po-
speejalnych
problemami

dodatku
istnieją przepisy

właściwego dla

Urzędu Wojewó-

3

Lotnisko w Czyżynach, na te
renie którego od . piętnastu

lat działa jedyne-w kraju Mu
zeum Lotnictwa i Astronautyki
— od początków swego istnienia
do września 1939 r. służyło woj
sku. Zbombardowane w pierw
szym clniu wojny — z różnych
względów raz na zawsze utra
ciło swą pozycję i znaczenie.
Jeśli trwa jeszcze w swym
szczątkowym zarysie, zawdzię
cza to garstce entuzjastów, któ
rym ładne parę lat upłynęło na

staraniach o uzyskanie zgody na

utworzenie w Krakowie Mu
zeum. Lotnictwa.

Zgromadzili w nim dziesiątki
unikatowych samolotów, w tym
wiele aeroplanów sprzed pierw
szej i z czasów I wojny świa
towej”. Niestety, Muzeum dyspo
nuje zaledwie jednym hanga
rem, stąd brak miejsca do eks
ponowania bardzo bogatych zbio
rów.

Obecna ekspozycja ilustruje —

jak najbardziej słusznie — dzie
je polskich skrzydeł, i choć czy
ni to z konieczności, wyrywko
wo — udostępnia zwiedzającym
unikaty w skali światowej. Na
leży do nich m. in, słynny w

swoim czasie samolot sportowy
polskiej konstrukcji RWD, roz
sławiony zwycięstwami Żwirki
i Wigury, Skarżyńskiego, Baja
na i Płonczyńskiego. Ekspono
wany w Muzeum samolot RWD-
13, skonstruowany w drugiej

połowie lat 30-ycn przez Ro
galskiego, Wędrychowskiego i

Drzewieckiego *) —• był wyso
kiej klasy samolotem sporto
wym.

Polskiej także konstrukcji jest
samolot PWS-26, szkolno-tre-

ningowy, który we wrześniu
1939 r. doskonale spisał się w na-

rzuccnęj sobie roli samolotu bo
jowego. W 1939 r. na tym typie
samolotów wykonano ostatnie
loty bejowe. Kpt. pil. E . Piorun-
kiewicz. i por. J. Wodnicki do
4_X współdziałali z armia, gen.
Kleeberga, prowadząc nie tylko
■ozpoznanic, ale i rażąc wroga
Wiązkami granatów.

Polskiej konstrukcji jest rów
nież samolot myśliwski P-llc.
Ka samolocie tego typu ppor.
Władysław Gnyś ze 121 Krako
wskiej Eskadry. Myśliwskiej, w

czasie pierwszego bombardowa
nia lotnisk krakowskich wcze-

snym rankiem 1 IX 1939, ze-

s nzelil nad Krakowem — pierw-

He za dzieło? i
ostatniej aukcji dzieł t

/ ^nki i antyków w Londy- i
) me, zorganizowanej przez 1

jsynną w tej branży firmę j
t ^otheby, sprzedano jeden z j
j °brazów pędzla Diirera za !

P tysięcy funtów szterlin- 7

goń, - za oryginalny, dobrze f
zachowany XII-wieczny me- i
oalion z wizerunkiem jedne- )

1 ®o z ówczesnych panujących 1
) !’■miliona funtów! 1
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szy w drugiej wojnie światowej,
samolot hitlerowski.

Na samolocie P-llc, dzisiej
szym eksponacie krakowskiego
Muzeum walczył pilot-bohatec,
płk Wacław Król, który we

wrześniu zadziwiał już swym
brawurowym męstwem.

Suche wyliczanie wystawio
nych w Muzeum samolotów mi
ja się z celem, zwłaszcza że nie
mal z każdym związana jest ja
kaś pasjonująca historia. Więc
jeszcze tylko samolot-legenda
drugiej wojny światowej .—

Spitfire.
Prezentowany w Muzeum

Spitfire Mk-XVI LF w Krako
wie znajduje się stosunkowo
niedawno. Muzeum uzyskało go
drogą wymiany z Anglii za bry
tyjski samolot bombowo-rozpo-
znawczy De Havilland DH-9a z

1918 r. I znowu jest to jedyny
w Polsce Spitfire, przedstawi
ciel samolotów, na których pol
scy lotnicy wywalczyli sobie w

oczach sojuszników i wroga za
szczytne miano — pilotów nie
zwyciężonych.

Najnowszym nabytkiem Mu
zeum jest Mig 19 — samolot,
który rozpoczął nową erę w hi
storii polskich skrzydeł; jej ciąg
dalszy rozgrywa się na naszych
oczach.

KRZYSZTOF WIELGUS

♦) Pierwsze wersje samolotu
RWD skonstruowali: Rogaiski, Wi
gura, Drzewiecki.
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Z DOŚWIADCZEŃ SĄSIADÓW

WCzechosłowacji istnieje
osiem i pół tysiąca 9-let-

nich szkół podstawowych dla
blisko 1 min 900 tys. uczniów
w wieku od 6 do 15 lat. Staty
styka „ta nie jest jednak zupeł
nie dokładna, ponieważ nie są do

niej wliczane tzw. szkoły na ło
nie przyrody.

Co to takiego? W ciągu roku

szkolnego tysiące uczniów cały
mi klasami przenosi się na trzy
tygodnie do związkowych i za
kładowych domów wypoczynko
wych, w których normalnie

kontynuowana jest nauka. Prak
tyka ta dotyczy oczywiście ucz
niów z

’ wielkich aglomeracji
miejskich i przemysłowych.

Dni w szkole na łonie przyro
dy zaczynają się zazwyczaj gim
nastyką poranną na świeżym po
wietrzu. Następnie odbywa się
szybki bieg do lasu i na powrót
do domu wczasowego, gdzie
uczniowie sprzątają pokoje, my
ją się, by po śniadaniu, punk
tualnie o godzinie 8 rozpocząć
lekcje. Każda klasa realizuje
swój normalny program zajęć
szkolnych, które trwają trzy ty
godnie.

Po południu znów świeże po
wietrze. Wieczorem — przygoto
wanie do lekcji na dzień następ
ny. Kto szybciej sie nrz.veotui«.

ECHO KRAKOWA

Obok różnych konferencji międzynarodowych,
lityków i naukowrców z różnych stron świata,
sesji organizacji międzynarodowych, palącymi
współczesnego świata zajmuje się kilka, specjalnie w tym
celu powołanych, zespołów międzynarodowych, skupiają
cych ludzi nauki, życia gospodarczego i elity politycznej.
Najbardziej znane są w świecie cztery takie zespoły: (wg
kolejności powstawania) Klub Rzymski (1968 r.), Międzyna
rodowy Instytut Stosowanej Analizy Systemowej, w' skrócie
MISAS (koniec 1972), Komisja Trójstronna (połowa 1973 r.)
oraz Komisja Brandta (koniec 1977 r.).

przyszłości. Jego autorzy uwa
żają, że dalszy gwałtowny
wzrost ludności, szybszy od po
daży wzrost popytu na żywność,
wyczerpywanie się zasobów su
rowcowych oraz, rosnące zanie
czyszczenie środowiska natural
nego doprowadzą około roku
2050 do załamania rozwoju go
spodarczego.

Aby temu zapobiec, postulują
oni zahamowanie tempa wzro
stu gospodarczego w krajach
wysoko rozwiniętych (zerową
stopę wzrostu) oraz ograniczenie
przyrostu naturalnego w Trze
cim Świecie. Następne raporty
były bardziej „wstrzemięźliwe”

w swych ocenach i wnioskach.

Wskazują one, że ograniczenia
wzrostu pojawią' się w różnym
czasie w poszczególnych gałę
ziach gospodarki i co najważ
niejsze — zwracają uwagę na

możliwości przezwyciężenia, czy
.przynajmniej złagodzenia szere
gu barier, W ostatnim rapor
cie położono duży nacisk na pro
blemy i sprzeczności o charak
terze społeczno-gospodarczym,
hamujące rozwój. Autorzy opo
wiadają się na przykład za u-

sunięciem niesprawiedliwości,
jaka cechuje współczesne Sto
sunki międzynarodowe. Znajdu
ją tu więc wyraźne odbicie i-
dee na rzecz przyspieszenia roz
woju gospodarczego i społeczne
go krajów rozwijających się i

.postanowienia VI i VII specjal
nej sesji ONZ.

MISAS rozpoczął działalność
w wyniku porozumienia
między przedstawicielami

12 Akademii Nauk, w tym Sta
nów Zjednoczonych, ZSRR i
Polski. Nowa placówka nauko
wa ma swą siedzibę w byłej let
niej rezydencji Habsburgów w

Laxenburgu pod Wiedniem. O-
bccnie skupia ona uczonych nie
z 12, a z 17 krajów ż różnych
kontynentów.

Prace MISAS koncentrują się
wokół skomplikowanych proble
mów współczesnej cywilizacji
przemysłowej i jej negatywnych
skutków. Są to więc zagadnie
nia, którymi . zajmują się ró
wnież członkowie Klubu Rzym
skiego. Różne są jednak metody
badań i zasadniczo odmienne
wnioski. Raporty Klubu — włą

ten ma oczywiście wolny czas.

W sobotę po południu organizu
je się biwak z pieczonymi kieł
baskami, w niedzielę zawody z

zakresu wychowania obronne
go, a na zakończenie trzytygod
niowego turnusu — wielką zaba
wę karnawałową.

Pomysł, żeby umożliwić dzie
ciom z dużych miast przemy
słowych trzytygodniowy pobyt
w szkole na łonie natury wy
pływa z długoletnich doświad
czeń czechosłowackiego szkol
nictwa, Forma ta staje się coraz

powszechniejsza zwłaszcza wśród
uczniów szkół podstawowych,
szkól specjalnych oraz w przed
szkolach. Niemal całość wydat
ków pokrywają rady narodowe
oraz zakłady przemysłowe.

Jest to niewątpliwie inicjaty
wa godna uznania. Dzięki szko
łom na łonie natury dzieci mo
gą się normalnie uczyć, a jed
nocześnie wypoczywać w naj
piękniejszych ośrodkach turysty-
czno-rekreacyjnych w całej
Czechosłowacji. Szkoły te są bo
wiem organizowane w Wysokich
i Niskich Tatrach, w Karkono
szach, Beskidach, itp.

Szkoły na łonie natury mają
niewątpliwie zalety wychowaw
cze i dydaktyczne. Dzieci lepiej
sie noznaia. uczą samodzielności.

cznie z ostatnim — mają w o-

statecznym rachunku wydźwięk
pesymistyczny, zioną bezradno
ścią. Uczeni z MISAS zaś bada
ją i formułują alternatywne
warianty rozwoju, uwzględnia
jące setki uwarunkowań i o-

graniczeń, co może pozwolić
wybrać właściwy model w da
nej konkretnej sytuacji i zna
leźć potrzebne rozwiązanie. Nie
które postulaty już znalazły za
stosowanie, m. in. w Stanach

Zjednoczonych i w Japonii.

Komisja trójstronna
powstała w Nowym Jorku
z inicjatywy prezesa Chase

Manhattan Bank, D. Rockefelle
ra. Ta prywatna organizacja
grupuje wybitne osobistości
trzech najbardziej rozwiniętych
regionów świata kapitalistycz
nego, tj. ze Stanów Zjednoczo
nych, Japonii i Europy zachod
niej. 25 proc, jej członków (na
ogólną liczbę około 200) stano
wią politycy, prawie 50 proc. —

przedstawiciele wielkich korpo
racji przemyśłowych i banko
wych, a resztę — naukowcy i
znani publicyści.

