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19 zespołów weźmie udział
M.

I nagrodę zdobył poeta poznań
ski, A. Wojciechowski a trzy
drugie przyznano W. Młynkowi z

CSRS (działacz polonijny), J.

Parze-Hfjka z Poronina i
Słowikowi-Dzwon ze Szczawni-

ir
AKRAKOWA
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Polska oferta

eksportowa
na Miedzynarodaw^ch Tarsach
w Płowdiwie i Lipsku

Po pomyślnym wykonaniu za
planowanych badań i ekspery
mentów na pokładzie orbitalne
go zespołu naukowo-badawczego
„Salut-6” — ,,Sojuz-29” — „So-
juz-31” międzynarodowa załoga
w składzie: radziecki lotnik kos
monauta Walery, Bykowski i
fcosmonauta-badacz, obywatel
NRD Sigmund Jaehn . powróciła
3 bm. na Ziemię.

Prace na pokładzie stacji or
bitalnej kontynuują kosmonauci
Władimir Kowalonok i Aleksan
der Iwanczenkow, którzy prze
bywają w Kosmosie już 80 dni.

Na zdjęciu powyżej: kosmo
nauci W. Bykowski i S. Jaehn
(j lewej) podczas konferencji
prasowej po wylądowaniu.

Kraków, poniedziałek 4 września 1978 r.

XI Międzynarodowym Festiwalu

Folkloru Ziem Górskich'*

Rozpoczął się jesienny sezon

międzynarodowy targów i wy
staw. „Polerpo” — jedno z naj
większych w Europie przedsię
biorstw wystawienniczo-usługo-
wych — przeciętnie co dwa dni
otwierać będzie polskie stoisko
wystawowe lub cały pawilon.

Na XXXIV Międzynarodowych
Targach w Płowdiwie, 24 przed
siębiorstwa haridlu zagraniczne
go z Polski oferują wyroby
kilkudziesięciu zakładów prze
mysłowych.

W dniu otwarcia targów, 3
bm., polski pawilon odwiedził
premier LRB — Stańko Todo-
row.

Z udziałem 6 tys. wystawców
z 47 krajów świata otwarte zo
stały 3 bm. kolejne Międzynaro
dowe Targi Lipskie.

W uroczystości otwarcia ucze
stniczyli przedstawiciele najwyż
szych władz partyjnych i pań
stwowych NRD z Erichem Ho
neckerem i Willim Stophem.
Odwiedzili oni m. in.- stoisko pol-

(A. Rak.) I skiego przedsiębiorstwa handlu

sse

zagranicznego „Varimex”, zapo
znając się z najnowszymi osiąg
nięciami. polskiego . przemysłu
budowy maszyn tekstylnych.

Oferta 22 polskich przedsię
biorstw handlu zagranicznego,
obejmuje oprócz maszyn włó
kienniczych, urządzenia dla
przemysłu chemicznego, maszy
ny do produkcji tworzyw sztu
cznych, chemię przemysłową, u-

rżądzehia dla przemysłu poli
graficznego. maszyny do obróbki
drewna, a w zakresie przemysłu
motoryzacyjnego — samochody
osobowe „fiat”, samochody cię
żarowe, urządzenia garażowe.

W WARNIE odbywa się 88.

Konferencja Pug-wash, w któ
rej uczestniczy 140 uczonych z

40 krajów całego świata, a

wśród nich przewodniczący
Polskiego Komitetu Pugwash —

prof. Maciej Nałęcz. Główny
temat spotkania dotyczy glo
balnych aspektów rozbrojenia
i bezpieczeństwa w świecie.

WIETNAMSKA Agencja Pra
sowa zakomunikowała, że wła
dze miasta Ho Chi Minh wy
kryły organizację spiskowców,
którzy
władz
kłócić
muw

ce Wietnamu.
NA PLACU św. Piotra w Rzy

mie odbyła się 3 bm. uroczy
stość inauguracji pontyfikatu
papieża Jana Pawła I,

JAK DONOSI korespondent
PAP Ryszard Rymaszewski,
Kuba wyraziła zgodę na uła
twienie wyjazdu za granicę
niektórym osobom, które od
były karę pozbawienia wolno
ści lub zostały zwolnione wa
runkowo,

W TEL AWIWIE odbyła się
demonstracja bojowników po
koju, zainicjowana przez orga
nizację pod nazwą „Pokój
dziś”, skupiającą przedstawi
cieli różnych warstw społecz
nych Izraela.

W NIEDZIELĘ, po raz trze
ci w ciągu ostatnich czterech
dni nad Bejrutem przeleciały
izraelskie samoloty zwiadow
cze przekraczając nad miastem
barierę dźwięku, w związku z

czym stolicą Libanu ponownie
wstrząsnął ogłuszający huk.

działając przy poparciu
chińskich, usiłowali za-

proces budowy socjaliz-
Socjalistycznej Republi-

w RFN
BONN

19 osób zostało rannych w wy
niku trzęsienia ziemi, które na
wiedziło 3 bm. południowo-zach.
część RFN. Takich wstrząsów
tektonicznych (ogółem 60) nie

notowały stacje sejsmologiczne
RFN, Szwajcarii i Francji od 35

8 hm. rozpoczęło się doroczne święto Zakopanego, związane tym
razem z 400-lecieni miasta. Otwarto tu wielką imprezę kulturalną
— „XVII Jesień Tatrzańską”, w programie której liczni goście
zobaczą również „XI Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem
Górskich”.

W roku 400-1 ecia Zakopanego
„Jesień Tatrzańska” i „Fe

stiwal Folkloru Ziem Górskich”
zapowiadają się znakomicie. Pod
Tatrami zobaczymy 12 doskona
łych zespołów ze świata i 7 pol
skich.

Anglicy bardzo lubią twierzęta
i dlatego dó jednej ż ich pasji
należy urządzanie i odwiedzanie

wystaw rasowych psów. W Lon
dynie organizuje się w każdym
roku największe na święcie wy
stawy rasowych czworonogów.

Ostatnio, takim wystawom czy
pokazom towarzyszy tak liczna
obstawa policji, jak gdyby cho
dziło co najmniej o drogocenną
biżuterię lub niezwykle warto
ściowe dzieła sztuki. Okazuje się.
że czujność policji nie jest bezza
sadna, bowiem w Wielkiej Bryta
nii działa psia mafia. Jej to przy
pisuje się m. in. otrucie najsłyn
niejszego psa Wysp Brytyjskich
wartości 10 tys. dolarów.

Mafia uprowadziła również swe
go czasu z wystawy boksera „Suk-
hi”, który miał szansę otrzymać
główną nagrodę. Warto dodać, że

nagradzane psy angażowane są do

różnych kampanii , reklamowych,
co przynosi ich właścicielom du
że dochody.

Mafia „zeszła więc na psy”,
lecz nie można tego brać dosłow
nie, gdyż na pewno kryją się za

tym wielkie interesy.

U lat temu zakopiańczycy tra
fili w przysłowiową „dziesiąt
kę”, organizując w czasie „Je
sieni Tatrzańskiej" pierwsze wy
stępy góralskich zespołów regio
nalnych. Był to tym celniejszy
strzał, że właśnie folklor w gó
rach całego świata jest najbar
dziej oryginalny i w wielu kra
jach jeszcze żywotny.

Wtedy 11 lat temu nie spodzie
wano się, że ta impreza nabierze
takiego rozmachu.

10 lat temu na Podhalu było
tylko kilka zespołów regional
nych. Dziś w samym Zakopanem
jest ich 10.
. Na VTI konkurs poetycki „.Je
sieni Tatrzańskiej” nadesłano re
kordową ilość 387 wierszy 78 au
torów. Jury przyznało nagrody.

Aresztowania
w Nikaragui

Z Managui donoszą o masowych
aresztowaniach przywódców
strajku powszechnego w Nikara
gui. Zatrzymano przeszło 200 o-

sób. Po ulicach miasta jeżdżą
nieustannie patrole wojskowe.

W całym kraju nadal utrzy
muje się bardzo napięta sytua
cja. Odpoczynek w okopach.

Niecodzienne odkrycie w krakowskiej piwnicy

J
UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie pod wpływem niżu.
Zachmurzenie umiarkowa
ne, okresami duże. Rano

zamglenia. W ciągu dnia

przelotne opady deszczu.

Wiatry zachodnie i południo
wo-zachodnich 3—6 mśek.

Temperatura dniem li—18, mi
nimalna nocą 8—5 st. C .

Dokumentalne archiwum
szklanych
z okresu

Grupa żołnierzy polskich pod lasem. Zdjęcie to wykonano 23 ljpca 1316 r,
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klisz fotograficznych
I wojny światowej

Ogólnopolska
inauguracja nowego
roku szkolnego
w Gnieźnie
W Gnieźnie — pierwszej stoli

cy Państwa Polskiego, odbywa
się dziś ogólnopolska inaugura
cja roku szkolnego 1978/79. Uro
czystości z udziałem władz o-

światowycb' i wojewódzkich ma
ją miejsce w nowo wybudowa
nym z inicjatywy społeczeństwa
Gniezna — zespole szkół ogólno
kształcących, który otrzymał
imię Mieszka I i Bolesława

Chrobrego,
Po przekazaniu przez budowla

nych kluczy do nowych obiek
tów, przemówienie inauguracyj
ne wygłosił minister oświaty i

wychowania — Jerzy Kuberski.

Balon powietrzny
ocali porwanego

przez lawinę?
W rejonie Zugspitze w Alpach

zachodnioniemieckich prowadzi
się ostatnio badania nad nowym

urządzeniem zabezpieczającym lu
dzi przed lawinami. Całość mieści

się w małym plecaku. Uruchomie
nie odpowiedniego przycisku po
woduje, że na plecach człowieka,
który znajduje się w niebezpie
czeństwie, wyrasta duży, kolorowy
balon, nadmuchiwany automaty
cznie sprężonym powietrzem.

Balon ten ma sprawić, że czło
wiek porwany pr/ez lawinę będzie
utrzymywany na powie.ychni i nie
zostanie wciągnięty w głąb lawi
ny, co zawsze równą się śmierci.

Frzed paru dniami jeden z nauczycieli zamieszkałych w N\

wej Hucie zaprosił mnie do domu by pokazać „ciekawostkę”. -

Była to oryginalna szklana klisza fotograficzna, formatu 9X12 cm

przedstawiającą grupę żołnierzy polskich (z orzełkami na czap
kach) stojących półkolem pod lasem, W prawym rogu kliszy
odczytałem datę: 23 VII 1916 r. Pod datą umieszczony był za
maszysty napis: .,Sfinks” (prawdopodobnie nazwa zakładu fo
tograficznego) oraz nieczytelne
Trudno rrfc zainteresować się

bliżej taką ciekawostką, tym
bardziej, że — jak się okazało —

była to jedna ze .111 klisz foto
graficznych, jakie ów nauczyciel
odnalazł przypadkowo przy
sprzątaniu piwnicy u swoich

krewnych przy ul. Bronowickiej.
Klisze są w bardzo dobrym,
względnie dobrym stanie. W su
mie było ich jeszcze

’

więcej
lecz ok. 30 uległo' 'zupełnemu
zniszczeniu mimo dosyć solidne
go zabezpieczenia. Część ocala
łych klisz znajdowała się w per
gaminowych kopertach, na któ
rych nie znany nam autor (praw
dopodobnie fotoreporter wojen
ny) wpisał czas naświetlania,
warunki pogodowe i daty wyko
nania zdjęć. Ten- ostatni szcze
gół jest'bardzo istotny, gdyż po-

(Dokończenie na str. 2)

Latająca ciężarówka
„Latająca ciężarówka” — tak

nazwano prototyp samolotu An-
72, który został skonstruowany
w biurze Olega Antonowa w

ZSlłR. Samolot ten wzbudził

podziw zachodnich ekspertów,
którzy na podstawie uzyska
nych zdjęć dokonali jego oceny.
Przypuszcza się, że ma on być
następcą samolotu An-26.

Napęd samolotu stanowić ma
ją dwa silniki Lotariewa D-36,
o łącznym ciągu 12,8 tys. kg,
czyli takie same jak w samo
locie JAK-42.

Według opinii ekspertów, sa
molot ten, mający maksymalny

'

ciężar startowy 22,5 tony, może
. korzystać ze stosunkowo krót

kich dróg startowych. Nie mu-

sżą one być utwardzone. Zda-
licm fachowców walory techni-
zno-eksploatacyjne radzieckiej

maszyny stwarzają jej duże mo
żliwości eksportowe.inicjały.

Start, względnie lądowanie Walonii obserwacyjnego. U dołu ba
lonu widoczna jest gondola * obserwatorem.
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EW IM

przyjął
wicepremiera Laosu

1 hm. I sekretarz KC PZPR
EDWARD GIEREK przyjął prze
bywającego w Polsce człońką
Biura Politycznego KC Laotań-
skiej Partii Ludowo-Rewolucyj-
nej, wicepremiera rządn i mini
stra spraw zagranicznych LRL-D
PHOUNE SIPRASEUTH.

W teku rozmowy omówiono
węzłowe zagadnienia dalszego
rozwoju współpracy pelsko-lao-
tańskiej. Podkreślono wolę obu
krajów zacieśniania stosunków
przyjaźni i solidarności. Dokona
ne także wymiany poglądów na

temat aktualnej sytuacji mię
dzynarodowej.

Edward Gierek przekazał nie
złomne poparcie narodu polskie
go dla narodów Laosu i Wietna
mu w- ich dążeniu do umacnia
nia niepodległości i suwerenności.