W odróżnieniu od Klubu

Rzymskiego i MISAS, repre
zentujących globalne podejście
do analizowanych spraw, w Ko
misji Trójstronnej dominuje
amerykański punkt widzenia i

amerykańskie interesy.

Komisja
brandta jest

najmłodsza wśród prezento
wanego tu grona. Obok by

łego kanclerza RFN, w skład jej

Iran nas doścignął
TYLE SAMO CO POLSKA li

czy ludności Cesarstwo Iranu —

jeden z najszybciej uprzemysła
wiających się krajów świata.
Przed kilku tygodniami Iran

przekroczył liczbę 35 milionów
mieszkańców. Prawie połowa
ludności żyje w miastach, ą sto
lica kraju, Teheran, liczy 4,5
miliona mieszkańców. Statysty
ki irańskie notują jeden z

wyższych w skali światowej
wskaźników przyrostu natural
nego ludności.— w ostatnich-20
latach przybyło jej prawie 20
milionów.

A dla nauczycieli jest to dosko
nała okazja do bardziej wnikli
wego poznania swoich wycho
wanków, ich charakterów, zain
teresowań itp.

ZDZISŁAW CZAPLIŃSKI

mrożący Allistaira

niemiecki

spada
nrzez partyzantów mostu,

lot. CAF — DPI

McLeana.

konwój wojskowy
rzeki ze zburzonego

żyłach
widok to na szczę i ie tylko kul
minacyjna scena nowego filmu

włoskiego ,.Z Nawalony nad N«-

retwę” w< znanej powieści

wchodzi 17 osobistości, w tym
dwaj byli premierzy; F. Heath

(W. Brytania) i O. Palmę
(Szwecja), a ponadto byli człon
kowie rządów, przewodniczący
parlamentów, wybitni politycy
i - ekonomiści, w większości z

krajów rozwijających się. Nie
ma wśród nich przedstawicieli
krajów socjalistycznych, ale W.
Brandt zamierza zaprosić ich
do' współpracy.

Prace Komisji koncentrują
się wokół poszukiwań możliwo
ści ograniczenia przepaści, dzie
lącej kraje' bogate i biedne. Ich

wyniki zostaną zawarte w ra
porcie (który jest spodziewany
w połowie 1979 r.) w formie

propozycji nowego modelu sto
sunków między krajami wysoko
rozwiniętymi gospodarczo i roz
wijającymi się.

POWYŻSZY
KRÓTKI prze

gląd wskazuje, że wszyst
kie cztery międzynarodowe

zespoły badawcze — mimo wie
lu różnic — kierują się dąże
niem do złagodzenia istnieją
cych dysproporcji w świecie i
stworzenia warunków dla dal
szego rozwoju ludzkości.

Ich niezaprzeczalnym osią
gnięciem jest zgromadzenie o-

gromnego materiału faktografi
cznego, który może być wyko
rzystywany w dalszych pracach.
Co więcej,' zwróciły one uwa
gę opinii publicznej na szereg
niebezpieczeństw, jakie rodzi
żywiołowy, nie . kontrolowany
wzrost gospodarczy. Wskazały,
że kryzysy współczesnego świa
ta są wywołane przez człowie
ka i że człowiek, jeśli nie za-

cznió działać rozważnie, sam so
bie zgotuje zgubę.

E. KAWECKA-
WYRZYKOWSKA

Nowości wydawnicze
Henryk Sienkiewicz. Pisma wy

brane. T. XVI. Na polu chwały.
PIW. Str. 250. Cena 5-0 .— Powieść

historyczna, z XVII wieku. Kareł
Houba. Loże z baldachimem.
Tłum. E. Witwicka. PIW. Str. 197.

Cena 20.-— Powieść czeskiego pi
sarza, studium psychologiczno-
społeczne, którego bohaterem jest
czeski inteligent. Arkady Fiedler.

Dywizjon 303. WPozn. Str. 94. Ce
na 22.— Jest to już XVIII wydanie
opowieści o bohaterstwie polskich
lotników w bitwie o Anglię w

194-0 r. Leopold Marschak. Zaraz

po wojnie. Czyt. Str. 431. Cena
60.— -Wspomnienia z lat 1944—51.

Karol Sieklucki. Geometria i to
pologia. Cz. I. Geometria. PWN.
Str. 469. Cena 74.— Józef Chlabicz.
Słownik minimum rosyjsko-polski
i polsko-rosyjski. WP. Str. 526. Ce
na 20.—

Plan Białegostoku. PPWK. Ce
na 12.—

Transport w warunkach ar-

ktycznych musi się odbywać
przy pomocy specjalnie przysto
sowanych pojazdów, takich, któ
re nie zapadają się w półbagni-
sty grunt. W tym celu stosuje
się wielkie opony wywierające
bardzo małe ciśnienie na podło
że, znacznie niższe w przelicze
niu na cm kw. niż to, jakie po
woduje idący człowiek. Wymia
ry opon produkowanych przez
firmę „Goodyear” wynoszą: 1,2
metra szerokości i 1,5 metra

średnicy.

Str. 3

Do momentu sprzedaży
Władysław Z. W maju br.

sprzedałem Urzędowi Gminne
mu 91 a ziemi ornej, tj. cały
posiadany grunt. Ooećnie q-

trzymałem upomnienie doty
czące płacenia składek na fun
dusz emerytalny. Na inlerwęn-
cję odpowiedziano mi w UG,
że zgodnie z ustawą mam pła
cić składki za cały ten rok.

Czy rzeczywiście tak jest?
Niezupełnie. Zgodnie z U-

stawą o zaopatrzeniu emery
talnym rolników powinien Pan

zapłacić składki do końca ma
ja br., gdyż w tym miesiącu
nastąpiła sprzedaż gospodarst
wa. Art. 38 w w. Ustawy mówi

wyraźnie, że obowiązek opła
cania przez rolnika składek u-

staje z końcem miesiąca ka
lendarzowego, w którym prze
stał być właścicielem gospo
darstwa. O ile Urząd Gminny
zajmuje inne stanowisko, nale
ży się odwołać do Wydziału
Finansowego
danej gminy
dzkiego. (lis)

10%
I. G. Czy

na poddstawie których sklćpy
nocne pobierają podwyższone
opłaty?

Owszem. Sprawa dodatko
wych opłat za towary sprze
dawane w sklepach nocnych
została uregulowana przez
Państwową Komisję Cen decy
zją nr DE-M-3/77 z dnia 28
kwietnia 1977 roku. Zgodnie z

decyzją za wszystkie towary
sprzedawane w sklepach noc
nych po godzinie 22 pobiera
się 10 proc, dodatku liczonego
od ceny detalicznej danego ar
tykułu. (mar)

Obowiązek wynajmującego
E. K. i M. O. Od przeszło ro

ku proszę administratora o

przestawienie pieców, które

nie nadają ,się clo użytkowa
nia. W odpowiedzi słyszę, że

muszę je przestawić sama, na

własny koszt. Czy słusznie?

Nie, niesłusznie, gdyż obo
wiązek przeprowadzenia nie
zbędnego remontu pieca, przy
kładowo: naprawy, przestawie
nia lub postawienia nowego —

spoczywa na wynajmującym
(art. 10, ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1974 r. prawo loka
loweDz.U.Nr14,poz.81i
art. 62A kodeksu cywilnego).
Wynajmujący ma prawo i o-

bowiązek zbadać w mieszkaniu

najemcy stan pieca i zasięg
nąć opinii zduna, a najemca
powinien uzgodnić z właści
cielem domu lub administra
torem, zakres robót i potrze
bę przeprowadzenia remontu.

(.;m)

Wiek lub choroba
G. K. Czy

mu Pomocy
leżnione jest

W zasadzie
cie starać się mogą kobit y

mające 60 lat życia i mężczy
źni w wieku 65 lat. Osoby
młodsze mogą również czynić
starania o przyjęcie pod wa
runkiem, iż zostały uznane za

trwale niezdolne do wykony*-
wania pracy zawodowej, nie

posiadają innych środkow u-

trzymania i pozbawione są

najbliższej rodziny, zobowiąza
nej

1/!

przyjęcie do Do-

Społecznej uza-

od wieku?
tak — o przyję-

do opieki. (SZ)

ZUS poinformuje
O. Gdzie mam się zgło-
aby uzyskać informację
mojemu synowi ze związ-
pozamałżeńskiego należy

I.

sić,
czy
ku

się po zmarłym ojcu renta ro
dzinna?

Wszelkich informacji udzieli
Pani Zakład Ubezpieczeń Spo-

Pędzi-
parter.

(mar)

łecznych, Kraków, ul.
chów 27, pokój nr 31,

Ponownie...
K. W . Czy wymieniając do

wód osobisty
'

w którym mam

pieczątkę, upoważniającą do

przekroczenia granicy krajów
socjalistycznych będę musiał

ponownie uczynić starania o

nią i ponownie opłacić 300 zł?
Jak nas poinformowano w

Biurze Dowodów Osobistych
przy wymianie dowodu należy
czynić ponowne starania o

wpis upoważniający do prze
kroczenia granicy i opłacie 303
zl. (Iw)

Do 3 miesięcy
S. Niedawno podjąłem

pracę i obecnie chciałbym za
pisać się do związku zawodo
wego. Czy będzie mi zaliczo
ny czas przynależności do
SZSP?

Jeśli podjęcie pracy i przy- |

stąpienie do związku zawoclc- «

wego następuje w okresie 3

miesięcy od daty ukończenia

studiów, przynależność do

Socjalistycznego Związku Stu
dentów Polskich jest zaliczona
do stażu członkowskiego w

związkach zawodowych. (SZ)
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OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEMYSŁU ZBO2OWO-MŁYNARSKIEO PZZ

w KRAKOWIE, ul. PUARSKA 9

zatrudni natychmiast:
@ ROBOTNIKÓW niewykwalifikowanych do

prac za- i wyładunkowych i magazynowych
9 ELEKTRYKÓW, ŚLUSARZY, MURARZA,

STOLARZA.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:
- Dział Spraw Pracowniczych OP PZM „PZZ”,

Kraków, ul. Pijarska 9, II piętro, tel. 217*96.
K-5135

PANI po 60-tce, material
nie niezależna, posiada
jąca mieszkanie, pozna
odpowiedniego pana, kul
turalnego, bez nałogów,
dobrej prezencji. — Cel
matrymonialny. — Oferty
56889 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

WDOWIEC, lat 45, do
brze sytuowany, samo
chód, średniego wzrostu,
szczupłej budowy, szatyn
— pozna panią do lat 40,
średniego wzrostu, tych
samych walorów. Cel ma
trymonialny. Oferty 56791
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

Kupno

1800 bonów PeKaO ku
plę. Oferty 58418 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

KAKOSEttlĘ Moskwicza
401 (Opel-Oiimpia) — ku
pię. Oferty 57014 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

Praca

POMOC domowa, młoda, i

dochodząca, w godz. 9— I
14.So — potrzebna do•
starszych osób. Kraków- [
ska 6/2, U piętro.

SZYBKÓ przygotowuję do

egzaminów eksternisty
cznych: z zakresu liceum
i maturalnych. Rychlicki,
tel. 132-13. g-56703
MATEMATYKA — kore
petycje. Mgr Korfćl, tel.
201-40. g-56438

ROZWIEDZIONY, lat 47,
wzrost średni, posiadający
mieszkanie — pozna pa
nią do lat 42. Cel matry
monialny. Oferty 56675
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

GARAŻ używany, składa-

dany, względnie nowy —

kuplę. Oferty 57044 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

Sprzedaż

PRACUJĄCA pOSZUkujfe
niekrępującego pokoju.
Czynsz miesięcznie. Ofer
ty 56836 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

WYNAJMĘ pokój _

dwuo
sobowy uczniom. Kraków,
ul. Kurasia 19 (Łagiewni
ki). g-56842

MŁODY, pracujący, po
szukuje niekrępującego
pokoju. Oferty 56845 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO bezdziet
ne poszukuje pokoju lub
garsoniery. Może być nie
umeblowane. Oferty 56855
„Prasa” Kraków, Wiślna
2, lub telefon 225-06 (Księ
garnia).

PRZYJMĘ panienkę dó
niekrępującego pokoju, w

centrum. Oferty 56867
„Prasa” Kraków, Wiślna 2

STUDENTKA poszukuje
pokoju. Oferty 56941 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

WARSZAWA! Mieszkanie
dwupokojowe, własno
ściowe, superkómfortówc,
centrum — zamienię na

równorzędne w Krako
wie. Oferty 56923 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

PRŻYJMĘ, oc! 15 sierpnia,
opiekunkę do 5-letniej
dżfewczynki. — Hotel

asystencki, Budryka 9/224
— telefon 756-25.

56799-g

MATEMATYKA — kore
petycje. Grabowski, tel.
739-99. g-56943

ZAOPIEKUJĘ się dziec
kiem u siebie w domu
(Prądnik Czerwony). O-

ferty 57022 ,,Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

LEKCJE — fizyka, mate
matyka. Mgr Wilczek, Ra
kowicka 6/8, godz. - 18.

g-57029
MATEMATYKA — kore
petycje. Krawczyk, tel.
137-77. g-57035

WDOWIEC, emeryt, wzrost
i wykształcenie średnie,
niepalący, miłej prezencji
— pozna samotną panią,
podobnych zalet, do lat

pięćdziesięciu. Cel ma
trymonialny. Oferty 56903
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

DOGI arlekiny i czarne
— sprzedani. Ciciiosz,
21-500 Biała Podlaska, ul.
Łukaszyiisita 14. P-209

WYNAJMĘ pokój dwom
śtudeńtkom. Telefon
800-66, wewh. 549. g-56S29

Nr 171(10vp

W związku z dostawą dużej ilości nowoczesnych!
samochodów ciężarowych — PRZEDSIĘBIORSTWO
TRANSPORTOWO - SPRZĘTOWE BUDOWNICTWA

„TRANSBUD - Kraków”

zatrudni natychmiast:
® KIEROWCÓW samochodów ciężarowych

z kategorią prawa jazdy C i C+E

® MECHANIKÓW napraw pojazdów
samochodowych

@ ŚLUSARZY remontowych
@ SPAWACZY samochodowych.

|<
Zgłoszenia przyjmują działy pracownicze:

0 w Oddziale Kraków-Krowodrza, ul. Balicka 56, —

telefon nr 758-00

0- w Oddziale Kraków-Podgórze, ul. Na Dołach

nr 4 — telefon 618-70.

ZAMIEJSCOWYM ZAPEWNIA SIĘ ZAKWATEROWANIE,
K-5115 k

Nauka
Matrymonialne

MATEMATYKA — kore
petycje. Mgr Zapała, tel.
458-17 . g-51951

ZAGRANICZNE, krajowe
adresy matrymonialna
wysyłamy błyskawicznie.
„APOLLO”, Słupsk,
skrytka 33. A-71

KAWALER 35-letni po
zna Panią w celu matry
monialnym. Może być cu
dzoziemka polskiego po
chodzenia Oferty 57032
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

PANI posiadająca miesz
kanie 2-pokojówe — po
zna Pana na stanowisku,
w wieku 40—55 lat. Cel

matrymonialny. Oferty
5701'4 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

DROGI KOLEGO!
fl®®SE®BH30EK3ii28BSK3BSE8SSBH£KE8BMMBE3BE3SHSBHRS8BBH8SHBBE8HBHB

KOMENDA 13-36 OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY

w TRZEBINI, ul. FABRYCZNA 4

wraz z DYREKCJĄ PIRPCh „NAFTOBUDOWA”

ZARZĄD BUDOWLANO-MONTAŻOWY NR 2

w TRZEBINI

ogłaszają PftZYJĘCIA

do stacjonarnego Ochotniczego Hufca Pracy.

Warunkiem przyjęcia jest:
A ukończenie 18 lat, a nie przekroczony 22 rok
▲ dobry stan zdrowia
A wykształcenie podstawowe nie wyższe niż 8 klas,

bądź niepełne podstawowe.
Junacy naszego Hufca pracują w Przedsiębiorstwie Inwe-

stycyjno-Remontowym Przemyślu Chemicznego „Nafto-
budoy.a”. — Wyżywienie dzienne odpłatne tylko 18 zł.

Poza tym junacy otrzymują:
A bezpłatne zakwaterowanie
▲ ubranie robocze
A odpłatne, w 50 proc., w ratach, umundurowanie

wyjściowe
A wynagrodzenie zgodnie z Układem Zbiorowym

Pracy.
Przychodząc do Hufca musisz spełniać trzy podstawowe
v/arunki:

O pracować
<> uczyć się
Q odbywać szkoleni^ wojskowe

w ramach samoobrony.
Nauka bezpłatna. — Możliwość ukończenia Podstawowego
Studium Zawodowego lub Zasadniczej Szkoły Budowla
nej o kilku specjalnościach zawodowych oraz dla wyróż
niających sie junaków atrakcyjne kursy, jak: KIEROWCA
SAMOCHODOWY, SPAWACZ.

Odbędziesz szkolenie wojskowe w zakresie samoobrony,
z przeniesieniem do rezerwy.

Na terenie Hufca istnieje klub, sala telewizyjna, boisko

sportowe, TKKF, PTTK, LOK, PCK, biblioteka oraz sek-

j cje zainteresowań. '
-

Przyjedź do nas, zabierając ze sobą:
A dowód osobisty z adnotacją o zwolnieniu z ostat

niego miejsca pracy
A ostatni dokument wojskowy
A świadectwo szkolne
A rzeczy osobistego użytku.

Bilety na bezpłatny przejazd otrzymasz w miejskich i wo
jewódzkich zarządach ZSMP.

Zgłoś się pod adresem:
- 13-36 OHP - 32-540 TRZEBINIA, ul. Fabrycz
na 4 — województwo katowickie.

CZEKAMY NA TWÓJ PRZYJAZD!

KOMENDA 13-36 OHP
K-4213 '

.

BOKSERY pręgowane —

szczenięta, po eiiampionie
— sprzedani. Wieliczka,
Park Klagi 4a. g-ói>:;3j

2 POKOJE Z kuchnią (fli
zy), Boh. Września —■za
mienią na 3 pokoje. Wa
runki do uzgodnienia. O -

ferty 56932 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Itw

Ul€

FIAT 125p — 1300 ems, rok
produkcji 1972, stan b.
aobry — sprzedam. Tel.
460-81. g-56574

PRACUJĄCA poszukuje
pokoju. Czynsz miesięcz
nie. Oferty 56858 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

SPRZEDAM V/ Poskwl-
towie dużą działką bu
dowlano - ogrodniczą (20
km od Krakowa). Zgło
szenia: Nowa Huta, os.

Piastów 29/47. 56952-g

UNIEWAŻNIA się zagu
bioną pieczątkę o brzmie
niu: „Wyrób pantofli Ja-
łocha Maria Zbydniowice
51”. 56731-g

SZERLAK naturalny —

sprzedam. Oferty o7045
„prasa” Kraków, Wiślna 2

POKÓJ do wynajęcia.
Czynsz z góry za 2 lata.
Miodowa 32/7. g-o<JbO8

NYSĘ 501, stan dobry —

sprzedani. Ul. Braterska
li, godz. 16—18. g-j7(H6

WTRYSKARKĘ 150-gra-
mowa, peiny automat —

sprzedam. Ofelity »7030

„prasa” Kraków, Wiślna 2

OKAZJA! Opel Rekord
1BS0.Ł — pilnie sprzedam
z powodu wyjazdu za

granicę. Ogiąuać: na ro
gu Kremerowskiej i So
bieskiego. Tel. 326-69. O -

feriy o<013 „Prasa”, Kra
ków, Wiślna 2.

DWIE studentki poszuku
ją, od 1 października, po
koju w nowym budow
nictwie. Oferty 56871 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

NOWA Huta! Trzypoko
jowe, superkomfortowe,
kwaterunkowe, 65 ms —

zamienią na dwa pokoje
z kuchnią i pokój z ku
chnią, superkomfortowe.
Oferty 56873 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KAROSERIĘ Trabanta 600
po wypadku — sprze
dam. Tel. 298-05. g-a7036

PIANINO, fotel „uszak”,
lustro w ramie złoconej
— surzedam. Kraków,' Hnhafenw. ffl-StaWglSl u

17/1, gódz. 16—20. , g- .5<033
.T*—T?--- ~y——? .

ŻESPOt napędowy i
zwrotnice do Syreny 103
— sprzedam. Jerzmano
wice 387. g-57037

WARSZAWA górnozawo-
rowy, silnik po kapital
nym remoncie. Nowa Hu
ta, os. . Szklane Domy
1/161. g-36823

17 NUTRII, w tym 6 kot-
nych — sprzedam. Zgło
szenia: Nowa Huta, os.

XX-lecia PitL 38/124, od

goaz. 17. g-56892

SILNIK Wartburga 353,
po kapitalnym remoncie
— sprzedam. Nowa Huta,
oś. Ogrodowe 14/15.

g-56899

MASZYNĘ do pisania
„Erika”, walizkową, no
wą (pisownia polsna) —

sprzeciam. Tel. 669-52, po
godz. 19. g-36817

SYRENA 105, rok 1S74 —

sprzedam. Tel. 409-62, po
17-tej. g-06898

Lokale

2 POKOJE samodzielne,
komfortowe, w śródmie
ściu — wynajmą 4 stu
dentkom lub studentom,
na dłuższy okres. Oferty
o«U41 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

3-POKOJOWE, superkom-
fortowe, w centrum No
wej Huty — zamienię na

dwa oddzielne mieszka
nia. Oferty 57o40 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ garsoniery
lub pokoju z kuchnią, nie
umeblowanych, w Nowej
Hucie. Czynsz z góry. O-

ferty 57920 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

RZEMIEŚLNIK poszukuje
mieszkania dwupokojowe-
go. Oferty 57056 „Prasa”
araków, Wiślna 2.

PRZYJMĘ do wspólnego
mieszkania starszego, sa
motnego rencistę, w za
mian za pomoc. Oferty
57054 ,Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

CENTRUM! Pokój Wy
najmą na dwa lata, stu
dentce lub pracującej.
Czynsz z góry. Oferty
57058 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

PAN samotny poszukuje,
od 15 sierpnia, niekrępu-
jącego pokoju lub garso
niery w centrum Krako
wa, na pół roku. Oferty
57047 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

DWIE kobiety, z małym
dzieckiem, poszukują
garsoniery. Oferty 57042
„Prasa” Kraków. Wiślna 2

KRAKÓW! Mieszkania:

3-pokojowe, komfortowe
oraz 1-pokojowe, super
komfortowe — zamienią
na 3-pokojowe, super
komfortowe. Peryferie
wykluczone. Oferty 56907
„Prasa” Kraków, Wiślna 2

INŻYNIER poszukuje nie-
umeblowańego pokoju lub

garsoniery. Oferty 56795
„'Prasa.” Kraków; Wiślna 2

WAttSŻAWA — centrum,
ui. Smolna! M-2 komfor
towe — zamienią na po
dobne w Krakowie, O-
ferty 56801 „Prasą” Kra
ków, Wiślna 2.