Rozmowa przebiegała w ser
decznej, przyjacielskiej atmosfe
rze.

Kazimierz Barcikowski

i wizytą u rolników
1 bm. zastępca członka Biura

Politycznego KC, I sekretarz KK
PZPR Kazimierz Barcikowski i
sekretarz KK PZPR Zdzisław
Gasidło odwiedzili 4 gminy woj.
miejskiego krakowskiego: Wie
liczkę, Dobczyce, Myślenice i Al
wernię.

Tematem spotkań z rolnikami
i gospodarzami gmin była aktu
alna sytuacja w sprzęcie zbóż
oraz przygotowania do sprawne
go przebiegu wykopków ziem
niaków.

Zboża na polach ubywa
ale im bliżej końca żniw

tym praca cięższa
Na tsrsnie województwa miej

skiego krakowskiego pozosta
ło ..do skoszenia jeszcze około 7

tys. ha zbóż. Jest to głównie
owies i reśzta pszenicy, chociaż
tu i ówdzie' można spotkać łan
nie', zżętego do. tej pory żyta.
Praktycznie żniwa zbliżają się
jednak do upragnionego — jak
nigdy — końca, bó ścięto już
pnzeszłó 90% zbóż, przy czym
większość plonów zdołano

uprzątnąć z pól. Stopień za
awansowania prac jest różny w

poszczególnych gminach.: od 80
proc, w Tokarni, do 98 proc, w

Kłaju i 99 proc, w Drwini, któ
rą tym samym pierwsza zamy
ka kampanię żniwną.

Z gospodarstw uspołecznio
nych jako drugi zameldował w

ub. .. środę o ukończeniu żniw
Zakład Doświadczalny Instytu
tu Zootechniki w Balicach. Uzy
skano tam średni plon czterech
zbóż w wysokości 44 q/ha. Na
tychmiast po zakończeniu prac
na własnych polach kombajny
Instytutu Zootechniki pospie
szyły z pomocą Krakowskiemu
Ośrodkowi Postępu Rolniczego
w Karniowicach. KOPR. posia
dający bardzo duży areał pod

Komunikat

Państwowej Komisji Cen
Ż dniem 4 września br. zmie

nia się cenę detaliczną mączki
ziemniaczanej z 9.50 zł do 15 zł
za kg.

Dotychczasowa cena detaliczna
mączki' ziemniaczanej obowiązu
je bez zmian, od 20 lat. Przy o-

becnych cenach skupu ziemnia
ków, koszty produkcji mączki
ziemniaczanej wynoszą około 19
zł za kg. Różnica między koszta
mi produkcji, a obowiązującą
ceną detaliczna pokrywana jest
W.drodze dotacji z budżetu pań
stwa.

Nowa cena detaliczna w dal
szym Ciągu ni® będzie pokrywać
pełnych kosztów produkcji,
zmniejszy jednak wydatnie do
tacje budżetowe.

NA ZAPROSZENIE prezesa
Rady Ministrów PRL — Piotra
Jaroszewicza przybędzie wkrót
ce do Polski z. przyjacielską,
roboczą wizytą przewodniczący
Rady Ministrów Ludowej Re
publiki Bułgarii — Stańko To-
dorow.

Miswi

Republiki Wietnamy

Depesza gratulacyjna
polskich przywódców

Z okazji święta narodowego
Socjalistycznej Republiki Wiet
namu I sekretarz KC PZPR Ed
ward Gierek, przewodniczą
cy Rady Państwa Henryk Ja
błoński i prezes Rady Ministrów
Piotr Jaroszewicz skierowali do
prezydenta SRW Ton Duc Than-

ga, sekretarza generalnego KC
KPW Lo Duana, przewodniczą
cego Stałego Komitetu Zgroma
dzenia Narodowego SRW —

Thoung Chinha i premiera rzą
du SRW Pham Van Donga depe
szę, w której przesyłają — w

imieniu KC PZPR, Rady Pań
stwa i rządu PRL, od narodu
polskiego i od siebie osobiście —

najgorętsze gratulacje i najser
deczniejsze pozdrowienia dla
przywódców wietnamskich, dla
KC Komunistycznej Partii
Wietnamu, Zgromadzenia Naro
dowego i rządu SRW oraz dla
bratniego narodu wietnamskie
go.

uprawami zbożowymi, mimo

maksymalnego wykorzystania
maszyn ma jeszcze znaczną
część łanów na pniu, a z doj
rzałych kłosów ziarno zaczyna
się osypywać i każdy dzień
zwłoki będzie pogarszał sytua-.
cję. Dzięki kombajnom z Balic

jest szansa przyśpieszenia zbio
rów.

Akcję żniwną kończy również
Hodowla Buraka Pastewnego,
natomiast w Okręgowym Przed
siębiorstwie Hodowli Zwierząt
Zarodowych — sytuacja taka
sama jak w Karniowicach:.

przedsiębiorstwo dysponuje zbyt
małą ilością kombajnów w sto
sunku do posiadanego areału i
bez pomocy z zewnątrz w cięż
kich tegorocznych warunkach
nie upora się ze sprzętem.

O kombajny dopominają się
zresztą nie tylko gospodarstwa
uspołecznione. Najlepiej wiedzą
o tym dyspozytorzy SKR-ów, od
rana do wieczora oblegani przez
rolników. Zrozumiałe — każ
dy chce ratować własne plony,
a kombajn jest dzisiaj tą przy
słowiową ostatnią deską ratun
ku, bo wiadomo, że choćby od

jutra zaświeciło najpiękniejsze
słońce, to już na inne maszyny
liczyć nie można. Oprócz kom
bajnu pozostaje tylko kosa. I
nie ma co ukrywać, . że małe

pólka muszą być wykaszane rę
cznie. Kombajny też mają ogra
niczoną wydolność zwłaszcza,
że przy rozmiękłej ziemi i wil
gotnym zbożu awarie zdarza
ją się bez przerwy. Notuje się
ich dziennie po kilkanaście i

więcej. A każda awaria to —

w najlepszym wypadku — pa
rę godzin przestoju, mimo wy
jątkowo sprawnej i ofiarnej
pracy ekip remontowych, (hs)

Mokry wrzesień...
Jak przewiduje Instytut Meteo

rologii i Gospodarki Wodnej — we

wrześniu br. ma być siedem dni %
temperaturą maksymalną powyżej
20 st. oraz pięć dni z temperaturą
minimalną poniżej 5 st. Przewidu
je się także 12 dni z opadami. (W’)

W GDAŃSKU rozpoczyna się
dziś — piąty już z kolei — Fe
stiwal Polskich Filmów Fabu
larnych.

DZlS w stolicy kolejny dzień
obrad międzynarodowego kon
gresu na temat alkoholizmu i
uzależnień lekowych — wiel
kiego zgromadzenia naukow
ców 1 praktyków z całego świa
ta, które zastanawia się nad

sposobami zwalczania tych gro
źnych zjawisk,

W FALACU-zamku w Bara
nowie Sandomierskim rozpo
częły się, organizowane po raz
trzeci „Śpotkania Muzyczne".
Służą one upowszechnianiu
najlepszych dziel muzyki świa
towej w Interpretacji znanych
zespołów, m. in. — Orkiestry
Polskiego Radia i TV w Kra
kowie, Słowackiej Orkiestry
Kameralnej z Bratysławy, Cap-
pelli Cracoyiensis, Warszaw
skiej Opery Kameralnej, Chóru
Cantores Minores Wrratislavien-
sis oraz wielu znanych soli
stów.

2 i 3 WRZEŚNIA, tysiące
warszawiaków i gości spotka
ło się — mimo nie najlepszej
pogody — w kilku miejscach
miasta na wielkiej imprezie
społeczno-politycznej i rozryw
kowej — siódmym już z kolei
święcie organu KC PZPR —

„TRYBUNY LUDU”.

W ramach „jesieni Tatrzańskiej”

Na jubileusz 400-lećia
400 dzieł plastycznych

W tym roku Zakopane — zimowa stolica Polski, obchodzi swe

40i)-lecie. Z tej okazji organizowany po raz siedemnasty festiwal

kultury pod nazwą „Jesień Tatrzańska” ma szczególnie bogaty
i interesujący program, którego momentem kulminacyjnym jest
niezmiennie Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich,
odbywający się po raz jedenasty.
Jakkolwiek ten właśnie festi

wal przyciąga przede wszyst
kim uwagę krajowych i zagra
nicznych gości Zakopanego, to
w tym róku jeśli nie konkuren
cją dlań, to W każdym razie
elementem równoważącym jest
wielka i bardzo ciekawa wysta
wa plastyki współczesnej zaty
tułowana „4Ó0 dzieł na 400-lecie
Zakopanego”.

■Składają się na nią: dżlęła «r-:

tystów z całej- Polski, ■zakopiań
czyków z urodzenia, Wychowan
ków śłyńnej szkoły Kenara,
bądź też tych, którzy emocjo
nalnie związali się z Zakopa
nem, dając temu wyraz w swej
twórczości'. Nie należy jednak
wnioskować stąd, żę tematem

prac jest wyłącznie. Zakopane i

góry. Wielka różnorodność te
matyczna, a także różnorodność
przedstawionych dziedzin pla
stycznej twórczości i- technik
stanowią o atrakcyjności tej
wystawy. Prezentowana w pię
ciu różnych miejscach Zakopa
nego i w Nowym Targu zawie
ra dzieła malarskie,
rzeźbiarskie, tkaniny,
żytkową.

Uroczyste otwarcie ..„___ „

w siedzibie .zakopiańskiego Biu
ra Wystaw Artystycznych było
okazją do wyrażenia wielu słów
uznania prężnemu i bardzo in
teresującemu -środowisku pla
styków zakopiańskich —- inicja
torów i organizatorów tej wy
stawy. Na otwarcie przybyli: I
sekretarz KW PZPR w Nowym
Sączu Henryk Kostecki,’ woje
woda nowosądecki Lećh Bafia,
wiceminister kultury i sztuki
Józef Fajkowski, przewodniczą
cy Rady Narodowej m. Zakopa
nego i Gminy Tatrzańskiej, I
sekretarz KM PZPR Stefan Gu-
stek.

Oni też wręczyli
'

prżyznarte
Złote Odznaki za Zasługi dla
Województwa NoWosądeckićgń i
Złote Odznaki ża Zasługi dla
Zakopanego.

9 Złote Odznaki ża Zasługi
dla Województwa Nowosądec
kiego otrzymali: zbiorowo —

Zarząd Ojkręgu ZPAP w Zako-

grafieżne,
sztukę u-

wystawy

Zginęła turystka
31 sierpnia b godż. 18.15 kiedy

kończyła się wielka akeja ratun
kowa na Kśzalńicy nad Mor
skim Okiem, dwaj młodzi tury
ści (18 i 15 lat) przyszli do schro
niska w Pięciu Stawach z wia
domością, że na Orlej Perci
ich starszą koleżanka spadła w

przepaść — czeka na pomoc.
Poszukiwania prowadzone pra

wie przez całą noc hic dały re
zultatu (padał śnieg, była mgła);
dopiero na drugi dzień po połud
niu, natrafiono w Dolinie Pań-
szczycy na zwłoki 19-letńiej Bar
bary Soblik z Mikołowa.

(a. rak)

Posiedzenia Rady Ministrów
i Prezydium Rządu

Jak informuje rzecznik praso
wy rządu — 1 września br.
Rada Ministrów rozpatrzyła

ponownie projekt ustawy o ja
kości wyrobów, usług robót i o-

biektów budowlanych.
Przewiduje się środki ekono

micznego Oddziaływania, zakłada
jąc, że zasady wynagrodzeń oraz

system ekonomiczno-finansowy
przedsiębiorstw muszą efekty
wnie sprzyjać osiąganiu coraz

wyższej jakości wyrobów, usług,
oraz robót i obiektów budowla
nych.

Projekt ustawy będzie prze
słany do Sejmu PRL.

Tego samego dnia odbyło się
posiedzenie Prezydium Rzą
du. Rozpatrzono informację

panem, Janusz Markowski, Sta
nisław Kulon, Władysław Bo
rzęcki, Tadeusz Szczepanek, An
na Górska.

Q Złote Odznaki za Zasługi
dla Zakopanego otrzymali: Za
rząd Okręgu ZPAP w Zakopa
nem oraz Antoni Hajdecki, Ja
nusz Kaczmarski, Halina Keha-
rowa, Józefa Wnukowa, Kry
styna Szczepanowska-Miklasze-
w.śkaj'Pamiątkowy

' Metfal
ZPAP przekazał "władzom Za
kopanego. prezes krakowskiego
oddziału ZPAP, prorektor ASP
w Krakowie, wychowanek szko
ły Kenara — Antoni Hajdecki.■’ -A- ’

Specjalna komisja artystyczna
przyznała nagrody za najwybit
niejsze prace zgłoszone na wy
stawę „400 prac na 400-lecie Za
kopanego”. Sukces odnieśli war
szawscy artyści, którzy zdobyli
wszystkie pierwsze nagrody. W
dziedzinie malarstwa — Julian
Narzyński za „Bachanalia”;
rzeźby — Ryszard Kozłowski za

rzeźbę „Stara góralka”; tkani
ny artystycznej — Hanna Czaj
kowska ża tkaninę „W sercu

Tatr”; grafiki — Kazimierz
Markowski za litografię.

I nagrodę za zestaw , mebli ar
tystycznych otrzymał zakopiań
czyk Józef Kulon.