PO powrocie z zagranicy
kupię superkomfortowe
M-4 lub M-5. własnościo
we. Oferty 56802 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

KRYNICA-Zdrój, cen
trum! Samodzielny pokój
25 m2, stare budownic
two — zamienią na po
dobne w Krakowie. O-

ferty 56886 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

POKÓJ z kuchnią, włas
nościowe, w centrum Kra
kowa — sprzedam. Ofer
ty 56888 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

ZAKOPANE! Pokój, ku
chnia, balkon, I piętro,
dom w ogrodzie — za
mienią na podobne lub
dwa pokoje, kuchnia, w

Krakowie. Oferty 56809
„Prasa” Kraków, Wiślna 2

2 POKOJE, kuchnia, ła
zienka, przedpokój, kom
fortowe, oficyna, lii pię
tro, ul. Karmelicka — za
mienią na dużą garsonie
rę, do II piętra. Oferty
56818 „Prasa” Kraków,
Wiśiha 2.

Nieruchomości

WILLĘ lub własnościowe
mieszkanie w starym bu
downictwie — w Krako
wie — kupię. Oferty o6936
„Prasa” Kraków, Wiślna 2

ZARAZ wezmę w dzier
żawę dom z ogrodem. In
ne propozycje do omó
wienia. Zgłoszenia, tylko
listowne — kierować pod
adresem: Józef Groszek,
35-U05 Rzeszów, ul. P» Fin
dera 20/18. g-56800

SPRZEDAM parcelę bu
dowlaną, o pow. 1138 ma,
częściowo uzbrojoną, w

Myślenicach przy ul. Ką
ty 58816 „Prasa” Kraków,
zimierza Wielkiego. Ofer-
Wiślna 2.

KUPIĘ w okolicy Krako
wa rnaly dom drewniany,
z działką około 50 arów.
Zgłoszenia: Nowa Huta,
os. Na Lotnisku 20/23.

57003-g

DOM w okolicy Mydlnik,
Chełma, Ojcowskiej —

kupię. Oferty 56963 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

SPRZEDAM na granicy
Krakowa dom jednoro
dzinny. Warunek miesz
kanie własnościowe lub
spółdzielcze. — Oferty
56930 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

DZIAŁKĘ z prawem za
budowy w Krakowie-Pro-
kocimiu — sprzedam. —

Oferty 56649 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2,

MAŁY domek, — blisko
Krakowa — sprzedam. —

Oferty 56698 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

DOMEK jednorodzinny z

garażem — do sprzeda
nia. Zdzisław Kalamus,
Kraków, ul. Marcika 21.

g-57053

Wczasy

W MIEJSCOWOŚCI let-
niskowej poszukuję po
koju dla jednej osoby, z

całodziennym utrzyma
niem, na wrzesień. O-
ferty 56917 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Zguby

UNIEWAŻNIAM zagubio
ną pieczątką: Lek. med.
Anna Oleksy anestezjolog
K raków, ul. Borsucza
3/78 KR 5983. g-57025

NĘDZA Maria, Kraków,
ul. Traugutta 3A/13, zgu
biła zaświadczenie upraw
niające do wykonywania
zawodu położnej, wydane
przez Prezydium Woje
wódzkiej Rady Narodowej
w Krakowie.

• 56386-g

DZABEK Lucyna, zam.

Wadowice, Obr. Stalin
gradu 62, zgubiła legity
macją studencką i inr
deks, wydane przez AM
w Krakowie. g-56850

GRABYSZ Zofia, zam.

Wadowice, ul. Wojska
Polskiego 33, zgubiła le
gitymację studencką, wy
daną przez AM w Krako
wie. g-56860

UNIEWAŻNIA się zagi
nioną pieczątkę o treści:
„Tatiana Opoka lekarz
medycyny Kraków, Bro
dzińskiego 3/ 12. Kr 5050”.

g-56877

KLĘP Witold, zam. No
wa Huta, os. Jagiellońskie

. 37/102 — zgubił legityma
cję służbową nr 482, wy
daną przez Ośrodek Tele
wizyjny w Krakowie.

g-56938

t

lis

-o?
CMENTARZ Rakowlckiiro
odstąpi? dwa miejsciBij
grobowcu. Oferty r"
„Prasa” Kraków, Wiśli

Różne

i'

- -ibc:
NAGRODA za wskazi jc
miejsca postoju sl
dzionego, 22 lipca, fi 11
126 p, koloru oliwkowi
z jasną tapicerką, nr fa
jestracyjny KRA
Kraków, t
8—15 lub grzecznośclo r

637-20,
19—21 .

tel. 317-96,
grzecznośclo P1

wewn. 190, M-n
S-S iii
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PRZYJMĘ dózorcósh—

Warunek mieszkanie,
ferty 57023 „Prasą” K
ków, Wiślna 2. u

*PRZYSTĄPIĘ do spj
ze współpracą w pryft
nym zakładzie usłuek
wym lub handlowym.
siadam samochód w
szawa — combi. Ofe^
57048 Prasa” Kraków;
Wiślna 2.

POSZUKUJĘ w centr.I
Krakowa lokalu nathjgo
cego się na zakład tcj,
stronomiczny. n'“»
56835 „Prasa” 1
Wiślna 2.

'iki

Olei.
Krakć®1’

A
PRZYJMĘ dozorcośt^
w zamian za miesżkaifc?
Oferty .56815 „Prasa? KSni
ków, Wiślna 2. ,—
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dziewczęta e

i chłopcy rł,
KOMBINAT BUDOWNICTWA*

MIESZKANIOWEGO w KRA-'
rs

KOWIE - w porozumieniu |e
z KOMENDĄ KRAKOWSKĄ'
OCHOTNICZYCH HUFCÓW

PRACY

ogłasza przyjęcia
do jednorocznego Młodocianego Hufca Pracy

w następujących zawodach: k .....

@ MALARZ-TAPECIARZ — (dla dziewcząt od5’.

16 lat)
@ MECHANIK URZĄDZEŃ PRZEMYSŁ©-.

WYCH — (dla chłopców). L

Młodzież która nie ukończyła szkoły podstawowej, bę-F
dzic mogła uzupełnić wykształcenie w Podstawowyfflns
Studium Zawodowym. “ fs.

Chłopcom zapewnia się zakwaterowanie i wyżywieni&ćyf:
Po ukończeniu nauki zawodu Kombinat gwarantuje,

pracę oraz dobre, zarobki.

Zgłaszając się do Hufca należy doręczyć następujące
dokumenty:

A dowód tymczasowy, względnie metrykę
urodzenia

A aktualne świadectwo szkolne
A zgodę rodziców na wstąpienie do Hufca.

Bliższych informacji udziela:

- Dział Kadr i Szkolenia Kombinatu Budownic-

twa Mieszkaniowego — w Krakowie - Nowej
Hucie, osiedle Teatralne, bi, 9, pokój nr 5(
telefon 446-20.

Dojazd tramwajem nr 5 lub 15 do Ronda KocmyrzoW-
skiego. j

ll

K-4575r
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na placach targowych...

(0

«,

jedna zamiatarka uliczna, jaką udało się nam zaobserwować
„u> akcji”, cc z pozostałymi?

Fot. Jadwiga RTJBIS

Nabijanie ludzi

w turystyczne butle
E,

INI® ma zauurj praesauy’ w
01 Sierdzeniu zawartym w ty-

■Nie ma żadnej przesady w

ule. Napełnienie turystycznej
""mili płynnym gazem na tere-

iie Krakowa w szczycie urlo-

“sowego .sezonu urasta do rangi
ćkloblemu.
lca .V7 punkcie prowadzonym
sjfihez Spółdzielnię Pracy „Zjed-
Ufczenie” przy ulicy Radzikow-

iego czas oczekiwania na na-

jierue waha się w granicach
do 3 godzin i nie wynika to

e z opieszałości pracowni
czy wadliwej organizacji

, tylko z tego, iż jest to. je-
e miejsce w Krakowie i ,o-

, gdzie można tego doko-

dlaczego...
y^Ns stacji PKP Wieliczka Rv-

■łuek zamiast naprawić popsuty
'■.ittomat do sprzedaży biletów
Slejono jego szczelinę wrzu-

sAą białym plastrem? Złośliwi

sierdzą, że jest to rodzaj zem-

ńdy na licznie przybywających
idijgo roku do Wieliczki turys-
j jth. Zwiedzili Wielickie Zupy
jjljłlne i chęą wracać co Krako-

z — to niech sobie stoją kar-
~jlf w wijącej się niczym gigan-
islrtny wąż kolejce przed .je-
Keną czynną kasą! (jb)
E-------------------------------------- -

nać. Na poczekaniu wykonywa
ne są również drobne naprawy
uszkodzonych butli, choć obsługa
klientów indywidualnych stano
wi tylko margines usług. Na Ra
dzikowskiego legalizowane sa,
głównie wysokociśnieniowe poje
mniki na chlor, użytkowane
przez przedsiębiorstwa wodno
kanalizacyjne z terenu całego
kraju, butle na gazy techniczne
oraz naprawiane i konserwowa
ne gaśnice śniegowe.

W drugim teoretycznie istnie
jącym punkcie na stacji benzy
nowej przy ulicy Płaszowskiej
obsługa grzecznie informuje, że

owszem, butle można napełnić,
ale pod warunkiem, że jest gaz
— no a gazu, niestety, brak.
Widać krakowski CPN nie ko
cha turystów, a właśnie, nie kto

inny jak ta instytucja powinna
darzyć największym uczuciem
swoich potencjalnych klientów.

U zagranicznych- sąsiadów w

płynny gaz można zaopatrzyć
się jeśli nie na każdej, to przy
najmniej na większych stacjach
benzynowych. Do nas widać je
szcze ta moda nie dotarła. Pozo-

staje uzbroić się w cierpliwość i

już o szóstej rano ustawić się w

ogonku „po gaz” na Radzikow
skiego. Pogoda na szczęście nam

sprzyja, (jb)

(Dokończenie ze str. 1)
Przy ul. Dzierżyńskiego

Godzina 8 rano, na placu spo
ry ruch, nigdzie nie ma cenni
ka. Przekupki sprzedają ziem
niaki po 7 zł., ogórki po 20 zł.,
pomidory po 50 zł., kapustę od
6 do 10 zł., (oczywiście za głów
kę, nikt przecież nie waży ka
pusty. W ten sposób na każdym
kilogramie można zarobić). Ka
lafiory w cenie od 8 do 10 zł.,
marchew — 7 zł., pietruszka —

8 zł., buraki — 6 zł. W godzi
nach popołudniowych ceny nie
uległy zmianie.

Plac Na Stawach
Godzina 8.30, również brak

cennika. Ceny ziemniaków’, po
midorów i ogórków sa, takie sa
me, jak przy ul. Dzierżyńskie
go. Drożej natomiast sprzedawa
no jarzynę: główka kapusty ko
sztowała aż 15 zł., kalafiory —

14 zł., buraki — 8 zł., a pietrusz
ka aż do 12, zł! Popołudniu csny
nie uległy zmianie.

Rynek Dębnicki
Godzina 8.45, jest cennik,

jednak .nie bardzo kompletny.

Kwiaty na grobie

Ostrożnie z kqpielq
Fanująca w ostatnich dniach

j anikula sprawiła, że amatorzy
ąpieli coraz częściej zażywają
ej w miejscach niedozwolonych.

Akntki bywają tragiczne.