Festyn w Krynicy
„Dziennikiem Polskim"Z

Już po raz szósty redakcja po
pularnego „Dziennika Polskie
go” przygotowała- trzydniowy,,
bogaty program pod hasłem Fe
styn w Krynicy. Licznie zgro
madzeni kuracjusze, mieszkańcy
Krynicy i przybyli goście nie
mogli narzekać na -brak rozlicz
nych atrakcji. Oficjalnego o-

twarcia Festynu, czyli przepiło
wania drewnianego kloca tara
sującego wejście na krynicki
deptak dokonali: I sekretarz KW
PZPR w Nowym Sączu Henryk
Kostecki, min. Włodzimierz Ja-
niurek, sekretarz KK PZPR Jan
Grzelak, przedstawiciel Wy
działu Prasy, Radia i Telewizji
KC PZPR Mieczysław Krajew
ski, wicewojewoda nowosądecki
Edward Ligęzą, przedstawiciel

Kronika wypadków
• 1 bm. w Szarowie (gm. Kłaj),

samochód „żuk" przejechał leżą
cego na skraju jezdni Henryka
Izydorczyka (1. 29, zam. Łapczy-
ca 41). Ofiara wypadku zmarła w

drodze do szpitala.
'

v
• W miejscowości Prusy (gm.

Kocmyrzów), doszło 1 bm. do czo
łowego zderzenia samochodów
„żuk” i „nysa”. Pasażerka „nysy"
Alicja Nowak (1. 30, zam. w Slc-

pejowie) zmarła; kierowca „nysy”
— Aleksander Kawalec, w stanie
ciężkim został przewieziony do

szpitala.

o aktualnej sytuacjli w produk
cji roślinnej. ■Stwierdzono, iż

występujące od 20 sierpnia na

obszarąch całego kraju opady
deszczu poważnie utrudniają
prowadzenie prac żniwnych i su
szenie ziarna. Nadmierne zaś na
wilgocenie gleby powoduje o-

póżnianie innych pilnych prac
Polowych, zwłaszcza siewu rze
paku i wykonywanie, podory-
węk.

Ż informacji Ministerstwa
Rolnictwa wynika, że do 1 wrze
śnia br. skoszono w kraju zboża
z około 85 proc, powierzchni.
Słabe jest zaawansowanie siewu
rzepaku ozimego i podorywek.

Najpilniejszym zadaniem jest
jak najszybsze zebranie zbóż i
dokonanie icli omłotów. Należy
jednocześnie dążyć do wykona
nia planów zasiewów rzepaku, a

także należytego przygotowania
pól pod siew poplonów i zbóż o-

źimych.
Prezydium Rządu rozpatrzyło

kierunki rozwoju przemysłu ko
ksowniczego do 1985 roku oraz

związane z tym zadania i środki
realizacyjne. Przewiduje Się m.

in. budowę zakładów koksowni
czych przy Hucie „Katowice” i
w Wałbrzychu, zmodernizowa
nie koksowni w Hucie iftl. Leni
na, a także budowę instalacji
przerobu smoły i koksowania
paku w Zdzieszowicach.

N» posiedzeniu dokonano oce
ny wykorzystania zdolności pro
dukcyjnych w nowych zakła
dach przemysłu spożywczego.

Prezydium Rządu powzięło de
cyzję o utworzeniu funduszu ki
nematografii. Oznacza tó wpro
wadzenie nowego systemu finan
sowego w miejsce dotychczaso
wego, który Obowiązywał od 1958
r. Przy okazji modyfikacji zasad
funduszu filmowego wprowa
dzono m. in. promocję budżeto
wą w odniesieniu do filmów o

szczególnych Walorach artysty-
cznycjii ideowych..

Prezydium Rządu przyjęło roz
porządzenie w sprawie (Zasad za-
wierania umów oraz wysokości, nu mery „przy opisącli nie są od-

wyttągrędżeń.:ża dzielą,literackie

Przed rozmowami
w Camp David

NOWY JORK
Prezydent Egiptu, Anwar Śa-

dat udaje się- dzisiaj via Paryż
do Stanów Zjednoczonych, gdzie
od. niedzieli przebywa premier
Izraela Menaęhem Begin.

Półóficjalhy dziennik egipski
„Al Ahram” pisząc w dzisiej
szym numerze o Zapowiedzia
nych rozmowach trójstronnych,
w Camp David, nie Wyklucza
fiaska tych fozmów. Będzie po
kój albo nieustanną walka —

konkluduje dziennik.

ZG RSW Prasa—Książka—Ruch
Adam S. Wysocki oraz redakto
rzy naczelni krakowskich pism.

Organizatorzy Festynu przygo
towali wspaniały kiermasz, na

którym można było kupić szereg
atrakcyjnych towarów. Dla mi
łośników sztuki ludowej zorga
nizowano wystawy prac arty
stów ludowych oraz zaimprowi
zowane pracownie, w których
można było zobaczyć proęes po
wstawania rękodzieła. Pod arka
dami Nowego Domu Zdrojowego
odbywał się kiermasz książek,
podczas którego podpisywali swe

prace m. in. Karol Bunsch, Je
rzy
Jan
lec,
skl.

Dużą popularnością cieszyła się
również „giełda wczasów” zorga
nizowana przez Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Turystycznej w Nowym Sączu.

Wymieniliśmy tylko kilka im
prez z niezwykle bogatego pro
gramu, w którym poczesne miej
sce zajmowały również występy
zespołów artystycznych i kon
kurencje sportowe. Tym, którzy
nie byli w ciągu ostatnich trzech
dni w Krynicy radzimy, aby nie
przegapili Festynu z „Dzienni
kiem Polskim” w roku przy
szłym. • i

Harasymowicz-Broniuszyc,
Adamczewski, Julian Kawa-
Jalu Kurek i Leszek Konar-

zamawiane lub wykórżysfaję
przez Komitet do Spraw Radu
i Telewizji. Rozporządzenie u.

stała stawki wynagrodzeń autor
skich w programach Polskiego
Radia i Telewizji równe ze staw
kami stosowanymi za podobny
rodzaj twórczości w filmie, tea
trze i inńyćh instytucjach arty-
stycznych.

Henryk Jabłoński

w Kaliszu

1 bm. przebywał w Kaliszu
członek Biura Politycznego KC
PZPR, przewodniczący Rady
Państwa Henryk Jabłoński.

Głównym punktem wizyty by
ło udekorowanie sztandaru mia
sta Kalisza Krzyżem Komandor
skim z Gwiazdą Orderu Odro
dzenia Polski przyznanym przez
Radę Pańśtwa. Uroczystość ta
miała miejsce na manifestacji
mieszkańców miasta. ,

Wysokie odznaczenie przyzna-
ne zostało Kaliszowi — miastu,
które, odegrało ważną - rolę w

kształtowaniu państwowości pol
skiej. Kalisz był przed laty o-

środkiem myśli rewolucyjnej i
ruchów klasowych.

Niecodzienne

eie ...

■ (Dokończenie, ze itr. l)
zwolił Już ■ustalić, że wsżyśtkię
zdjęcia, kliszowe wykonane by
ły w okresie od marca do sier
pnia 1915 r. .

W tym samym archiwum

znajdował się również na pię
ciu pożółkłych (a raczej brązo
wych już), kartkach, spis klisz z

numeracją i ogólnymi podpisa
mi. Spis jest niekompletny, koń
czy się na numerze 75. Bewą- tym

notowani? ną kliszach. Możni
więc tylko domyślać się, do któ
rych odnoszą się fotografie.

A teraz rzecz najważniejsza:
co przedstawiają ocalałe kliszó?
Oto kilka tematów, z owego spi
su: / „Żołnierski magazyn”,
„Drzewo powalone prżeż gra
nat”, „Wejście do schronu j>.
granatowego”, „Kasyno”, ,,Fra
nek na placówce” „Baryara na

bagnie”, „Schron na reflektor”;
„Minerka”, „Okopy — opatru-
nek rannego”, „Pluton Stefań
skiego”, „Artyleria — ładowa
nie”, „Grób por. Zalewskiego” i
in.

Oglądając dokładniej kliśzś
można wywnioskować, że to do
kumentalne archiwum nie byló
nigdy wykorzystane dó odbitek,
a tym samym jego materiał nie

był dotąd publikowany. Po
twierdza to m. in. stan zmagazy
nowania klisz, które przez kil
kadziesiąt lat pozostawały nie
tknięte.

Mamy już pierwsze odbitki

stykowe, potwierdzające dobrą
jakość-wykonanych przed 62 la
ty zdjęć fotograficznych’. Wido
czni na nich żołnierze, oficero
wie, najmłodsi- mogli mieć
wówczas 20—25 lat. Może' ktoś z

naszych
’

Czytelników rozpóznj
swoich bliskich, ojców

’ lub
dziadków. Prezentujemy więc 3

fotografie z tego bogatego ar
chiwum i prosimy wszystkich,
którzy mogą przyczynić się <i»

identyfikacji postaci (ńa foto
grafii nr lj, względnie wyjaśnie
nia bliższych okoliczności, w ja
kich zdjęcia te były wykonane
— do powiadomienia nas pod ą-
dresem: „Echo Krakowa”. Kf*'.
ków, ul. Wiślna 2, li p. Czeka
my!

ADAM ŻARNOWSKI

Komunikat
Dzisiaj w godzinach wieczornych’

w związku z przebudową wiaduk
tu w ul. Warszawskiej, zamknię
ta zostanie dla. ruchu kołowego u“
lica Montelupich. Ruch kołowy bę
dzie się odbywać, trasą objazdu
przez ul. Szlak, Długą. Przystanek
autobusów MPK dla linii „U3
„130”, „140”; „208”, „D” w kierun
ku do Kleparza Nowego przenie
siony zostanie z ul. Warszawski®
na ul. Szlak. Na całej długości ul'
Szlak obowiązuje zakaz zatrzymy
wania się i postoju.
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Wkrótce pierwsi lokatorzy

Rośnie nowy wielki

zespół mieszkaniowy
BIEŻANÓW

>

Jak grzyby po deszczu wyrasta
ją domy na

'

jednym z najmłod
szych krakowskich zespołów
mieszkaniowych: Bieżanów. W

jego Skład wejdą dwa osiedla,
znajdujące się po północnej
oraz południowej stronie nowo

budowanej tu linii tramwajo
wej. Będą to os. Bieżanów Pół
noc, gdzie . jeszcze w tym roku
żacznie się montaż dwu pierw
szych . budynków 11-kondygna-
cyjnych' i o. 7 klatkach schodo
wych oraz Bieżanów Południe,
którego , realizacja, jest już po
ważnie zaawansowana.

.Kilka budynków przekazano
do odbioru — niedługo wpro
wadzą się do nich pierwsi loka
torzy. W montażu znajduje się
kilkanaście domów 5- i 11 -pię-
trowych, składających się z t

do 12 klatek schodowych.
Krakowskie Przedsiębiorstwo

Budowlane, generalny wyko
nawca zespołu osiedlowego,
przyspieszając . budowlę jednego
z domów o -5 kondygnacjach i
10 klatkach schodowych, przeka
zuje obecnie przedterminowo do
odbioru 7 klatek schodowych.
Mieszkania będą szybciej zasied
lone.

Generalnemu wykonawcy
przyszedł w sukurs Kombinat
Budownictwa Mieszkaniowego,
wznosząc tu trzy budynki, które
ukończone zostaną w tym roku.

Wkrótce zaczną się roboty
■wykończeniowe połowy jednego
z dużych domów, zgodnie' z ży
czeniami i gustami przyszłych

lokatorów. Roboty, w mieszka
niach do których wprowadzą
się jej pracownicy, wykona Kra
kowska Fabryka Kabli i Ma
szyn Kablowych.

Dla ogrzania zespołu osiedlo
wego Bieżanów z fabryki cie
pła w Łęgu wznosi się dwie
stacje wymienników ciepła. U-
rządzenia montuje krakowski
„Instal’-.

W budowie, co trzeba szcze
gólnie podkreślić, znajduje się
pawilon handlowo-usługowy.

(bp)

os. Bieżanów
z gotowych

domy montuje
orefabrykowa-

Na

się
njich płyt z zewnętrzną fakturą,
wprawioną stolarką i szkłem o-

kiennym oraz drztoiowym.

Fot. MICHAŁ KASZOWSKI

na plakat olimpijski
Komitet organizacyjny Olim-

piady-80, Wydawnictwo Plakat,
i Ministerstwo Kultury ZSRR

organizują, . przy .współudziale
szeregu innych instytucji, mię
dzynarodowy konkurs na naj
lepszy plakat olimpijski. Celem
konkursu jest stworzenie no
wych dzieł sztuki plakatowej,
poświęconych walce sił postępo
wych o trwały pokój i bezpie
czeństwo, ukazujących 'wpływ
kontaktów sportowych na dalsze
umacnianie pokoju i przyjaźni
m iędzy na rod am i „propagujących
kulturę fizyczną i sport jako
ważny środek harmonijnego roz
woju człowieka, wzywających
do masowego ruchu sportowego.

miiHHBiinHininniHHiniHininHiiiiłiHnniHiiiiiHHiiiim

Laureat nagrody
„Trybuny Ludu

Stanisławie Przybyszew-

Uroczysta promocja absolwentów
Wyższej Oficerskiej Szkoły

Wojsk Chemicznych
Na pl. Matejki pod Pomnikiem

Grunwaldzkim odbyła się w ub.

sobotę uroczystość promocji ab
solwentów Wyższej Oficerskiej
Szkoły Wojsk Chemicznych im.
St. Ziai, mianowania chorą
żych Wojsk Chemicznych oraz

przysięgi podchorążych Szkoły
Oficerów Rezerwy. Udział w tej
podniosłej uroczystości wzięli: I
sekretarz KK PZPR Kazimierz
Barcikowski, wiceprzewodniczą
cy Rady Narodowej m. Krakowa
Andrzej Zmuda, rektorzy krako-

W gronie wyróżnionych doro
czną- nagrodą redakcji „Trybu
ny Ludu” znalazł się krakowia
nin. starszy sierżant sztabowy
MO TADEUSZ SAPAŁA. Na
grodę otrzymał za inicjatywy
społeczne wśród mieszkańców s

zwłaszcza za rozwijanie różno
rakiej działalności wychowaw
czej i opiekuńczej nad młodzie
żą. ■

Tadeusz Sapała od 16 lat fun
kcjonariusz MO, od 4 lat jest
komendantem posterunku w Zie
lonkach. Teren działania poste
runku obejmuje ponad 2.0 wsi
toteż: nie za stajemy komendan
ta ża biurkiem — jest w tere
nie. Po powrocie wita nas

stwierdzeniem — chcę być
wszędzie, podmiejski posterunek
jakim są Zielonki to praca inna

niż na wsi. Bliskość Krakowa, 6
miejskich linii, autobusowych
kończących tu swój bieg powo
duje dopływ nie najlepszych
wzorców miejskich, sprawcami
większości wykroczeń są przy
bysze.

Komendant w Zielonkach po
stawił na pracę z młodzieżą —

chronienie jej przed złymi wpły
wami miasta. Podstawą jest sta
ła współpraca z organizacjami
młodzieżowymi: ZSMP, GOK-

-iem w . Bibicach, kierownic
twem i nauczycielami szkół
Wraz z rozpoczęciem roku szkol
nego sypią się prośby o spotka
nia, z młodzieżą. A jest też pro
blem opieki i kontroli młodzie
ży trudnej i pasja komendanta
— prewencja i ruch drogowy
gdyż przez 9 lat pracował
Służbie Ruchu.

Sukcesem st. sierżanta T.
pały jest stworzenie ponad 100-
osobowej gminnej organizacji
ORMO, która jest jedną z naj
młodszych wiekiem w skali wo
jewództwa. bo skupia większość
działaczy organizacji młodzie
żowych.

Trzeba jeszcze znaleźć chwilę
na normalną pogawędkę z miej
scową młodzieżą, którą wraz z

nauczycielką spotykamy'w cen
trum Zielonek (na zdjęciu) i
wrócić na posterunek gdzie cze
ka. przerwana przez nas, co
dzienna praca dochodzeniowa.

(j. r.)
Fot. JADWIGA BUBIS

w

Było wygodniej...
Bardzo wygodna dla konsu

mentów była .możliwość naby
cia w małych, otwartych od naj
wcześniejszych, godzin poran
nych sklepach z pieczywem (gdy
prawie wszystkie ogólnospożyw
cze są jeszcze zamknięte) ma-

s~a i serków. Ułatwiało to za
kupy śniadaniowe do domów, a

przede wszystkim do pracy.
Do takich sklepów, w których

zlikwidowano sprzedaż masła t
serków należą np. sklepy przy
ul. Wtślnej i Sławkowskiej. (bp)

Sa-

W konkursie mogą uczestniczyć
zarówno indywidualni artyści
plastycy, jak i organizacje wyda
jące plakaty. Oceniane będą ory
ginały dotąd nie publikowanych
plakatów, w kształcie i formie
umożliwiających ich druk, oraz

wydane wcześniej plakaty po
święcone XXII Olimpiadzie, na
klejone na kartony o wymia
rach 60x80 lub 70x108 cm.

Na , odwrocie plakatu należy
umieścić dowolną sześciocyfro
wą liczbę jako godło a do prze
syłki dołączyć zapieczętowaną
kopertę z wypisanym na niej
godłem. Koperta musi zawierać
kartkę z imieniem, nazwiskiem,
imieniem ojca autora pracy, da
lą urodzenia, wykształceniem i

dokładnym adresem pocztowym.
Prace konkursowe mogą wpły
wać na adres: ZSRR, 117049
Moskwa, W-49, Krymskaja na-

bierieżnaja 10/14, Wystawocz-
nyj zał Sojuza Chudożnikow
SSŚR, do dnia 31 XII 78 (decy
duje .data 'stempla pocztowego).
Wyniki natomiast, międzynaro
dowe jury ogłosi na łamach pra
sy w terminie do marca 1979.

Dla zwycięzców konkursu
przewiduje się następujące na
grody pieniężne: I nagroda
(jedna) — 2000 rb., II (sześć) —

1500 rb., III (dziesięć) — 1000 rb.,
a także dwadzieścia nagród po
cieszenia po 500 rb. każda, (ag)

O
skim — postaci po dzień dzisiej
szy kontrowersyjnej bo „naga
dusza i satanizm — oto słowa
klucze zarówno artystycznej iak
i personalnej legendy Stanisła
wa Przybyszewskiego” pisze
Mariusz Wesołowski w artyku
le „W dziedzinie szatana”.

Teresa Walas rozważa — „Czy
Przybyszewski był dekadentem”
a Tomasz Weiss poświęca
również swą publikację.

wskich wyższych uczelni oraz,
przedstawiciele LWP. Obecni
byli również — żona patrona
Szkoły Joanna Ziajowa i dyrek
tor ekononucz.ry Zakładów Che
micznych w Oświęcimiu Mieczy
sław Bryś.

Promocji absolwentów Wyż
szej Oficerskiej Szkojy. Wojsk
Chemicznych w Krakowie doko
nał przedstawiciel Inspekto
ratu Szkolenia MON — gen.
dyw. Wojciech Barański. Po pro
mocji i mianowaniu chorążych
Wojsk Chemicznych odbyło się
ślubowanie, a następnie podcho
rążowie Szkoły Oficerów Rezer
wy złożyli uroczystą przysięgę.

Uroczystość ta zakończęna de
filadą wojskową związana była
z obchodami 35 rocznicy powsta
nia Ludowego Wojska Polskiego
i 30 rocznicą powołania Wyższej
Oficerskiej Szkoły Wojsk Che
micznych. (aż)

mu

DZ1S O GODZINIE:

Sawicki
sylwetkę
malarza
a Kazi-

0 Studenckie Centrum Fil
mowe „Rotunda” ogłasza wpisy
na 3-miesięczne szkolenie pod
stawowe z zakresu filmu i foto
grafii. Zgłoszenia przyjmuje se
kretariat SCF codziennie (z wyj.
sobót i niedziel) w godz. 10 — 14.

# 20 — ŚCK UJ „ROTUNDA” —

Wolna Grupa Bukowina; o 21 —

Dyskoteka; o 21.3(1 — Filmy „Nie
wychylać
(fr).

#19-

pierniczą
rek” — <

nagrań. Prowadzi

A POZA TYM:

# KDK „Pałac
przyjmuje zapisy
DIUM WIEDZY O LITERATURZE

NIEMIECKIEJ; które prowadzi
pfof. di" Olga Dobijanka-Witcza-
kowa. Temat zajęć: literatura
niemiecka okresu romantyzmu do

współczesności. Informacje i za
pisy w Sekretariacie KDK, Rynek
Gł. 27 11 p., tel. 255-62, 218-84.

# W DDK Krowodrza, ul. Pa
pierniczą 2 odbywają się
dniach 4—J6 bm. w godz. 10—17)
Ogólnopolskie Targi Szkła Arty
stycznego.

# W dniach 6—10 IX br. o

godz. 19.30 w „Piwnicy pod Bara
nami” odbywać się będą koncer
ty zespołu „POLSKA SUPER
GRUPA JAZZOWA’ w składzie:

Andrzej Przybielski, Piotr Proń
ko, Janusz Skowron. Bilety w

kasie KDK godzinę przed koncer
tem oraz przedsprzedaż w biurze

IPSJ, ul. Solskiego 15/5.

się’' (jug.) „Werdykt"

DDK Krowodrza, ul. Pa-
2 — Jazz Club „DwOr

Giganci . jazzu. Antologia
A. Krupa.

pod Baranami”
na H rok STU-

(w

Tak więc znaczna część nowe
go numeru „Magazynu Kultu
ralnego”, który właśnie ukazał
się w sprzedaży poświęcona jest
postaci tego niezwykłego pol
skiego artysty, pisarza.

Ponadto Andrzej
przybliża czytelnikom
znanego krakowskiego
Walentego Gabrysiaka,
mierz Henczel, Tomasza Bura-
siewicza w artykule pt. „Malo
wanie emocji”.

Stanisław Stabro wprowadza
Czytelników „W krąg młodej
prozy”, Maria Aniśkowicz po
święca publikację poezji Mie
czysława Jastruna. W numerze

znajdują się również wiersze
poety.

„Magazyn Kulturalny” jak
zwykle zamieszcza znakomite
reprodukcje, także jak zwykle
jego mocną stroną jest oprawa
graficzna, doskonale uzupełnia
jąca treść zamieszczonych arty
kułów. Interesująco przedsta
wione są recenzje książek, które
ukazały się niedawno na półkach
księgarń, a wśród nich m. in.
tomiki^i^-szy .Andr^ejąj. JRIąyze-
cfiyi /Adama ZSŹrtifeiiniWi' Win
centego Fabera, proza Beaty
Szymańskiej itp.

Wierni Czytelnicy „Magazynu”
znajdą w ostatnim numerze jak
zwykle stałe pozycje: „Noty”,
„Książki", (bog)

Dlaczego...
...nie oznakowano do tej pory

przejścia dla pieszych od przy
stanku tramwajowego ha os.

Piastów w Nowej Hucie, gdzie
pasażerowie zmuszeni są prze
chodzić przez ruchliwą szosę?

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

Apteki
Rynek Gł. 42 (tlen), Waryńskie

go 24 (tlen), Długa 88, pl. Wolno
ści 7, Rynek Podgórski 9, Pstrow
skiego 94 (tlen), N. Huta, Centrum

C, bl. 6, N. Huta, Centrum A, bl.
3 (tlen).

' Różne
ZOO (Lasek Wolski) od gódz.

Czy znasz swoje miasto?

Warzywno-owocowy
ogródek
krakowskich ulic

Z obrad komisji

Trwała prace nad programem
walki z alkoholizmem

Na forum Komisji Przestrze
gania Prawa i Porządku Pu
blicznego RN m. Krakowa sta
nął podczas ostatniego posiedze
nia ponownie temat walki z pi
jaństwem i alkoholizmem. Pro
gram zwalczania tego niekorzy
stnego zjawiska opracował Wy
dział Zdrowia. Wcześniej oma
wianą tematyką zajmowali się
radni Komisji Zdrowia. Po

wprowadzeniu poprawek zagad
nienie to zostanie omówione pod
czas sesji Rady Narodowej.

W ocenianym programie kom
pleksowa traktuje się wszelkie

Zmiana firmy
Sprzedawcy precli skarżą się

ostatnio na brak towaru. Pod
czas gdy dzienny „limit” dostaw

do jednego stoiska wynosi np.
1100 sztuk, otrzymują oni tylko
600—700, a mogliby sprzedać co

najmniej 3.500 . Co jest powodem
braku precli,, bo mąki przecież
mamy pod dostatkiem? Może
więc na ich znikomą podaż wpły
nęła zmiana firmy producenta.
Przedtem — kiedy precli było
pod dostatkiem — wytwarzały
je Krak. Zakłady Przemysłu
Piekarniczego, a teraz po reorga
nizacji — Oddz. Produkcji „Spo
łem” WSS. (Z)

poczynania, zmierzające do ogra
niczenia spożycia alkoholu, do
zwalczania pijaństwa i alkoho
lizmu, Największe kontrowersje
budzi ta część programu, która

dotyczy pociągnięć natury pro-
hibicyjnej. Warto podać, że

autorzy projektu postulują
m. in. wprowadzenie całkowite
go zakazu sprzedaży alkoholu
w gastronomii w godzinach od
północy do 15 (nie będzie to do
tyczyło jedynie lokali luksuso
wej kategorii). Proponuje .się
całkowicie wyeliminować ze

sprzedaży w kawiarniach konia
ki i likiery. Rozważa się ewen
tualność zastosowania zakazu

sprzedaży alkoholu w soboty i

ograniczenia sprzedaży w ga
stronomii alkoholu, w dni wolne
od pracy i święta.

Podczas obrad przedstawiciele
Krakowskiego Społecznego Ko
mitetu Przeciwalkoholowego
zdecydowanie domagali się, i to
w fermie apodyktycznej wpro
wadzenia tych -wszystkich kon
trowersyjnych postulatów, a na

kilka kontrargumentów zarea
gowali w sposób daleki od przy
jętych w dyskusji zwyczajów.

Ostateczny kształt programu
walki z alkoholizmem i pijań
stwem zostanie sformułowany
do końca tego, roku i zatwier
dzony uchwałą Rady Narodowej.

Z nazw krakowskich ulic
można by założyć wzorcowy o-

gródek działkowy z bogatym
zestawem warzyw i owoców.