/Wczoraj na krakowskich Ba
rach utonęła 17-letnia Dorota

pzioł (zam. w Nowej Hucie, os.

i1kolorowe 3 m 81), a na Zalewie
T Porębie Zegoty ten sam los
/potkał 15-letniego Kazimierza

clenia (zam. Poręba Zegoty 54).
I Za naszy m pośrednictwem Ko-
uenda Wojewódzka MO w Kra
lowie zwraca się do wszystkich
I apelem o bezwzględne prze
strzeganie ostrzeżeń o zakazie

rąpieli w miejscach niedozwolo-

!J'ch, szczególnie w stawach,
■Hornikach przeciwpożarosvych

'raz zwiększenie opieki ze stro-

Jly rodziców nad dziećmi, które

jak Wykazuje statystyka — są

W „Lajkoniku"
IKGL

..LAJKONIK” z gry nr 1101

dnia 30 lipca 1978 r. płaci za wy-
-gra ne;
K..BUZY LAJKONIK”; — za traf-

/ ;• kociąt. 10.308 zt ♦ za trafną
■ 6-948 zl zatrafną3108zł♦

28 -■ Premie na 3-
• ■rr-ową końc; band. (435) 200 zł.
sgjsMAŁY LAJKONIK” — I loso-

i«aJ!le: za trafna 6 (wraz z premią
zł) 51.793 yj za trafną 5

Zł za trafną 4 105 zł; II lo-
‘

za trafną 5 1.500 zł ♦ za'
cvr- v. 4 69,zj-. B Premie na 3-

dziulgnią...
'■handlu wiórkowymi kn-

P^uszami, Z tego założenia
Uchodzi sprzedawca na No-
Vm K-ńrarzih Za bezpre.

s,onalne nakrycie głowy 0
Josoiue wiedeńskim”, sioso-

‘C do jego wyszukanej
'v U, liczy 50 złotych, (w)

najczęściej ofiarami tej nieo
strożności. (ai)

kronika
wypadków

• Wczoraj -w Pcimiu wybuchł
pożar w •zabudowaniach Stanisła
wa Kudłacza. W płomieniach po
niosła śmierć 5-letnia Barbara Ku
dłacz. Spaleniu uległa również po
bliska stodoła, własność Mikołaja
Kubicy. Przyczyną pożaru było
samozapalenie się składowanego
na strychu budynku mieszkalnego
siana.

• W Iwanowicach, jadący na mo
tocyklu Franciszek Kurbieł (I. 38,
zam. Sułkowice 81), wpadł pod ko
ła przyczepy prowadzonej prtez
ciągnik i poniósł śmierć na miej

scu.

Korneli Makuszyńskiego
31. lipca minęła 25. rocznica

śmierci Kornela Makuszyńskie
go. Autor „Awantury o Basię”,
„Panny z mokrą głoWą”, „Sza
tana z siódmej klasy”, „Kozioł
ka Matołka”, licznych książek,
wierszy, poematów i felietonów,
był mocno związany z Zakopa
nem, gdzie zmarł w 1953 r. Tu

w jego mieszkaniu, w domu

przy ulicy jego imienia, znaj
duje się muzeum poświęcone pa
mięci wielkiego przyjaciela
dzieci.

Dla uczczenia 25. rocznicy je
go śmierci, dzieci przebywające
w rejonie Tatr na koloniach i

obozach, złożyły wczoraj na je
go grobie kwiaty, odwiedziły też

jego muzeum.

Kornel Makuszyński urodził

się w 1884 r. Mieszkał stale w

Warszawie, lecz często przyjeż
dżał do Zakopanego, gdzie miał
liczne grono przyjaciół, do któ
rych zaliczali się m. in. Jan Ka
sprowicz, Karol Szymanowski..
Stanisław Ignacy Witkiewicz,
Rafał Malczewski. Te przyjaźnie,
oraz, pobyty pod Giewontem

zrodziły liczne publikacje o Za
kopanem, za które otrzymał w

■1929 roku godność honorowego
obywatela miasta. Na stałe, Kor
nel

pod Giewontem dopiero ped ko
niec II wojny światowej.

I —-

Ceny sprzedawanych ziemnia
ków, pomidorów, ogórków i ja
rzyn kształtują się na poziomie
cen odnotowanych przy ul.

Dzierżyńskiego.
Przy ul. Kocmyrzowskiej

Godzina 9 rano, brak cennika.
O dziwo — towary oferowane
są po cenach zgodnych z cenni
kiem. Na żadnym placu nie za
uważyliśmy tej zgodności
przepisami.

Stary Kleparz
O godzinie 9.30 przy ul. Basz

towej bardzo duży ruch. Cenni
ka (schowanego w gałęziach
drzew!) nikt nic przestrzega.
Pomidory i ogorki, jak wszędzie
po 50 i 20 zł., ziemniaki sprze
dawanesąpo8i10zł.(!),ka
lafiory po 12 — 14 zł., buraki po
6 zł. Truskawki mają teraz cenę
35 zł., po południu kosztowały
już 50 zł. Nieco tańsza była na
tomiast jarzyna. (Ponownie od
wiedziliśmy plac o godz. 14).

Nowy Kleparz
Najdroższym krakowskim pla

cem okazał się w minioną so
botę plac u wylotu ul. Długiej.
Przekupka stojąc dokładnie pod
wywieszoną tablicą cen sprze
dawała ziemniaki po 10 zł., ka
lafiory kosztowały do 15 zł.,
marchew i buraki — 8 zł. Nato
miast po południu podniesiono
już cenę pomidorów do 60 zł. za

kilogram i cenę ogórków do 22
zł. Odpowiedź na pytanie „dla
czego?” była prosta. „I tak się
sprzeda!”

Wniosków nie będzie
Ich wysnucie i wyciągnięcie

koniecznych konsekwencji pozo
stawiamy Krakowskiej Spół
dzielni Ogrodniczo-Pśzczełar-
skiej, która nadzoruje krakow-

targewiska i Państwowej

z

. Makuszyński zamieszkał

Inspekcji Handlowej. Czytelni
ków informujemy natomiast, że

wg istniejących przepisów pla
ce powinny być codziennie kon
trolowane przez inspektora ze

Spółdzielni. Jego obowiązkiem
jest również kontrolowanie
zgodności cen z obowiązującymi
przepisami.

E. ŚMĘDER-BAUEROWA

lipa
godzin

i użycia
wymagała operacja

usunięcia z krakowskich
Plant (na rogu ul. Sławkow
skiej i Pijarslciej) starej lipy.
Zbutwiałe od wewnątrz
drzewo pochyliło się bardzo
niebezpiecznie i groziło w

każdej chwili upadkiem na

chodnik i jezdnię. Dla pięk
nej lipy nie było już nieste
ty ratunku, a powstałą w

jej miejscu goliznę zastąpi
z pewnością nowa zieleń,

(aż)

2 Wiele
/ pracy

dźwigu

wytężonej
ciężkiego

Nierytmiczne dostawy pieczywa
winą kierowców i konwojentów

Piekarnia
myślowej
kilkadziesiąt lat, lecz mimo to
— jak oświadczył nam kierow
nik — nie ma problemów tech
nicznych. Przestoje awaryjne
zdarzają się tutaj bardzo rzad
ko. A jednak dostawy z tej pie
karni do krakowskich sklepów
odbywają się coraz częściej z

dużym opóźnieniem i w ogóle

nr 1 przy ul. Prze-
w Podgórzu liczy

Zanim wkroczy sąd
Pewien obywatel NRD zgło

sił milicji, że w Krakowie z je
go bagażu, umieszczonego na

motocyklu, który był zaparko
wany przy ul. Straszewskiego,
skradziono torbę turystyczną z

rzeczami osobistymi i garderobą.
W wyniku podjętych czynności
milicja błyskawicznie ustaliła
sprawców kradzieży i zatrzyma
ła ich do dyspozycji prokura
tora. Okazali się nimi dwaj mło
dzi ludzie spoza Krakowa, nig
dzie nie pracujący; 20-lctni
Tadeusz C. i 21-letni Leszek T.

r

nierytmicznie. Konsumenci
przychodzą po kilka razy, cze
kają pod sklepem, a personel
nie jest w stanie powiedzieć,
kiedy przywiozą pieczywo.

Przyczyna leży niestety w

braku dyscypliny kierowców i

konwojentów, którzy zaniedbu
ją swoje obowiązki, nie zjawia
ją się punktualnie do pracy. Nie
bez winy jest t_TM

" J*~
biorstwo Transportu
Wewnętrznego. Nie
ono ustalonych
harmonogramów,
mym
pieczywa. A wszystko to odbywa
się za cenę czasu i nerwów
klientów. (aż)

także Przsslsię-
Handlu

przestrzega
terminów i

a tym sa-

dezorganizuje dostawy

Hotatnik krakowski

Od kilku lat działa w kulturze studenckiej Krakowa TEATR.
„FANTASTRON”. W okresie od 2 do 15 sierpnia mieszkańcy
miasta będą mich okazję zapoznać sie. z najnowszym spekta
klem tego studenckiego teatru — kompozycją opartą na frag
mentach DRAMATU ST. WYSPIAŃSKIEGO „WYZWOLE
NIE” I NA WITKACOWSKIEJ PARODII TEGO DRAMATU PT.

. „NOWE WYZWOLENIE”. Spektakl wyreżyserował kierujący
„Fantastronc-m” Piotr Szczerski.

Przedstawienia odbywać się będą codziennie w sali dawnego
Teatru-38 (Rynek Gł. 7, w podwórcu), o gedz. 19.15.

Bilety można nabywać przed „Jaszczurami”, codziennie w

godz. 12—14 oraz na godzinę przed spektaklem.
Zespół teatru zaprasza również do współpracy statystów: 3

sierpnia, w czwartek, o godz. 17 w siedzibie teatru. (k)

JUTRO O GODZINIE;
* 18—M.R1K,MałyRynek4—

Otwarcie wystawy malarstwa Lu
cyny Kuśnierczyk.

*19—ZPAF,ulAnny3—
Wernisaż wystawy „Adolf Cle-
mens i jego studenci” RFN.

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

Radio
PROGRAM I

NA FALI 1323 M

Wiadomości; 13, 19, 20, 21, 25.
15' Tu Jedynka. 17 .30 RadiokH-
er. 13 Tu Jedynka. 18.25 Nie tfei-

ko dla kierowców, 18.33 Kiermasz

piosenki polskiej. 19.13 Znane Or
kiestry, słynni dyrygenci.
„O nagrodę Bursztynowego
ka”. 20.05- Koncert życzeń.
Olimpijski alert młodzieży.
Totalizator Sportowy. 21 .28

ry St. Moniuszki. 22 Z kraju i ze

świata. 22.20 Radio' Kierowców.

nie.

19.40
SlOWlr

21-05
21.25-

UfcWO-

ante-Poznań na muzycznej
23 Wita WAs Polska.

PROGRAM II

NA FALI 249 M

Wiadomości; 13.30, 15.40,
23.30 .

17 „Operetka, jej twórcy
końawcy”. 17 .20 „Portret z pamię
ci” -

skie
13.25
13.30
19 I,

21.M,

i wy-

I

■J

K
H
K
'i

I

i,; glądaeh i festiwaiac
A O Zespole Pieśni

ROZMOWY PRZY HERBACIE^

- Adam Próchnik. 13 Amator-

zespoły przed mikrofonem.

Plebiscyt studia „Gama”.
Echa dnia. 18.40 Krajobrazy.
J. Paderewski — Koncert

fortepianowy a-moll. 19.40 Dom
i my, 20 Redakcja Forum. 30 .20

Muzyka ze starych płyt. 21 .03 Bisy
w Filharmonii. 21.40 Heinz Holli-

ger — oboista i kompozytor. 22

Tygodnik Kulturalny. 22 .40 Kon
certanagrańWOSPRiTV w .