A więc mamy w Krakowie
ulice: Agrestową, Czereśniową,
Jabłonną, Morelową, Morwową,
Orzechową, Porzeczkową, Śliw
kową, Wiśniową, 'Wiśniowy Sad,
a następnie: Buraczaną, Ćwikło
wą, Fasolową, Grochową. Grosz
kową, Gronową, Ogórkową,
Strąkową, Szparagową, Tru
skawkową i Winnicką,

Skoro już mowa o ogródku 1
owocowo-warzywnym bukiecie,
to nie należy pominąć również
takich nazw krakowskich ulic,
jak: Altanowa, Botaniczna,
Działkowa, Na Grządkach, O-

grodniczą, Ogrodową, Ogrodni
czek, Ogrodniki, Owocową, Ro
ślinną, Sadową, Warzywną i

Zaogródzie. (aż)

Jednym zdaniem
DŁUGIE lufki w stylu

ro z gładkiego szkła i
wzorki można kupić
trudu w prywatnych
skach.

ret-
we

bez
kio-

W KRAKOWSKICH szko
łach działa 267 spółdzielni
uczniowskich, zrzeszających
32.590 młodzieży — czyli 38

proc, ogółu uczniów naszego
województwa — i wdrażają
cych do samodzielnego go
spodarowania.

32 LOKALE wiejskie] ga
stronomii na naszym terenie
dba o urozmaicenie jadłospi
su specjalnościami kuchni
staropolskiej.

tani cms& ”

(Kopernik?!
9'cl o zmroku. "

Radio
PROGRAM 1

NA FALI 1322 M
Wiadomości: 15, 19, 20, 21, 22, 23,

O.01,1,2,3,4,5
16 Tu Jedynka. 17.30 Radióku-

rier. 18 Tu Jedynka. 18.25 Nie tyl
ko dla kierowców. 18.33 Konc. ży
czeń. 19.15 Gwiazdy naszych e-

strad. 19,40 Polskie zesp; jazzowe.
20.05 Śladem naszych interwencji.
20.10 Z dziejów, polsk. muz. woj
skowej. 20.35 Melodie lat siedem-,,
dziesiątych. 21.05 Kron. sport. 21 .15

Przeboje trzech pokoleń. 22.20 Tu
Radio Kierowców. 22 .23 Lublin na

muz. antenie. 23 Wita Was Polska.
PROGRAM II

NA FALI 249 M
Wiadomości: 16.40, 2J.30, 23.30
17 Blaski i cienie muz. jazz-roek.

17.20 Notatnik kuli. 17 .30 Portret

pisarza. 18 Polacy laureatami mię
dzynarodowych konkursów muz.

— aud. 18.30 Echa dnia. 18.’4O Na

rozrządowej górce — rep. 19 Kóric.'

chopinowski z nagr. W. Małcużyń-
skiego. 19.40 Dźwięk. Plakat. Rek
lamowy. 19.55 Przezorny zawsze

ubezpieczony. 20 Saldo Panie Dy
rektorze. 20.20 Kontrapunkty —

tyg. o muz. XX wieku. 21.40 Muz.
22 Jarmark cudów. 23 Sławne ro-’
manse — St. August i Pani Gra
bowska — aud. 23.35 Co słychać w

świecie. 23.40 Muz.
PROGRAM HI

UKF 66,83 MHz
Wiadomości: 17, 19.30, 22
17.05 Muz. poczta UKF. 17.40 Od

kurzone przeboje. 18.10 Polit. dlą-
wszystkich. 18.25 Czas relaksu. 19
Codz. pow. w wyd. dźwięk. — R.

Bratny — Kolumbowie —• ode. 10

(powt.). 19.35 Opera tyg.: B. Brit-
ten — Płonący ognisty piec. 19.50

Lwy mają apetyt — 16 ode. pow.
P. Dickinsona (powt.), 20 60 minut
na godz., 21 Scherzo i ballada Cóxk

pina, 21.40 Z muzyki teatr. A . Ku
rylewicza, 22.08 Gwiazda siedmiu
wieczl G. O’Sull'ivan. 2215 Trzy
kwadranse jazzu. 23 Nowa tomiki

poet. — J. Gałek. 2-3.05- . Między
dniem a snem.

PROGRAM IV
1 AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ PR

UKF 68,75 MRs
Wiadomości: 16.40, 22.35
16.50 Wydarz., opinie, refleksje

(Kr). 17 .20 Skrzynka Interwencji
w. opr. J. Zycha (Kr). TT.30 Mini-
recital tyg. — B. Vintoh (Kr). 17.45
Start (Kr). 18.24 Pogoda (Kr). 18-25 .

Kalejdoskop nauki. S-CMS 41*-
biosfery. 19.15 Leld jęz. ang. 19.30

Jam session (STEREO •— KR). 20.15
Odtw. konc. orkiestry Tonhalle z

Zurychu pod dyr. W. Rowickiego
(STEREO — KR). 21.55 D. Szosta
kowicz — Kwartet smyczkowy
b-moll. 22 .15 Spotk. z historią —

Dekret o anulowaniu rozbiorów
— aud. 22 .35 Pomnikowe legendy
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dla młodzieży w wieku
«S«a "3 CSO 2<> l«3f BJ5BI

z flzdolnieHiami choreograficznymi,
wokalnymi i muzycznymi!

DOM KULTURY KOLEJARZA w KRAKOWIE,

ul. FILIPA 6, ogłasza wpisy dó następujących zespołów
zainteresowań, na rok oświatowy 1978/79:

0 do zespołu tańca ludowego „Semafor” — dziewczęta i chłopcy,
w' wieku 14—18 lat,

9 dó zespołu rytmiczno-baletowego „Trakt”, dzieci w wieku
7—14 lat,

0 do estrady operowej, pieśniarki i pieśniarzy, posiadających
dobre warunki głosowe,

0 do zespołu wokalnego, dziewczęta i chłopcy, w wieku 15—20 lat,
0 do zespołu muzycznego — instrumenty smyczkowe i dęte —

bez ograniczeń wieku.

Wpisy przyjmowane będą do 15 września 1978 r., w Domu Kul
tury Kolejarza, w godz. 16—19.

Przesłuchania kandydatów odbędą się w dniach 15 i 19 września
o godz. 18. K-5785

Praca

PRZYJMĘ pomoc domo
wą do dziecka, na stałe
lub dochodzącą. — Ewa
Dyduch, Kraków — pl. Si
korskiego 14/3.

g-58431

PRACOWNIKA ze znajo
mością szewstwa., może

być rencista — zatrudni
pracownia obuwia ,,Cho-
daczek” — Kraków, Czar
nowiejska 93, tei. 231-51.

g-58408

POMOC do rocznego dzie
cka, dochodząca lub na

Stałe — potrze ona. Sło
miana 21/62. £-596/6

GOSPODYNI dochodząca
do starszego małżeństwa

potrzebna. Rydla 22/11.
g-60089

POMOC do niemowlęcia
na kilka godzin dziennie
— przyj mę. 18 stycznia
55/19. g-59504

ZAKŁAD usługowy za
trudni kobiety w charak
terze agentów. — Czas
pracy menormowany. —

Oferty 39442 „PrasA” Kra-
<kow, Wiślna 2.

'feowo OTWARTY zakład

usługowy iakiernictwa sa-

mocnodowegó w Krako
wie — zatrudni kwalifi
kowanych pracowników.
Oferty 59280 .,Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PRZYJMĘ uczniów do po
płatnego zawodu blacha-
rza-dei<arza. Dla źamiej-
ścowych mieszkanie. —

Zgłoszenia: Marian Siko
ra, Kraków, ul. Konopna
14, lub Królowej Jadwi
gi 8. g-59256

I
KRAKOWSKA FABRYKA

APARATÓW POMIAROWYCH „MERA-KFAP"

w KRAKOWIE, ul. G. ZAPOLSKIEJ. 38

przyjmuje dodatkowo

absolwentów szkół podstawowych
. zamieszkałych na terenie województwa miejskiego

krakowskiego

do praktycznej nauki zawodów:

O TOKARZA

o ślusarza

Nauka trwa trzy lata. — Uczniowie odbywają prak
tyczną naukę zawodu w zakładzie pracy oraz uczę
szczają do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształ
cającej.

Po ukończeniu nauki absolwenci zostaną zatrudnieni

w przedsiębiorstwie, w charakterze kwalifikowanych
robotników.

Zgłoszenia przyjmuje:
— Dział Osobowy i Szkolenia „MERA-KFAP",

Kraków, ul. G. Zapolskiej 38 (Bronowice) -

telefon nr 742-22, wewn. 226.

Przy wpisie należy złożyć następujące dokumenty:
O podanie
O dowód osobisty ojca lub matki (do wglądu)
<0> świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
<j> kartę informacyjną ze szkoły podstawowej
O trzy fotografie
<0> świadectwo zdrowia.

U K-5887

DOCHODZĄCA do 8-mie-
siącznego dziecka — po
trzebna. Wójtowska 9/101.

£-58721

PIEKARZY zatrudnię na

dobrych waruiiKach. Dla
zamiejscowych mieszkanie
zapewnione. Antoni Za
torski, -Kraków, ul. Ło
kietka 175 (dojazd auto
busem 120).

g-59683

POTRZENA opiekunka do
rocznej dziewczynki. —

Kraków, ui. Na Błonie
11 a/105. g-59443

DAM' — superkomfortowe
mieszkanie w wilii oraz

dobrze wynagrodzę star
szą panią za opiekę nad
dużymi dziećmi. — Oferty
59237 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

POSZUKUJĘ od paździer
nika dochodzącej opie
kunki do dwojga dzieci,
wwieku4latai10mie
sięcy. Osiedle Widok. —

Tel. 729-69, w godz. 8—10.

g-59257

POTRZEBNA pomoc do
dwuletniego dziecka —

dochodząca, bez ' utrzy
mania. Zgłoszenia: Kra-
kótv; tel? -618-35 • U? -■godzi
8,30--14,30.

g-59282

Nauka

MATEMATYKA — kore
petycje. Frydrych, Wieli
cka 76 B/49.

g-55418

DO matury eksternistycz
nej przygotowujemy. Mgr
Bazgierowa, Kraków, 18
Stycznia 49/37 (rog Nowo
wiejskiej). g-57184

ANGIELSKIEGO, francus
kiego wyucza rutynowa
ny. — Starżycki, 30-960
Kraków, skrytka poczto
wa 651. g-59718

KURSY
ZAOCZNE

(nauka w niedzielę)

KELNERSKIE,
BUFETOWYCH,
KIEROWNIKÓW

ZAKŁADÓW
GASTRONOMICZNYCH,

SPRZEDAWCÓW
SKLEPOWYCH

ora» MAGAZYNIERÓW,
organizuje

Zakład Doskonalenia

zanouoAego w Krakowie.

Wpisy:
Kraków, ul. Dietla 38
t»l. 639-11, 8SZ-98, W
godzinach 8—17.

K5597

•MMMMMM**
FOMATURALNE

KURSY
> kreśleń technicznych

maszynowych i bu
dowlanych

+ dekoratorów wnętrz
i wystaw sklepowych

+ kierowników zakła
dów gastronomicz
nych

organizuje „LINQWISTA-
OŚWIATA” — Kraków,

ul. MAZOWIECKA 8,
telefon 334-72, 394-23.

K-5841

9999999999999—

KURS
4 DZIEWIARSTWA

MASZYNOWEGO

4 SZYDEŁKOWANIA

oraz

4 MANICURE
i PEDICURE

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego
w Krakowie. — Wpisy:

Kraków, ul. DIETLA 38,
telefon 639-41, 652-98

w godzinach 8—17.

K-5574

Kupno

„POLTAX 2” — kupię.
03. 1000-lecia 35/54.

g-59261

1550 BONÓW PeKaO —

kupię. Kraków, tel. 436-40,
po godz. 21 .

g-59274

2000 BONÓW PeKaO —

kupię. Oferty 59275 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

GARAŻ murowany, chę
tnie Nowa Huta — kupię.
Podać cenę. Stanisław Pi-
kulski, Nowa Huta — os .

Na Lotnisku 8/39.

g-59728

Matrymonialne

SAMOTNI! Duży wybór
ofert posiada Biuro Ma
trymonialne „Westa”, skr.
pocztowa 672, 70-952 Szcze
cin 2. K-41

PANNA, lat 32, wykształ
cenie wyższe, wzrost 163,
miła — pozna samotnego
pana z wyższym wy-
Kształceniem, do lat 40.
Cel matrymonialny. Ofer
ty 59712 „Prasa” Kraków,
wiślna 2.

Sprzedaż

SYRENA 105, rok 1976 —

sprzedam. Kraków, ul.
Słomiana 6/46, po godz. 16.

g-601u4

WARSZAWA 223, stan do
bry — sprzedam. Zgłosze
nia: Skawina, ui. xvorab-
nicka 80. g-59643

GAZOWE kotły c. o. (ate
stowane), o wydajności
4xl5u.000 Kcal/h oraz inne
- sprzedam. Tei. 828-81.

g -60150

FIAT 126 p fabrycznie no
wy — sprzedam. Oferty
60212 „Prasa” Kraków,
Wisina 2.

MASZYNĘ dziewiarską
produkcyjną, nr o, sprze-
uam. Na Skarpie 19/15.

g-59163

BŁOTNIKI do Skody —

10U0 MB — sprzedam. Tel.
433-70. g-59385

VW-120’0, sprzedaj. Zgło
szenia: — Kraków, sta-
cmewicza 3o/43, w godzi
nach 1j—17 .

59446-g

KOŻUCHY tureckie, męs
ki i damski — sprzedam,
oferty 5a3ol „Prasa” Kra-
kuw, Wisina 2.

FIATA 125 p 1500 — rok
produkcji 1972, w dobrym
stanie — sprzedam, Ogią-
uać: Łagiewniki — ul.
Odrzańska 6/116, w godz.
16—19. g-jb3o6

SYRENA 103 tanio sprze
dam. Swoszowice,. Wypo
czynkowa 238, po godz. 16.

1 g-5934’7

FIAT 126 p, nowy — sprze
dam. Oferty 593<>6 „Prasa”
maków, Wiślna 2.

SALON inkrustowany —

z lustrem, lampę antycz
ną, wersalkę i inne me
ble, czarne karakuły —

sprzedam. — Oferty o9343
„Prasa” Kraków. Wiśl
na 2.

MŁODĄ krowę na ociele
niu — sprzedam. — Bien-
czyce lUo.

g-59335

NOWĄ, kompletną karo
serię „Nysa 522”, sprze
dam. Oferty 59334 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

NOWY saksofon tenor i
alt „Weltlęlang” — sprze
dam. Nowa Huta — os.

Szkolne 36/43.
g-59073

FIAT 500 Nuova, sprze
dam. Łobzowska 57/41, po
18. g-59063

FLIZY czeskie — sprze
dam. Tyniecka "46.

g-59053

BONY PeKaO — sprze
dam. Tel. 309-31.

g-58916

KAMERĘ „Kwarc DS 8-M”
i projektor „Ruś”, mało
używane — sprzedam. —

Tel. 139-74.

g-59236

SYRENA 104, stan dobry
— sprzedam. Nowa Huta,
os. Szkolne 29/13.

g-59235

ODSTĄPIĘ garaże. —

Uśmiech 9. g-59366

FABRYCZNIE nową ka
roserię Fiata 125 p, sprze
dam. Oferty 59228 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

MOTOCYKL MZ-250 — do
sprzedania. — Zgłoszenia:
Wieliczka, os. Kościuszki
2/16, tel. 865. g-59364

SAMOCHÓD Fiat 125 p —

1500 — model III kwartał
1977 — sprzedam. Oferty
59395 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

SYRENA 105 Lux, z roku
1975 — sprzedam. — Tel.
387-00, w godz. 8—15.

g-59939

FIATA 125 p, rok 1970 —

po 60.000 km — sprzedam.
Ul. Wielicka 82 a/54.

g-59640
SPRZEDAM z powodu
choroby kiosk ogólnospo
żywczy, w dobrym punk
cie Krakowa. Zgłoszenia:
tel. 486-56, codziennie do
godz. 8 .30 i po godz. 18,
lub oferty 59631 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

KAROSERIĘ nową Fiata
125 p, Skody S 100 — sprze
dam. Gdów, Myślenicka
78. g-59501

KOMPLETNĄ karoserię
Zaporożca —'sprzedam. —

Nowa Huta, Jagiellońskie
29/6. g-59289

FLIZY krajowe — 14 m2.
Telefon 381-38 .' g-59284

BIURKO i biblioteczkę —

(orzech) — sprzedam. —

Komandosów 10/8/Ą — w

godz. 16—20. g-59273

FIAT 126 p, nowy. Tel.
196-26. g-59253

WYLOSOWANĄ — Syre
nę 105 — sprzedam. —

Zgłoszenia: ul. Ugorek
1/258, po godz. 16.

g-59277

WTRYSKARKĘ hydrauli
czną, automat — sprze
dam. Nowa Huta, os.

Krakowiaków 40/3.
g-59262

KOŻUCH damski, radio
magnetofon „Maja” —

sprzedam. Kraków, La
wendowa 3/45. g-59271

VW-1200 sprzedam. Zgło
szenia: Kraków, Stachie-
wicza 35/43, w godz. 15—
17. '

g-59446

ODSTĄPIĘ drut zbroje
niowy. Oferty 59445 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

NIE uszkodzone kafle —

komplety z pieców — ku
chennego i pokojowych,
nowe 2 łóżka hotelowe,
używane łóżko z metalo
wą siatką,, węglowy piec
łazienkowy .

— sprzedam.
Chrobrego 4/1, w godz.
18—20. > g-59368

NADWOZIE 126 p, sprze
dam. — Dzierżyńskiego
101/3. g-59441
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E BROGS MOIEGO?
IM KOMENDA 13-36 OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY w TRZEBINI,

ul. FABRYCZNA 4 - wraz z DYREKCJĄ PIRPCh „NAFTOBUDOWA"

ZARZĄD BUDOWLANO-MONTAŻOWY NR 2 w TRZEBINI
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przyfacia
do stacjonarnego Ochotniczego Hufca Pracy.

V/arunkiem przyjęcia jest:
ukończenie 18 lat, a nie przekroczony 22 rok O dobry stan zdro-

. wia O wykształcenie podstawowe nie wyższe niż 8 klas, bądź
niepełne podstawowe.

Junacy naszego Hufca pracują w Przedsiębiorstwie Inwestycyjno-Remón-
towym Przemysłu Chemicznego „Naftobudowa”. — Wyżywienie dzienne
odpłatne tylko 18 złotych.
Poza tym junacy otrzymują:

bezpłatne zakwaterowanie O ubranie robocze O odpłatne, w 50

proc, w ratach, umundurowanie wyjściowe O wynagrodzenie
zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy.

Przychodząc do Hufca musisz spełniać trzy podstawowe warunki:

pracować 0 uczyć się b odbywać szkolenie wojskowe w ramach

samoobrony..
Nauka bezpłatna. — Możliwość ukończenia Podstawowego Studium Za
wodowego lub Zasadniczej Szkoły Budowlanej o kilku specjalnościach
zawodowych oraz dla wyróżniających się junaków atrakcyjne kursy, jak:

• KIEROWCA SAMOCHODOWY, SPAWACZ

Odbędziesz szkolenie wojskowe w zakresie samoobrony, ź przeniesie
niem do rezerwy. — Na terenie Hufca istnieje klub, sala telewizyjna,
boisko sportowe, TKKF, PTTK, LOK, PCK, biblioteka oraz sekcje zainte
resowań.

Przyjedż do nas, zabierając ze sobą:
dowód osobisty z adnotacją o zwolnieniu ż ostatniego miejsca
pracy O ostatni dokument wojskowy <> świadectwo szkolne b

rzeczy osobistego użytku.
Bilety na bezpłatny przejazd otrzymasz w miejskich i wojewódzkich Za
rządach ZSMP.

Zgłoś się pod adresem: 13-36 OHP — 32-540 TRZEBINIA, ul.

Fabryczna nr 4 - województwo katowickie. - CZEKAMY NA TWÓJ
TMYJAZD! KOMENDA 13-36 OHP

M
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■

SUKNIĘ ślubną, włoską
— sprzedam. Niepodleg
łości 5/176. g-59435

SAMOCHÓD Moskwicz
412, rok produkcji 1971 —

sprzedam. Oglądać: No
wa Huta. os . XX-lecia
PRL 38/87. g-59428

KANAPĘ i 2 fotele klu
bowe — sprzedam. Tel.
216-65. g-59426

BŁAM — brązowe łapki
karakułowe — sprzedam.
Tel. 626-76. g-59425

500 BONÓW PeKaO oraz

2 pary szerokich obrączek
złotych — sprzedam. —

Oferty 59421 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KOŻUCH włoski, damski
— sprzedam. — Wielicka
78/7, w godz. 17—19.

g-59420

LAKIER zielony, orygi
nalny, na Skodę 105 i 120,
oraz flizy niebieskie —

sprzedani. — Os. Słone
czne 2/15. g-59417

GRAMOFON szafkowy, 2

kufry antyczne, 2 szafy,
konsolkę z lustrem bel
gijskim, 2 łóżka z mate
racami, kredens, stół ku
chenny z szufladami,
obrazy — sprzedam. —

Oferty 59423 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

I.ODÓWKĘ — „Saratów”,
półko-tapczan, telewizor
„Elektron”, nowe, sprze
dam. Kraków, Ariańslca
15/8. g-59635
NSU 1200, rok prod. 1970
— sprzedam. — Telefon
435-27.- g-59679
PIANINO „Sommerfeld”
— sprzedam. Kraków, Ka
lata 11/14.

g-59691

1FA - 9, silnik 1000 —

sprzedam. Azory, Stachie-
wicza 31/59. g-59689

FLIZY' kolorowe czeskie
— sprzedam. Skawina —

ul. Słoneczna 13/25.
g-59699

MASZYNĘ dziewiarską —

produkcyjną — sprzedam.
Nowa Huta, os. Jagiel
lońskie 31/5, po godz. 16.

g-597^0

SAKSOFON tenor „Mari-
go” — sprzedam. Oferty
59702 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

KOŻUCH turecki, nowy
— sprzedam. Tel. 426-30 .

g-59260

Lokale

DWA mieszkania —.'po
kój z kuchnią i garśóńfe:-
rę, duże, superkomforto
we, w śródmieściu — za
mienię na jedno większe,
superkomfortowe. Oferty
59982 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

KURSY JĘZYKÓW OBCYCH

w ZAKŁADACH PRACY organizuje
„LINGWISTA-OŚWIATA”. ■ Zgłoszenia:
Kraków, ul. Mazowiecka 8, tel. 394-23.

K-5837

BIESKO - BIAŁA — cen
trum — mieszkanie kom
fortowe, kwaterunkowe —

3 pokoje, kuchnia, tele
fon, garaż, zamienię na

mniejsze w Krakowie-No-
wej Hucie. — Zgłoszenia:
telefon 848-26.

59286-g

ZAMIENIĘ mieszkanie su
perkomfortowe, 3-pokojo-
we, około 70 m-, w No
wej Hucie — na 2 pokoje
z kuchnią i pokój z ku
chnią. Dzielnica obojęt
na. Zgłoszenia: Os. Kolo
rowe 12/45.

59263-g

POKÓJ superkomfortowy
— samodzielny — wynaj
mą studentce, uczennicy.
Oferty 58981 „Prasa”, Kra
ków, Wiślna 2.

3 DUŻE pokoje komfor
towe — zamienię, na mie
szkanie -2-pokojowe. Ofer
ty 60282 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

OKAZJA! Dwa pokoje z

kuchnią, superkomforto
we, Nowa Huta i komfor
towa pojedynka Podgórze
— zamienię na dwupoko-
jowe, superkomfortowe —

centrum Krakowa. Oferty
60178 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

GARSONIERĘ superkom-
fortową w Bronowicach —

zamienię na dwa pokoje z

kuchnią. Sprawa pilna. —

Oferty 60285 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PRZYJMĘ na mieszkanie
pracującą panienkę. Sze-’
loka 30, m. 12, godz. 16—
20. g-59545

KATOWICE! Superkom
fortowe dwa pokoje, ku
chnia — zamienię na Kra
ków. Oferty 59252 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

DWIE studentki niepalą
ce — poszukują super-
komfortowego pokoju lub
garsoniery, na 3 lata. —

Oferty 59243’„Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KUPIĘ mieszkanie super
komfortowe, pokój z ku
chnią lub garsonierę —

własnościowe. Podać lo
kalizację i cenę. Oferty
59384 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

POKÓJ z kuchnią 37 m2,
III piętro, al. Marchlew
skiego — zamienię na

garsonierę. — Oferty 59345
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

ZDECYDOWANIE kupię
mieszkanie własnościowe.
Oferty 59354 „Prasą” Kra
ków, Wiślna 2.

Nieruchomości

DOMEK '

kempingowy w

Czchowie — dwa pokoje,
kuchnia — sprzedam. —

Zgłoszenia: Kraków, Har
cerska 8. g-59267

Zguby

PROSZĘ tylko o zwrot
dokumentów, z pozosta
wionej teczki w tramwa
ju. Warszawska 17 —

przychodnią, tel. 328-47 .

g-59861

NAGRODA! „Erikę”, zgu
bioną w tramwaju —-

„siódemce”, sobota —

proszę oddać. Tel. 133-35.
g-59932

CHORABIK Tadeusz, za
mieszkały Głogoczów 89,
zgubił legitymację służ
bową nr 698, wydaną przez
Uniwersytet Jagielloński.

g-59854

OBYWATELKA angielska
zgubiła 25 VIII w Bochni,
w Rynku — 3 złote pier
ścionki. Uczciwego znala
zcę czeka bardzo wysoka
nagroda. — Oferty 59877
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

Różno

ZESPÓŁ zagra na wese
lach i zabawach. — Tel.
757-08. g-59272

NAJNOWSZE suknie ślu
bne — poleca wypożyczal
nia „Anna” — Armii Lu
dowej 6, boczna Daszyń
skiego. g-57858

ZAKŁAD blacharski - sa
mochodowy — wykonuje
prace blacharskie, konser
wacje podwozi. Stefan Pa-
tecki, Michałowice II 18,
tel. Kraków 207-21, wewn.

22. g-60262

USZCZELNIANIE okien,
mocowanie karniszy, sza
fek i innych elementów
oraz wymiany śrub okien
nych na' zaczepy -- wyko
nuje Kodura, tel. 370-35
(W godz. 10—14). g-59472

OBIADÓW dietetycznych
poszukuję. — Oferty 59731
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.
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Targi Sztuki N7L.•rj
qiD41

Szeroka oferta wyrobów
ogaty przegląd folkloru

Targi
wiły się
wie 6 lat temu. Od początku ich

ambicją było przekazanie ogro
mnego dorobku kulturowego na
szego narodu, nie tylko jeśli
idzie o wyroby sztuki ludowej,
ale także pieśni, tańce regional
ne, zabawy i obyczaje ludowe.
Pragnieniem organizatorów by
ło także, by całe to bogactwo
uzmysłowić tysiącom turystów'
Zarówno krajowych jak i za-

. granicznych. I stało się. Targi
„chwyciły”. Dziś, choć może nie
każdy zdaje sobie z tego Spra
wi, na Targi przyjeżdża się
specjalnie do Krakowa z. dale
kich zakątków kraju i z zagra
nicy.