Katowicach. 23.35 Co słychać w

święcie. 23.40 Muzyka na dobra-,
noc. ’<

PROGRAM HI
UKF 67,94 MHn - I

17 Ekspresem przez świat. 17 .05

Muzyczna poczta UKF. 17.40 Biel
szy odcień bluesa. 13.10 Polityka
dla wszystkich. 13.25 Czas relaksu.
19.30 'Ekspresem przez świat. 19.35

Opera tygodnia. 19.50 „Z innego
strumienia czasu” — 5 ode. po
wieści B. Shawa. M Złoto płyty. •

20.35 Wiersze śpiewane Baczyń
skiego i Gajcego. 21 Rozmowy o

muzyce z Janem Krenzem. 21 .35

Antologia piosenki francuskiej. 23

Fakty dnia. 22.08 Gwiazda siedmiu
wieczorów. 22.13 Fonoteka XX
wieku. 23.06 Między dniem a snem.

PROGRAM IV
I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ PR

Wiadomości: 16.W . 22.55.
16.30 Nasz punkt widzenia (KR).

'

17.05 „Operetka w Teatrze

(KR). 17.25

nagraniach
REO). 17.45
(KR). 13.24

18.25
19

dzieć to za „specjalność
kładu” uważamy „Krakowiaki
® kosami”, zresztą prawdę po
wiedziawszy i od publiczności
ona zdobywa najwięcej braw.

— A jakie są Wasze
plany po powrocie z Buł
garii?

— Będziemy występować
wszędzie gdzie nas zaproszą.
Bo naprawdę sprawia nam

przyjemność to co robimy. O-
siatnio nawiązaliśmy współ
pracę z Towarzystwem Polsko-
Szwedzkim. Przed kilkoma
dniami gościliśmy u nas

szwedzki zespól folklorystycz
ny „VALŁINGBY FOLKDANS-
GlLLE”. Oni przedstawili n.?-n

swój program, a my im nasz.

tym roku

Gazety
występowaliśmy
Nasz progrram

■tępcńw, a na razie nasz dzie
cięcy zespół występował
z. własnym programem z. oka
zji Dnia Dziecka pt. „Na kra
kowskim rynku”. W zespole
występują dzieci w wieku od
czterech do dwunastu lat.

— A skąd w ogóle bio-
rą się nowi członkowie
zespołu „Krakowiacy”.

— Co roku przeprowadzamy
rekrutację. Także i tym razem

we wrześniu poszukiwać bę
dziemy w ten sposób nowych
talentów. Trzeba przyznać, że

w „Krakowiakach” kto raz się
zadomowi len pozostaje na

długo, dlatego sporo wśród
ras ?5-latkow (Zespól .istnieje
•ś 35 lat). Jedną z. najdłużej
działających jest np. Stenia
Kucharska. Mamy S7 mał
żeństw czysto zespołowych, a

np. w rodzinie Kaniów mama

śpiewa, a mała Kasia tańczy.
— Którą z Waszych po

zycji repertuarowych Wy
osobiście lubicie najbar
dziej?

— Jeśli tak można powle-

Rozsławiają piękno krakowskiego folkloru, tańcem, melodią
pieśnią — występując na estradach: Jugosławii. Węgier,

rku Radzieckiego. Bułgarii, Francji, Hiszpanii czy Anglii.
Na Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Ludowych w Sa

rajewie, zdobyli Złoty Puchar, trzy pierwsze miejsca uzyskali
na międzynarodo5vycb festiwalach folklorystycznych we Fran
cji. IV uznaniu artystycznych zasług, a także wychowawczej
działalności odznaczono ich Złotym Krzyżem Zasługi. Posiada
ją również Złotą Odznakę m. Krakowa i Zasłużonego dla woj.
krakowskiego oraz nagrodę Miasta Krakowa za całokształt
pracy artystycznej i wiele jeszcze innych odznaczeń, a także

ponad 106 dyplomów uznania za udział w konkursach, prze
glądach i festiwalach.

1 ' i i Tańca Krajowego Związku Sp. Pracy
Tworzyło Sztucznych — „KRAKOWIACY” (• nim wszak bo
wiem mowa), pisaliśmy na naszych łamach już wielokrotnie.
Na temat ostatnich sukcesów i w ogóle o tym co się aktualnie
u ..Krakowiaków” dzieje rozmawiam z ROZENA KAPŁAŃ
SKĄ — kierownikiem Zespołu
KIEM jego choreografem.

— Jesteśmj’ właśnie po po
dróży do Portugalii i przed
wyjazdem do Bułgarii. W Por
tugalii uezesiniczyliśmy w Fe
stiwalu (od 13—28 czerwca) w

Samarem, -zdobywając' nieofi
cjalnie I miejsce. 5V Bułgarii

i
Zwią’«

;j

/j.

h
a.
t(

n-
>■

L

i KONRADEM KOWALCZY-

wećmiemy udział w XIV Mię-
dzynarodowjm Festiwalu „Bur
gas 78”.

Faktem wartym odnotowa
nia jest powstanie przy nas w

tym roku dziecięcego 'zespołu.
Mamy więe. już swoich na-

’ZO-

Aha, byliśmy w

zaproszeni na Święto
Olsztyńskiej,
w Kętrzynie,
bardzo podobał się tamtejszej
publiczności i mamy już za
proszenie na przyszły rok.

Dziękuję za rozmowę:
BOGUSŁAWA PAŁCZYŃSKA

STU”

Krakowscy soliści w

radiowych (KR STE- ■
Relaks stereofoniczny

Komunikat o ;tcgcizi®
.:Towstanie Warszar-• -(KRI.

slrle”. 13 Rozmowy o sorawacłt
rolnictwa. 13.15 23 lekcja jęz. ang.
19.30 MUZYKA I MUZYCY SZWAJ
CARII (KR STEREO). 21.12 K .

Zlmerman gra sonaty Mozarta.
21.50 Manleryzm. 22 .10 Preludium
e-mo-ll nr 1 na gitarę solo. 22 .15

„Rozmowy o filozofii”, 22.35 Ko
biety różnych epok — Isadora
Duncsn. 22 .50 H. VUi»-Lobes

_

Preludium e-molł



Dobry mecz reprezentacji Polski rriti

Sil

W PIERWSZYM towarzyskim meczu siatkarzy zespół Pol ■
ski pokonał wczoraj w hali krakowskiego Hutnika reprezen
tację Japonii 3:0 (15:9, 15:6, 15:8).

POLSKA wystąpiła w skła
dzie: Stefański, Karbarz, Gaw
łowski, Rybaezewski, Bosek,
Czaja (Molenda, Nalazek, Kłos).

JAPONIA grała w zestawie
niu: Maruyama, Oda, Nekoda,
Hanawa, Tanaka, Kato (Nishi-
moto, Murakami, Shimaoka,
Morita, Tsujiai).

Sędziowali: K. Buczyński i Y.
Norio (Japonia). Widzów kom
plet.

Z dużym zainteresowaniem o-

ZARZĄD Wojewódzki Krako
wskiego Towarzystwa Krzewie
nia Kultury Fizycznej i Wojer
wódzka Spółdzielnia Mieszka
niowa zorganizowały w ramach

Nicobozowej Akcji Letniej tur
niej piłki nożnej drużyn osiedlo
wych, poprzedzony szeregiem
eliminacji. W turnieju ucze
stniczyli chłopcy w wieku 12—
15 lat. Pierwsze miejsce i pu
char ufundowany przez ZW
KTKKF zdobył zespół reprezen
tujący Krakowską Spółdzielnię
Mieszkaniową przed Związko
wą SM, SM „Zorza” Myślenice,
Zwierzyniecką SM oraz SM
Wieliczka. Zawody odbyły się na

boisku RKS Juvenia-, która nie
odpłatnie udostępniła obiekt or
ganizatorom finałowego turnie-

czekiwąliśmy pierwszej ód ubie
głorocznego Pucharu Świata
konfrontacji polsko-japońskiej.
W ostatnich latach zawsze by
liśmy górą w meczach z Japoń
czykami. Tradycji stało się za
dość lecz trzeba przyznać, że

zwycięstwo przyszło wczoraj re
prezentacji Polski łatwiej niż o-

czekiwano.
Już początek pierwszego seta

wskazywał na jednostronność
gry. Polacy po serii udanych a-

taków, na które Japończycy,
znani przecież z dobrej gry w

obronie, nie mogli znaleźć re
cepty. Po kilku minutach pro
wadziliśmy już 8:0, a później
10:2 przy czym oba punkty Ja
ponia zdobyła z autowych ata
ków Polaków. Łatwe prowadze
nie zdekoncentrowało naszych
siatkarzy, którzy od stanu 13:3
zaczęli popełniać trochę błędów.
Japończycy mozolnie odrabiali
straty i raz po raz zdobywali
brawa za udane akcje ofensy
wne czy udane bloki. Udało im

się jednak tylko zmniejszyć roz
miary przegranej w tej partii.
Doprowadzili do stanu 14:9 i o-

bronili jeszcze kolejno siedem

piłek , setowych. Wygrana jednak
nie mogła umknąć Polakom.

Podobny przebieg miał set II.
Nasi siatkarze objęli prowadze
nie 11:1. Japończycy zmniejszy
li dystans na 14:6 i po 4 setbo-
lach ulegli. Najbardziej wyrów
nany przebieg miał set III. Po
lacy. nie wkładali jednak w grę
wszystkich sił wiedząc, iż zwy
cięstwo raczej im się nie wym-

knie. Do stanu 8:7 dla Polski

ważyły się losy. Zryw naszych
siatkarzy był skuteczny, a kom
binacyjna gra jaką zaprezento
wali przyniosła im kilka efek
townie zdobytych punktów. W
rezultacie przy stanie 14:8 Ja
pończycy znów bronili — tym
razem już piłek meczowych.
Piąta piłka meczowa przyniosła
jednak zasłużoną wygraną po
dopiecznym trenera Jerzego
Wełcza.

W zwycięskim zespole trzeba

wyróżnić wszystkich graczy na

czele z Gawłowskim i Karba-

rzem, w drużynie Japonii naj
lepsze wrażenie pozostawili Ne
koda, Tanaka i dysponujący
niezwykle silną zagrywką Mo
rita.

Dziś o godz. 18 drugie spotka
nie Polski z Japonią. (Wi-Gr)

ZURYCH. W wyniku losowa
nia w, eliminacji piłkarskiego

1 turnieju juniorów UEFA; któ-
i rego finały odbędą się w

• dniach 24 maja — 2 czerwca

1979 r. w Austrii, zespól Polski
1 zmierzy się w grupie XIII z

i Turcją.
WITEBSK. Podczas śmigłow

cowych mistrzostw świata w

locie na wyznaczonym na zie
mi kursie z dokładnością do

sekundy drużynowo -zwyciężył
ZSRR przed RFN i Polską.

' KONSTANCA. W turnieju
•siatkarek zwyciężył zespół
Polski przed Rumunią (obie
pó ’7 pkt.), Bułgarią (6 pkt'),

Telegraficznie

WTOREK

Piotra

SIERPNIA

Emigranci,
ie Grun-

kobiet,
Lotka,

Justyna

A.
M.

Kanadą (5 pkt.) i Penicyliną
Jassy (4 pkt.).

LUBLIN. XIV Festiwal Sza- >

chowy im. PKWN wygra!
Zacharów (ZSRR) przed
Knezeyicem (Jugosławia) i J.
Adamskim (Polska).

BONN. Po 6 etapach kolar
skiego wyścigu dookoła Nad
renii prowadzi Holender De

Rooy, a najlepszy z Polaków
— Mytnik zajmuje 15 miejsce
ze stratą 6,42 min.

LOUISVILLE. W finale teni
sowego turnieju zwycięzca W.
Fibaka w półfinale Ameryka
nin H. Solomcn pokonał Au
stralijczyka J. Alexandra 6:2,
6:2.