Mają już one swoją specyfi
czną atmosferę, która każę tłu
mnie odwiedzać kramy i stoi
ska, oglądać występy na estra
dzie — słowem uczestniczyć W'ę
wszystkim co znajduje się W'
ich bogatym programie.

Obecnym Targom zła pogoda
odebrała niestety jeden z naj
większych ich uroków — barw
ność kramów i wędrujących
tłumów, bogactwo estradowych
występów. Chociaż trzeba przy
znać, że na przekór aurze i tak
Óie brakowało kupujących przy
Stoiskach, a organizatorzy wy
korzystywali dosłownie każdą
lukę, w deszczu, by zaprezento
wać na estradzie jakiś zespół,
by na Rynku coś się stale dzia
ło. Nie brakowało więc atrak-

Sztuki Ludowej, poja-
po raz pierwszy zaled-

lanterii pamiątkarskiej. Bardzo

interesująca była również pro
pozycja jubilerska, szczególnie
krakowskiego „Imago Artis”.

W BWA zaprezentowały też
po raz pierwszy swą handlową
ofertę Tajlandia i Jugosławia.

Dzisiaj ostatni dzień kierma
szowych emocji, czyiwo jednak

WRZEŚNIA

Poniedziałek

Rozalii

Lilianny

Wieczór z dziennikiem, 20.30 Zło
ty Orfeusz 78 — progr. rozr., 21.20

Lekcja poezji, 21.40 24
21.50 Tato,'
mąż — film

................... i godziny,
ja już

'

wyszłam za

kom. bułg.

— I: 6 TTR Uprawa
TTR Hodowla zwie-
szkól: jęz. polski kl.

cji, jak chociażby już tradycyj
ny „Wianek krakowski” — ko
rowód najmłodszych mieszkań
ców Krakowa w strojach regio
nalnych, czy „Krakowskie we
sele”. — Wesele ze wszystkimi
jego obrzędowymi częściami za
prezentowane przez Zespół Pie
śni i Tańca „Krakowiacy”, z o-

kazji ślubu zespołowej pary
Elżbiety Kukuly i Krzysztofa
Tyrpy (na marginesie jest to

już w historii zespołu 80 mał
żeństwo).

Jednak cały ciężar tej folklo
rystycznej imprezy przeniósł się
tym razem silą rzeczy do pomie
szczeń zamkniętych, a więc na

wystawy.
Nawet najwybredniejszych za

chwyciła na pewno zorganizo
wana przez Centralny Związek
Rzemiosła oraz Izbę Rzemeślni-
czą w Krakowie, a zrealizowa
ną przez Młodzieżowe Centrum
Kultury FSZMP w Krakowie,
w Muzeum Historycznym przy
ul. Franciszkańskiej 4 „Wysta
wa rzemiosła artystycznego”.
Szczególnie piękna naszym zda
niem była ręcznie malowana
porcelana, Wacława Grzybow
skiego z Warszawy, metalopla
styka rzemieślników z Łodzi,
lampy Stanisława Białka z Kra
kowa i wyroby kryształowe Bo
lesława Kościańskiego z War
szawy.

Z satysfakcją można stwier
dzić,. że ożyły w Krakowie tra
dycje ongiś sławnych złotników,
dawno bowiem nie widzieliśmy

Tajlandzkie maski przyciągają uwagę zwiedzających w pawilo
nie BWA prży placu Szczepańskim.

Zdjęcia: MICHAŁ KASZOWSKI

Słowackiego 19.15 Wolny strze-

Kina
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Targi szklą w pięknej scenerii piwnic Domu Kultury dzielnicy
Krow'cdrza przy ul. Papierniczej.

&>ną s;ę nawet nie pokazała. Jeszcze rok temu wy
skoczyłaby z łóżka i pomogła mu przy pakowaniu.

Pożegnał się z nią dopiero, kiedy był gotowy do drogi.
— Nie zamierzam go odłożyć — powiedziała o przy

jęciu. — Nic zamierzam się ośmieszać. Sześć miesięcy
śtaram się o tych ludzi. Będę ich bawić za nas oboje.

Larry Raille nie m’ał co do tego żadnych wątpli
wości.

4.

„Tango Novćmber” był tego dnia przyczyną wielu
rozmów telefonicznych w Rzymie, budząc uśpionych
urzędników lub przywołując ich z nieautoryzowanych
weekendów. Ostrzegano też telefonicznie różne osoby,
których interesy mogły ucierpieć na skutek katastrofy.
Byli też tacy, którzy mogliby na niej zarobić i również

tacy, którzy powinni się byli zastanowić nad sposoba
mi uniknięcia konsekwencji wypadku.

Wśród tego całego zamieszania miała miejsce jedna
raczej nieważna rozmowa telefoniczna. W tanim, dwu-
pokojowym mieszkanku ruchliwej dzielnicy Tuscolana,
kilkaset metrów przed Cinecitta. Odezwał się dźwięk
telefonu i obudził Sharlie Bhrzizza, a kiedy nikt inny
nie podnosił słuchawki. Ba.rzizza uznał, że musi to zro
bić sam. W pokoju na materacach leżało sześciu face
tów i dwie dziewczyny, które pozostały od wczoraj
szego wieczora. Materace rozrzucone były niechlujnie
po podłodze, każdy otoczony stesem ubrań, płyt i ksią
żek. Sharlie miał prócz tego jeszcze aparaty fotogra
ficzne.

Telefon był jedynym luksusowym przedmiotem w

mieszkaniu. Znajdował się w kuchni. Był przedmiotem
niezbędnym, gdyż pięciu mieszkańców pokoju stano-

tak znakomicie, nowocześnie i e-

fektownie wykonanej biżutc.-ii,.
W starych, stylowych piwni

cach Dzielnicowego Domu Kul
tury w Krowodrzy przy ul. Pa
pierniczej, krakowska „Desa”,
zorganizowała I Ogólnopolskie
Targi Szkła Artystycznego. Za*
prezentowało na nich swe wy
roby 11 artystów: z Wrocławia,
Krosna, Tarnowa, Kłodzka, Pio
trkowa Trybunalskiego 'i Kra
kowa, raz jeszcze potwierdzając,
że szkło, to tworzywo niezwykle
wdzięczne, ale i zarazem bardzo
trudne.

Nieco inny charakter miała
wystawa — oferta eksportowa
„Salon Coopexim — Cepelia 78”,
otwarta w pawilonie wystawo
wym BWA przy placu Szcze
pańskim. Salon, nieodłączny e-

lement Targów od 3 lat, wy
znaczający międzynarodowy
charakter tej imprezy, jest miej
scem prezentowania zagranicz
nym gościom naszej sztuki lu
dowej oraz rękodzieła i rzemio
sła artystycznego, badając moż
liwości ich eksportu. Na tego
rocznej wystawie można było
obejrzeć: meble, wyroby z gli
ny, szkła i skóry, a także bar
dzo piękne tkaniny i sporo ga-

będą jeszcze przez kilkanaście
dni rozmaite interesujące wy
stawy, oprócz wymienionych
przez nas poprzednio, na pewno
godne polecenia są: wystawa
autorska „Rzeźba Anny Ferek”,
wystawa autorska Jana Mikuły

,Kopie broni siecznej i palnej”
sakralne

: lutlo-
i wystawa „Motywy i
we współczesnej sztuce

wej”.
Targi Sztuki Ludowej są im

prezą coraz ciekawszą i, bogat
szą. łubianą i oczekiwaną przez
wielu-

W uroczystości otwarcia Tar
gów Sztuki Ludowej wzięli u-

dział m. in. sekretarz "KK PZPR
Jan Grzelak oraz wiceprezydent
m. Krakowa Zygmunt Sśkie-
wicz.

(bog) -

Kijów 16.30, 19.30 Bitwa o Mi-

dway (USA 1. 13). Uciecha 15.30,
18, 20.30 King Kong (USA 1. 12).
Warszawa 15.45, 18, 20.15 Rollerco-
aster (USA 1. 15). Wolność * 15.45,
18, 20.15 Wodzirej (poi. 1. 18).
ka 15.45, 18, 20.15 Leonor (fr.
Wanda 15.45, 18, 20.15 Dom

czerwoną latarnią (węg. 1.
Mł. Gwardia 14.45, 17, 19.15 Ciemna
rzeka (poi. 1 . 15). Wrzos (Zamoj
skiego 50) 15.45, 18. Pocałunki z

Hongkongu (fr. 1 . 12), 20 Noc ame
rykańska (fr. 1. 15). Świt (os. Tea
tralne 10) 15.45, 18, 20.15 Mandingo
(wł. -USA 1. 18). Mała sala 15, J7K
19 Diabli mnie biorą (fr. 1. 15).
Światowid (os. Na Skarpie 7) i6,
18, 20 Strachy (poi. 1 . 15). Mała
sala 15, 17, 19.15 Przybądź do Do
liny Winorośli (radź. 1 . 12). Kultu
ra (Rynek Gł. 27) 13.30, 18 Wester
platte (poi. b .o.), 15.45, 20 Jarzębi
na czerwona (poi. b .o .). Wiedza

(Rynek Gł. 27) 17.30, 18.30 Droga
do niepodległości. Mikro (Dzier
żyńskiego. 5) 16, 19 Gorące polowa
nie (jap. 1. 15). Dom Żołnierza —

nieczynne,
rzecka 71)
Arsenałem

(Oleandry
się (jug. 1.
— seanse

(Dzierżyńskiego 55) 15.30 wdowień
stwo Karoliny Zasler (jug, 1. 18).
17.30, .19.30 Szał (ang. 1. 18). Pasaż

(Pasaż Bielaka) 15, 16, 17 Przygo
dy Bolka i Lolka, 18, 20 Romans

jakich wiele (wł. 1. 18). Podwa
welskie (ul. Komandosów) — nie
czynne. Ugorek (os. Ugorek) 16

Płonący wieżowiec (USA 1, 15), 19

Trędowata (poi. 1 . 12). Puchatek

(Park Jordana) 16, 17 Reksio den
tysta (poi. b.o .), 16 Och jaki pan
szalony (ang. b .o .). Wisła (Gazo
wa 21) 16 Romans Teresy Hennert

(poi. 1. 15), 18 , 20 40 karatów (USA
1. 15). Sfinks (Majakowskiego 2) 16,
18, ,20, Akcja pod Ajsen?łfim <??.*•

llj 1.2)1 ,T4cta (ul;. -Praska) '—'liie-.

czynne.

Sztu-
1. 15).

pod
18).

Zwiąikowiec (Grzegó-
16, 18, 20 Akcja pod
(poi. 1 . 12). Rotunda

1) 21.30 Nie wychylać
18), Werdykt (fr. 1. 18)

: zamkn. Maskotka

„Lajkonik”
„Duży Lajkonik”: I los.: 3,

1?., 15, 45, 47, dod. 4.
Końc. band, po 20 'zł 91698.

„Mały Lajkonik”: I los.:

8, 10, 12, 18,-21, 26.

II los.: 2, 9, 18, 20, 22, 23.

Końc. band.: 14736.

Telewizja

Mgr Janinie Wojtowicz-Piętce
i mgr. Waldemarowi Piętce

Zastępcy Dyrektora
Krakowskiego Wydawnictwa Prasowego,

serdeesne wyrazy żalu i szczerego współczucia po śmierci
Ięh Ojea i Teścia, JÓZEFA WOJTOWICZA

składają
kierownictwo i pracownicy

Krakowskiego Wydawnictwa Prasowego
RSW „Prasa — Książka — Ruch”

John Howlett

9
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Tłumaczył Stefan WILKOSZ

powiadającym się, ale biednym fotografem. Należał do

nowej generacji rzymskich p a p a r a z z i, więżących
z trudem koniec z końcem, bo czasy, kiedy dolce vita
była sensacją, dnia, niestety minęły.

Telefonowano do niego. Na Etnie
119 pełen turystów. Dzwonił Citto i
kał spółgłoski.

— No to co mam robić? Wskoczyć
— To jest przecież twoja góra, synu. I jedyna chy

ba Sensacja, którą będziemy mieli do Bożego Naro
dzenia.

Citto Risarda był redaktorem w katańskiej gazecie.
To on wydrukował Sharliemu pierwsze zdjęcia.

— Mam tu teraz robotę — skłamał Sharlie.
Citto udał, że nie słyszy.
— Zatelefonuję do Air Sicily w Ciampino.
*— Nie mam ochoty jechać teraz do domu.
— Zabiorę cię lotem towarowym.
Sharlie odłożył słuchawkę i spojrzał przez okno

rozbił się samolot

jak zwykle, poły-.,

do helikoptera?