/1/crsjr komentarz

DO "8 LIPCA kadra polskich hokeistów przebywała na zgru
powaniu w Nowym Targu. Po krótkiej przerwie już 4 sierpnia
reprezentacja Polski rozpocznie sezon cyklem spotkań między
narodowych. Na początek mecz z EV Landshut podczas między
narodowego turnieju w KPN. Na tymże turnieju Polacy zmie
rzą się z najlepszymi drużynami klubowymi Europy; czecho
słowackim Poldi Kladno oraz CSKA Moskwa. W RFN nasi ho
keiści przebywać będą do 15 sierpnia i rozegrają tam 7 spotkali.

W dniach 18—25 sierpnia drużyna polska uczestniczyć będzie
w' Moskwie w turnieju „Sowietskiego Sportu”, w którym wez
mą udział: Rumunia i radzieckie zespoły — Krylia Sowietów,
Chimik Woskriesiensk, SKA Leningrad i CSKA Moskwa.

Trener naszej kadry Slavomir Bartoń nie ustalił jeszcze osta
tecznego składu drużyny. Wyłoniony on . jednak zostanie z 2G za
wodników, którzy przebywali na zgrupowaniu w Nowym Targu:
bramkarze — H. Buk (GKS Katowice), S. Olszewski (Stocznio
wiec) i II. Wojtynek (Naprzód); obrońcy — A. Chowaniec, A.

Iskrzycki, A. Janczy i A. Słowakiewicz (wszyscy Podhale Nowy
Targ), H. Gruth (GKS Katowice). H. Janiszewski (Naprzód Ja
nów). M. Marćińczak (Zagłębie Sosnowiec) i J. Potz (ŁKS); na
pastnicy — J. Batkiewicz, S. Chowaniec, B. Dziubiński, M. Jas-
kierski, T. Watychowicz i W. Ziętara (wszyscy Podhale). W. Joń
czyk, T. Obłój, J. Piecko, K. Ślusarczyk i A. Zabawa (wszyscy
Baildon Katowice). L. Kokoszka (ŁKS), H. Pytel i L. Tokarz

(Zagłębie) oraz A. Małysiak (GKS Katowice).
(Wi-Gr)

SPORO satysfakcji przysporzyli swym sympatykom piłka
rze Wisły i Cracovii niezwykle pomyślnie inaugurując sezon

ligowy. Obie krakowskie jedenastki są przecież po I kolejce
spotkań liderami tabel.

Wiślacy w swym tysiącznym
meczu wykazali bezsporną wyż
szość nad chorzowskim Ruchem.

Dawna pozycja io polskim futbo
lu chorzowian minęła już chyba
bezpowrotnie i nawet tak dobry
trener jak Leszek Jezierski nie

jest w stanie w krótkim czasie jej
odbudować. Już w środę czeka

jednak piłkarzy Wisły kolejny
mecz tym razem z Legią w

Warszawie. 1 chyba to spotka
nie będzie już poważnym, spra
wdzianem aktualnych umieję
tności mistrzów Polski. Do 20

sierpnia, czeka „Białą gwiazdę"
jeszcze sześć ciężkich spotkali i

to rozgrywanych co trzy ani:

kolejno w, najbliższą środę z Le
gią w Warszawie, w niedzielę 6

sierpnia z Szombierkami w Kra
kowie. w środę 9 sierpnia z O-

drą w Opolu, 13 sierpnia w Ło
dzi z Widzewem. 16 sierpnia ze

Śląskiem w Krakowie, a 20 sier
pnia ze Stalą Mielec w Krako
wie. Później wiślacy wyjada na

kilka dni do Hiszpanii gdzie ro
zegrają dwa mecze towarzyskie.

Wierzymy, iż wiślacy wytrzy
mają tak szybkie tempo i naj
bliższym przeciwnikom wykażą
jaką wartość ma zespół mistrza

Polski.
Wminioną. niedzielę ■ pił

karski Kraków znów

przypomniał sobie w

pełni- o Craconii. Na stadion

przy ul. Kałuży przyszło pk. 12

tys. widzów, a więc więcej niż
na mecz niejednego z klubów

l ligi. „Pasiaki" cieszą się bo
wiem w Krakowie ciągle bar
dzo wielką sympatią, a jeśli na
dal będą grać tak jak ze Sta-

rem to nie zdziwi nas i komplet
na trybunach. Już w

17

się

widzów

najbliższą środę o godz.
przyjdzie Cracocii zmierzyć
z Polonią Warszawa. Podbudo
wani sukcesem pojedynku ze

Starem winni krakowianie grać
już bez debiutanckiej tremy i

walczyć zacięcie o zwycięstwo.
Miejmy nadzieję, iż Cracouia w

dalszych meczach będzie prezen
tować skuteczną grę i... że wy
stępować będzie w swych tra
dycyjnych pasiastych koszul
kach! Na meczu ze Starem kra
kowianie grali bowiem w błęki
tnych koszulkach, co raziło nie
co najbardziej- zagorzałych sym
patyków. Po meczu z Polonią
czeka Cracónię pierwsze spotka
nie na wyjeździć (6 sierpnia) z

Rakowem w Częstochowie. Bę
dzie to bardzo poważna próba
dla ..pasiaków”. . Przypomnijmy,
że Raków w 1. kolejce spotkań
wysoko pokonał u siebie Avię
Świdnik — 4:0...

Początek sezonu, w Krakowie

mamy już. za, sobą. Oby w dal
szym ciągu rozgry wek wiodło się
Wiśle i Craconii równie dobrze.

(Wi-Gr)

Kameralny
Cyrk (plac
waldzl-Łim) 13.

Kina
Kijów 15.45, Rollercoaster

(USA 1. la), 13 Dziewczyna z re
klamy (wł. -USA 1. 13). Uciecha
15.45, 13, 20.15 Zasady domina

(USA 1. 15). Warszawa 15.45. 13,
20.15 Mandingo (wl. -USA 1. 18).
Wolność 15.45, 13, 20.15 Wodzirej
(poi. 1. 13). Sztuka 16, 18, 20 Od
dział (USA 1. 15). Wanda. 15.30, 13,
20.30 Czarny korsarz (\vł, 1. 15).
Ml. Gwardia 14.45,

“ ‘
~

i Jane (USA 1. 15).
skiego) 16, 13, 20

Hongkongu (fr. 1.
Teatralne 10) 15.45,
żający, brudni, źli (wl.
Mała sala 15, 17.15, 19.30 Brawuro
we porwanie (USA 1. 18). Świato
wid (os. Na Skarpie 7) 15.45, 13.
20.15 wdowieństwo Karoliny Za-
sler (jug. 1 . 18). Mała sala 15, 17,
19 Szpinak czyni .cuda (CSRS 1.

12). liultura (Rynek Gl, 27) 14, 16

18, 20 Powodzenia stary , (tr. 1.15).
Mikro (Dzierżyńskiego 5) 16, 18, 28
Granica (pól. 1. 15). Dom Żołnie
rza (ul. Lubicz 48) 15.45, 18 Nicke-
lodeon (USA 1. 12). Związkowiec
(Grzegórzecka 71) 16 Godzilla con
tra Gigan (jap. 1. 12), 18, 20 Leo-
nor (fr. 1. 15). Wisła (Gazowa 21)
16, 18 Tak szalona, że .może za
bić (Ir. 1. 18), 20 Gra o jabłko
(eres. 1. 18). Maskotka (Dzierżyń
skiego 55) 15.30 Mimino (radź-, b.o .)
17.30, 19.30 Kabaret (USA 1. 15).
Pasaż (Pasaż Bielaka) 15, 16, 17

Przygody Bolka i Lolka, 18, 20
Gdzie się podziała 7 kompania
(fr. b .o .). Podwawelskie (ul. Ko
mandosów) 16. 13 Niech żyją du
chy (czes. b.o .). Tęcza (ul. Pra
ska) 17, 19 Śmierć
(poi. 1. 12) Ugorek (cs.
17 Ebirah — potwór z głębin
b.o .), 19 Powrót straccr.i.cń

1. 12).

17, 19.15 Dick
Wrzos (Zamoj-
Pocalunki z

12). Świt (os.
18, 20.15 Oara-

1. 13).

prezydenta
Li górek)

(jap.
(jug.

Telewizja
ograni

Telewizyjny Klub

ją pozna-
męża.
sobie

Na kręgielni
OSTATNIO odbyły się zawo

dy kręglarskie zorganizowane
dla niestowarzyszonych w klu
bach przez krakowskie Ognisko
TKKF Asklepios. Wśród kobiet

zwyciężyła M. Cieszyńska przed
B. Górczak i M. Kulig, a wśród

mężczyzn najlepszym okazał się
W. Piskorz przed A. Migasem i
M. Legędziewiczem.

dnia,
Seniora,

Wakacyjne Kino-Młodych —

lektur „Trzpiotka” —

prod. ZSRR, 16 Dziennik,
Obiektyw, 16.30 Studio Tele-

Mlodych, 17.10 Poradnik

zmotoryzowanego turysty, 17.20

„Polegli niepokonani” — rep.
film., 17.35 Melodie, 17.55 Interstu-
dio — O uczestnictwie Polaków w

realizacji programu „InterkosmOs"
18,25 Świat, który nie może zagi
nąć, 18.50 Radzimy rolnikom, 19
Dobranoc. 19.10 Siódemka, 19.30
Wieczór z dziennikiem, 20.30 „Zy
cie 1 śmierć Penelopy” — ode. 2,
film fab. prod. TV ang„ 21.25

Świadkowie, 21.45 Teatr Małych
Form — K . K. Baczyński —

„Śpiew z pożogi”, 22.30 Dziennik
WTOREK — II: 16.40 Program

dnia, 16.45 „Kolumbowie”, ode. 4

pt. „Oto dziś” — film fab. prod.
TP, 17.40 Dialogi z przeszłością,
18.10 Powtórka z języków, jęz. ros.

lek. 17 . 13.40 Powtórka z języków,
jęz. franc. lekc. 17, Program lo
kalny, 19.30 Wieczór z dzienni
kiem, 20.30 Wtorek melomana,
31.20 24 godziny, 21.30 Inicjatywy
22 Kino letnie — „Otwarty krąg”
— film fab.

ŚRODA — I: 14.15 Program dnia.,
14.20 Wakacyjne Kino Młodych,
z różnych boisk — „Rajdowcy” —

"ilm prod. bulg., 16 Dziennik, 16.10

WTOREK
14.05
14.35
Kino
film
16.10

wizji’

— 1: 14 .1-

Obiektyw, Kino najm!o<j.
szych — zestaw filmów animówą.
nych, 17 Nie tylko 'clla •

17.30 Losowanie Małego
17.45 Między nami jaskiniowcami
— „Ach te .gwiazdy”, 13.10 Studio

sport, 19 Dobranoc, 19.10 Siódem
ka. 19.30 Wieczór z dziennikiem,
20.30 „Yuriko — moja miłość” ■2.
film fab. prod. radz.-jap., 22.05

Dziennik, 22.40 Twarze teatru

Jerzy Stuhr.
UWAGA:

Za zmiany w ostatniej chtym
wprowadzone w programie teąt-
rów, kin, radia i telewizji — re-

dakcja nie blerze odpowiedzialno-
Sci.

Wystawy-muzea
Wawel — komnaty (wt. 10—15,

śr. 10—15 i 16—18). Zamek i Mu
zeum w Pieskowej Skale (wt. śr

10—16), Muzeum Lenina, Topolowa
5: Lenin w Polsce (wt. 9—13, . śr,
9—17 — wst. wolny), w Białym
Dunajcu (wU śr. 9—16 — wst. wol
ny), w Poroninie: Lenin na Pod
halu (wt. śr. 8—16 —■wst. wolny),
Muzeum Historyczne, Oddziały,
Jana 12: Militaria,

'

Zegary (wt. 5
—15, śr. 11 —18). Szpitalna 21: Dzie
je teatru krak. Wyst. rńł. sceno
grafów (wt. 11 —18 — wst. wolny,
śr. 9—15). Krzysztofory, Rynek Gi.
35: Karty do gry XVI—XX w,, (wt,
9—15. śr. 11—18 — wst. wolny),
Franciszkańska 4: Bramy, baszty,
rondle ,(wt. 11—18, śr. 9—15), Wieża
Ratuszowa (wt. 9—13.30, śr. 11 —17),
Muzeum Narodowe — Oddziały
Sukiennice: Galeria polskiego ma
larstwa i rzeźby 1761—1900, ilu.

stracja/Figuracja. (wt. niecz. - śr.

10—16), Dom Matejki, Floriańska
41: Wybór z nieznanej kolekcji j.
Matejki, 100-lecie namalowania

„Bitwy pod Grunwaldem” (wt. śr.

10—16), Szolayskich, pl. Szczepań
ski 9: Polskie malarstwo i rzeźba
do 1764 r. (wt. 12—18 — wst. wól-

ny, śr. niecz.), Czartoryskich, pj.
jarska 8: Arcydzieła ze zbiorów

Czartoryskich (wt. 10—1S, śr. nie
czynne), NoWy Gmach, al. 3 Maja
1: Broń Bliskiego Wschodu, Pol
skie malarstwo i. rzeźba od końca
XIX w. do' czasów współczesnych
(wt. 10—16. śr. 12—18 — wst. wol
ny), Podziemie kościoła św. Woj
ciecha w Ryrikd"^Gł.: Dzieje Ryn
ku krak. (wt. 9—16, śr. 9—13),-Et
nograficzne, pl. Wolnica 1: Rolnik
i jego praca w twórczości ludo
wej (wt. niecz. śr. 10—15),-Przy
rodnicze, Sławkowska 17: Fauna
Polski, Fauna epoki -lodowcowej
(wt. śr. 10—13 — .wst. wolny), ul.

Anny 3: Fotografie (wt. śr. 10—18)
Rydlówka, Tetmajera 23 (wt. śr.
11— 14), Kopalnia Soli, Wieliczka
oraz Muzeum Żup Krak.: Malar-

Assemblage Jany 'Matize
ul. Bob.

cz.I(9

śtwo —

i A. Zydroń (7—19), KTF,
Stalingradu 13: Venus 73,
-21).

WWW WW WBW

Sięgnęła po koniak, wypiła i ciągnęła dalej:.
— Tak, na pewno. Teraz wiem już, że

łam Byłam w Paryżu sama, czekałam na

wiła mnie ta dziewczyna i przypominam
przez mgłę, że zaprosiłam ją na kolację.

Powiedziała to bardzo zręcznie, ale nie dałem
zwieść. Prawdopodobnie od razu wiedziała, o kogo
chodzi. Czyżby zadziałała moja wzmianka o Paryżu?
Coś się tu nie zgadzało, ,

— W jakim hotelu mieszkała pani?
— „George V”.
— Jak ją pani poznała?
— Prawdopodobnie w jakimś sklepie. Tak, na pe

wno. Nie znała francuskiego, miała trudności. Pomo
głam jej. I tak zaczęłyśmy rozmowę.

Byłem przekonany, że kłamie.
— Podobała się pani?
— O tak. — Oczy jej błysnęły. — Inaczej nigdy bym

jej nie zaprosiła. Poznaję ciągle tyle osób. Jeśli pan
tylko to chciał wiedzieć... — Wstała i spojrzała na

mnie pytająco.
Podniosłem się również.
— Tak, to wszystko. Dziękuję jeszcze raz, że raczyła

pani mnie przyjąć.
— Dlaczego interesuje pana ta dziewczyna? Powie

dział pan. zdaje się, że pisze pan opowiadania krymi
nalne. Czy się z nią coś stało?

— Nie żyje. Zamordowano ją 20 sierpnia, w kilka dal-jej do ręki tarantelę, reakcja nie byłaby silniej-
dni po powrocie z Paryża. Policja powiedziała mi, że

była szantażystką...
Obserwowałem panią van Blake uważnie, ale ni

czym się nie zdradziła.
— Ach, tak. To jeszcze jeden dowód, że należy uwa

żać przy poznawaniu ludzi.
— Ma pani rację — przytaknąłem.
Kiedy podchodziła do dzwonka na ścianie powie

działem:
— Wspaniały portret, nie wiedziałem, że Lennox

Hartley jest tak świetnym malarzem.

Nie wiadomo dlaczego, ale poruszyła ją ■ta uwaga.
Odwróciła się, a oczy jej błyszczały jak szmaragdy
na szyi.

— Zna pan Hartleya?
Widziałem, jak drżą jej ładne, drobne ręce.
— Przelotnie. Rozmawiałem z nim niedawno. To

należy do mojego zawodu, rozmawiam z wieloma
ludźmi.

— Oczywiście. Dobranoc, panie Sladen. ■Jameson od
prowadzi pana.

Gdy zadzwoniła, przyszła mi do głowy pewna myśl.
— Zapomniałbym, przepraszam, jeszcze chwilę. Mam

uprzejma jązdjęcie Joan Nichols, czy będzie pani
zidentyfikować?

Podałem jej fotografię Fay Benson. Wzięła ją i po
deszła do światła, odwracając się plecami. Gdybym

sza. Przez chwilę stała jak zamurowana, potem opa
nowała się wielkim wysiłkiem woli, odwróciła i od
dała mi zdjęcie. Jej twarz miała biel kredy, wyglą
dała staro, a w oczach widać było przerażenie.

— Nie mogę jej zidentyfikować — powiedziała głu
cho. Jej wargi wydawały się być pozbawione krwi. —

Wszystkie tancerki wyglądają jednakowo. — Dobra
noc, panie Sladen.

Opuściła salon trochę niepewnie, ale z wysoko pod
niesioną głową. Drzwi pozostawiła otwarte.

Intuicja mnie nie zawiodła, miałem rację. Znała

Fay Benson i był jakiś związek między nimi, a nie,
jak sądziłem, między Fay i panem van Blake.

Gdy znalazłem się w taksówce, zapaliłem papiero
sa i myślałem dalej o moim odkryciu. Kamyczki tej
gry przylegały do siebie, wszystko na razie nie mia
ło sensu, ale wierzyłem, że sens się niebawem znaj
dzie.

Z pewnych określonych powodów Hamilton Royce
i Fay Benson opuścili Tampa City i udali się do Wal-
den. Tam ktoś zlecił Flemingowi zamordowanie Fay,
a w dzień jej śmierci Royce powrócił do Tampa Ci
ty. Orientowałem się już, kto był tym kimś, ale —

aby coś przeciw niemu przedsięwziąć — musiałem
znać 'przyczyny. I nagle jak grom z jasnego nieba

wyłoniła się w tym dramacie Cornelie van Blake.

Kapitan Bradley uważał ją za główną podejrzaną w

sprawie morderstwa jej męża. Jeśli kazała go zamor
dować, ktoś mógł ją szantażować. Zaprosiła w Pary
żu na kolację nic nie znaczącą

dziewczyna była szantażystką i

zdaniem, powodem dwukrotnego
tego nie przyznała się, że znała

tego tak odwodziła mnie cd podróży do Paryża. Ale
co miała z tym wszystkim wspólnego Fay Benson?

Dlaczego jej zdjęcie podziałało na Cornelię jak do
tknięcie śmierci?

Co mam począć z przekonaniem o związkach mię
dzy Fay i Cornelią? Mój czas ucieka. Bez pomocy po-

. licji nie zrobię ani kroku.

Kiedy wróciłem do hotelu, zegar w loży portiera
wskazywał dwadzieścia dwie po dwunastej. Mego u-

. przejmego detektywa nie było. Portier podał mi klucz

. i popatrzył na mnie tak, jakbym zalegał z zapłatą co

. najmniej pół roku.

Zbliżając się do windy spostrzegłem za kolumną de-
. tektywa. Zapytałem ukradkiem: — Poszli do domu,

czy czekają na innie w pokoju?
1 (Ciąg dalszy nastąp?

to tadziewczynę;
szantaż był, moim
ich spotkania. Dla-
Joan Nichols i dla-

ry
Pog. MO, tel. 97, Straż Poż. 98,

Pogot. Ratunk.: Łazarza 14: wy
padki tel. 99, zachorowania i prze
wozy 23’8-33,- porady . stomatolog.^'
przypadkach nagłych (20—7), am
bulatorium okulistyczne (całą do
bę), Rynek Podgórski 2: 623-50,
657-57, N. Huta 422-22, Lotnisko
Balice 190-29. Dyżury szpitali:
Chir. Laryng. Dzierżyńskiego ,-44,
Chir. dziec. Prokocim, Urolog.
Grzegórzecka 18, Okulist. Witko-
Wice (Neurologia oraz inne od
działy szpitali wg rejonizacji)

Dyżurne poradnie: internistycz
na. pediatryczna, gabinet zabiego
wy (18—21), zgłoszenia wizyt do
mowych (13—20), dla Śród
mieścia: al. Pokoju 4, tel, 1.81-SO,
183-96, dla N. Huty, os. Jagielloń
skie bl. 1, tel. .856-26, dla Krowo
drzy, ul. Galla 24, tel. 721 -35, dla

Podgórza, ul. Krasickiego Bcczna
3, tel. 618-55, 650-99, Inf. o przycho
dniach, tel. 254-74, 231-64,. In(l
Służby Zdrowia: tel. 205-11 (calł
dobę), Punkt Inf. Aptecznej 107-65,
Inf. Toksykologiczna,
26, tel. 199-99, 1 .

606-80 (8—17), Wizyty domowe 1«‘

karzy chorób

kardiologów,
Pracy, tel. 295-78. 225-66 (16—23.30),
Ośrodek Inf. dla Inwalidów, ul.
l Maja 5. tel.’228-11 (pon. śr. piat-
16—18): Krak. Tow. Świadome.?0
Macierzyństwa, Mlodz- .

' Poradnia

Lekarska, ul. Boh. Stalingradu U
lei. 278-08 (9—18) Poradnia Przed'
małżeńska i Rodzinna, pl. Wiosny
Ludów 6 (śr. i piąt. 16—19), I8’;
Zaufania 371-37 (16—22), dla dzię/
i młodzieży 611-42 (14—18), Miii*

Tęlef. Zaufania 216-41 (całą doW*

262-33 (8—16), Inf. kolejowa zag(-
241-82. kraj. 223-33, 295-15, Inf. TU'
rystyczna „Wawel-Tourist”', $
Pawia. 8, tel. 260-91 (8—20), I**'

Kulturalna, KDK, pok. 144 III .

tei. 244-02 (11—18) Inf. o Usługuj
Floriańska 20.

(7—18), N. Huta, cs.

417-31
PZM.
748-92

tgicziua, Kopernika
Inf. akcji „W”, tel.

dzieci . oraz .lekarzy
Lek. Spółdzielń*3

tel. 271 -33 .

Zgody 7, ■te1,
(8—1?.), Pomoc. Drogo*’

ul. Kawiory 3, tel. 75-5 -75 1

(7-22).

Apteki
Rynek Gł. ,42 (tlen). Waryński

go 24 (tlen), pl. Wolności 7,
nek Podgórski 9, Pstrowskiego 51

(tlen), N. Huta, Centrum C, bl.
N. Huta, Centrum A, bl. 3 (tleń)’

Różne

(3«>

ZOO (Las-k Wolski) od gods-
9do19.

Ogród Botaniczny . (Kopernik
od godz. 9 do zmroku.

(Dokończenie na str.St-