.._____ na

wiło pełnych najlepszych nadziei, ale ńa razie beżro- zmęczony późńojesienny zakurzony miejski krajobraz,
botnych aktorów, a Sharlie był wprawdzie świetnie za- oświetlony mdłymi promieniami słońca. Prawdziwy,ii

PONIEDZIAŁEK — I: 15.25 Pro
gram dnia, 15.30 NURT — Nauki

polit.., 16 Dziennik, 16.10 Obiektyw,
16.30 Zwierzyniec, 17.25 Studio

Sport — Klub kibica, 17.55 Melo
die, 18.20 Doktor Ewa — ode. VII
— Porwanie — film TP, 19 Dobra
noc, 19.10 Siódemka, 19.30 Wieczór
z dziennikiem, 20.30 Teatr Telewi
zji — K . Wituska — Mój piękny
dzień urodzin, 21.40 Came-rata.
22.10 Rekord — rep. telew., 22.40

Dziennik.

PONIEDZIAŁEK — II: Dzień

Bułgarski w TP. 16.30 Rozpoczęcie
Dnia Bułgarskiego, 16.35 Na szla
ku 100-lecla, 16.45 Bańsko i mistrz
Wielian — film dok. TV bulg.,
17.05 Z wizytą w Erniku, Bobow

Doł, Prawec — relacje dziennikar
skie, 17.15 Tańce szopskie — film
dok. TV bulg., 17.35 Bułgarski se
zon 78 — progr. o turystyce i wy-
pocz. w Bułgarii, 18.25 Na scenie
Teatru Sofia, 18.35 Z piosenką
przez Bułgarię — progr. rozr. TV

bułg., 19.10 Kronika (Kr.), 19.30

piękny, leniwy wrzesień ciągnął się daleko za brud
nym miastem i jego asfaltowymi ulicami. Dziś i jutro
zamierzał polować na klientów dookoła dworca i uli
cach i placach sąsiadujących z koszarami, gdzie auto
busy wyrzucały przybywających z prowincji pasaże
rów. Sharlie specjalizował się ostatnio w fotografowa
niu żołnierzy z ich dziewczynami. Jego hasłem było
„Odbitki na poczekaniu”. Wynajmował na godziny ma
łą ciemnię za apteką. Nie był to łatwy sposób zarabia
nia na powszedni chleb.

Katastrofa lotnicza na Etnie. Mongibello.’ — Twoja
góra — powiedział Citto. bo Sharlie spędził dzieciństwo

cieniu tego spokojnie dymiącego wulkanu. Przypom
niał sobie gwałtowny wybuch, jaki. fotografował przed
rokiem w zimową noc. Płomienie i głazy strzelały z

krateru, a niżej wolno pełznął potok lawy. Citto zabrał

go tam w kilka godzin po wybuchu i zdążyli jeszcze
zobaczyć, jak skały pękały pod potężnym ciśnieniem
wytryskającej lawy.

Postacie na rozrzuconych w sypialni materacach wciąż
leżały bez ruchu. Tylko jedna z przygodnych dziew
czyn obudziła się i mrugnęła na Sharlie’go, kiedy prze
chodził nad jej materacem, by wrócił do swojego kąta.
Czy przyszlaby na jego materac, gdyby na nią skinął?
Te dziewczyny były modelkami albo aktoreczkami.
Większość z nich z przyjemnością poderwałaby foto
grafa pod warunkiem, że zrobiłby komplet portreto
wych zdjęć. Sharlie przysiadł na materacu, spojrzał
na dziewczynę, ale ta zdążyła się już odwrócić i zasnąć.

Sharlie Wyciągnął torbę z przyrządami fotograficz
nymi. Naprawdę nie miał ochoty kłaść się z powrotem
na swoje wyro. Żeby dostać się do miasta musiałby iść

piechotą półtorej godziny, chyba że znajdzie forsę na

tramwaj. Ale jak zawsze w sobotę, była to kwestia wy
boru pomiędzy biletem tramwajowym a kawą.

(Ciąg dalszy nastąpi) («)

WTOREK

roślin, 6.30

rząt, 9 Dla
V, 10 Dla szkół: Progr. dla naj- .

młodszych kl. I—III — Czerwone,
żółte, zielone, 10.10 Panie na Mo-

gadorze — ode. XII filmu TV fr.,
11.05 Dla szkół: Jęz. poiski kl. III

lic., 12.55 Dla szkół: Jęz. polski
kl. IV lic., 13.30 RTSS Jęz. polski.
14 RTSS Wskazówki metod., 15.25

Progr. dnia, 15.30 Telewizyjny
klub seniora, 16 Dziennik, 16.10 O-

biektyw, 16.30 Studio Telewizji
Młodych, 17.10 Zgadnij, kim je
stem — progr. quizowo-rozr„
17.50 Melodie, 18.25 Raj zwierząt
— o wielkich i średnich antylo
pach. — film dok. prod. RFN-jap.,-
18.50 Radzimy rolnikom, 19 Dobra
noc, 19.10 Siódemka, 19.30 wieczór

z dziennikiem, 20.30 Blaski i nędza
życia kurtyzany — ode. 1 — film

kostiumowo-obyćz. pród. franc.

wg pow. H. Balzaka, 21.30 Wszy
stko za wszystko, 22.30 Dziennik.za wszystko, 22.30 Dziennik,

zmiany w ostatniej Chwili

UWAGA:

Za
wprowadzone w programie teat
rów, kin, radia i telewizji — re
dakcja nie bierce odpowiedzial
ności.

Wystawy-muzea
Wawel — „Wawel zaginiony”

(poń. 10—15.30, wt. niecz.), Mu
zeum Lenina, w Białym Dunajcu
(pon. wt. 9—16 — wst. wól.), Mu
zeum Narodowe — Oddziały, Su
kiennice: Galeria polskiego ma
larstwa 1 rzeźby 1764—1900, Ilustra
cja,'Figuracja (pon. 10—16, wt.

niecz.), Szołayskich, pl. Szczepań
ski 9: Polskie malarstwo i rzeźba
do 1764 r. (pon. 10—16, wt. 12—18 —

wst. wol.), Czartoryskich, Pijarska
8: Arcydzieła ze zbiorów Czarto
ryskich (pon. wt. 10—16), Archeo
logiczne, Poselska 3: Mumie egip
skie w świetle promieni „X”,. Sta-

rożytn. i średn. Małopolski, Ko
lekcja zabytków archeologii śród
ziemnomorskiej (pon. 10—14, wt.

14—18), Podziemie kościoła św.

Wojciecha w Rynku Gł.: Dzieje
Rynku Krak. (pon. wt. 9—16), Et
nograficzne, pl. Wolnica 1: (pon.
1Ó—18, wt. niecz.), Pryzmat,
zowska 3: Grafiki z Islandii (pon.
Otw. 19, Wt. 10—18), RTF, ul. Bóh.

Stalingradu 13: Venus 78, cz. I (9
—21), Kopalnia Soli, Wieliczka

(pon. wt. 7—19), Pawilon Wysta
wowy, pl. Szczepański 3a, oraz

Galeria Arkady: „Cepelia Coope-
xim 78” (pon. wt. 10—18), Kramy
Dominikańskie, Stolarska 8 10:

Targi Sztuki Ludowej (pon. 14—20,
wt. 11 —19), „Desą”, św. Jan 3:

Rzeźby kompozycji stiukowych
Anny Ferek (pon. 14—20, wt. 11
- 19).

Dyżury
Pogot. MO, tel. 97, Straż Poż.

98, Pogot. Rątunk.: Łazarza 14:

wypadki tel. 99, zachorowania., i

przewozy 238-33, porady stomato
logiczne w przypadkach nagłych
(20—7), ambulatorium okulistyczne
(całą dobę). Rynek Podgórski 2:

625-50, 657-57, N. Hula 422-22, Lot
nisko Balice 190-29, Dyżury szpi
tali: Chir. Trynitarska 11, Ciur,
dziec. Urolog. Prądnicka 35, La-

ryng. os . Na Skarpie, Okuliśt.
Wilkowice (Neurologia oraz inne

oddziały szpitali wg rejonizacji),
Dyżurne poradnie: internistyczna,
pediatryczna, gabinet zabiegowy
(18—21), zgłoszenia wizyt . domo
wych (18—20), dla śródmieścia: al.

Pokoju 4. lei. 181-80, 183-96, dla

N. Huty, os. Jagiellońskie bl. 1,
tel. 856-26, dla Krowodrzy, ul.
Galla 24, lei. 721-35, dla Podgórza,
ul. Krasickiego Boczna 3, tel.
618-55, 650-99, lnf. o poradniach,
tel. 254-74, 231-64, lnf. Służby
Zdrowia: tel. 205-11 (całą dobę),
Punkt lnf. Aptecznej 107-65, lnf.

Toksykologiczna, Kopernika 26,
tel. 199-99, lnf. akcji „W”, tel.
606-80 (8—17), Wizyty domowe le
karzy chorób dzieci oraz lekarzy
kardiologów, Lek. Spółdz. Pracy,
tel. 295-78, 225-66 (16—23.30), Ośro
dek lnf. dla Inwalidów, ul. 1 Ma
ja 5, tel. 228-11 (pon? śr. i piąt. 16

—18), Krak. Tow. Świadomego
Macierzyństwa, . Młodz*. Poradnia
Lekarska, ul. Boh. Stalingradu 13,
lei. 278-08 (9—18), Poradnia Przed
małżeńska i Rodzinna, pl. Wiosny
Ludów 6 (śr. i piąt. 16—19), TeJ.
Zaufania 371-37 (16—22), Milicyjny
Telef. Zaufania 216-41 (całą dobę),
262-33 (8—16), dla dzieci i młodzie
ży 611-42 (14—18). lnf. kolejowa
zagr. 241-82, kraj. 223-33, 295-15.
lnf. Turystyczna „Wawel-Touriśt”
ul. Pawia 8, tel. 260-91 («—20). Inf.

Kulturalna, KDK, pok 144, III p.
tel. 244 -02 (11—18), Inf. o

gach,
228-90
71' tel.

gov;a
755-75

Usłu-
Floriańska 20, tęl. 271-30,
(7—18), N. Huta, os. Zgody
447-31 (10—18), pomoc Dio-

PZM, ul. Kawiory 3, tel.

i 748-92 (7—22). „

(Dokończenie ha str, 3)
w*



NOWY JORK. W U rundzie

międzynarodowych, tenisowych
mistrzostw USA W. Fibak po
konał Anglika R. Drysdala 6:4,
6:2, a w ni rundzie uległ B.
Waltsowt (USA) 4:6, 5:7.

FARYZ. W eliminacyjnym
meczu piłkarskich ME (gr- V)
Francja zremisowała ze Szwe
cją 2:2 (0;0),

BAGUIPi. 18 partia meczu o

szachowe mistrzostwo ■ świata

Karpow — Korcznoj zakończy
ła się remisem. Prowadzi Kar
pow 4:1.

LEKKOATLETYCZNE mistrzostwa Europy dobiegły koń
ca. Dla polskiej lekkoatletyki były one raczej nieudane, tak

małej ilości medali dawno już nie zdobyliśmy. Na dosłęb-
nlejsza analizę praskich występów biało-czerwonych przyj
dzie czas w najbliższych dniach, kiedy opadną emocje i bę
dzie można spokojnie, w miarę obiektywnie, omówić plusy
i minusy naszej reprezentacji.
Przez pięć dni praskiej batalii

doznawaliśmy, my kibice w kra
ju, a’także' nasi sportowcy star-,
tująęy w stolicy Czechosłowacji,
prawie samych rozczarowań.'

Doznawały porażek nasze gwia
zdy, faworyci zawodzili, słowem
było smutno l nurtowała nas

zazdrość kiedy patrzyliśmy ńa
śwdetne występy i medalowe
żniwo innych reprezentacji. Do
piero ostatni, szósty dzień, za
wodów pozwolił nam przeżywać
radości ż sukcesów biało-czer--
wonych. Dwa złote medale zdo
byte przez Bronisława Malino-
‘wskiego w biegu na 3 km z

przeszkodami i sztafetę 4X100 m

mężczyzn, dwa srebrne medale
Wywalczone przez Jana Pustego
na 110 m ppł i sztafetę mężczyzn
4X400 m, wreszcie trzecie miej
sce sztafety kobiecej na dystan
sie 4X400 m poprawiły nasze sa-

3.59,0 min, 4X100 m

sek. 4X400 m NRD
3. POLSKA 3.26,8
Tkaczenko (ZSRR)

1500 m

i

POZNAN. Czechosłowackie J

zespoły
' S1ovan Bratysława <

przed KrałoYopolską Stroirną I
Brno wygrały turniej . koszy- i
tarek. j

mopoczucie, także nasze miejsce
w klasyfikacji zawodów.

Bardzo liczyliśmy na Grażynę
Rabsztynównę w biegu na 100
m ppł ale nerwy odmówiły po
słuszeństwa tej świetnej sprin-
terce, już zresztą nie po raz

pierwszy w chwili ważnej pró
by i pobiegła finał źle. potknęła
się na płotku, zabiegła drogę
zawodniczce radzieckiej. Zosta
ła zdyskwalifikowana i w pow
tórzonym biegu już nie ucze
stniczyła. Zawiódł Władysław
Kozakiewicz, nie zdołał pokonać
5,55 m, a ponieważ opuścił pró
by na niższej wysokości stracił
Okazję zdobycia choćby brązo
wego medalu i musiał się zado
wolić 4 lokatą. To przykre, bo
lesne rozczarowania. Były i in
ne, lecz napiszemy o tym, jak
wspomniałem wyżej, za dzień
lub dwa, kiedy spokojnie i już
z pewnego dystansu będzie mo
żna dokonać oceny startu naszej
drużyny w XII mistrzostwach
Europy.

A oto zwycięzcy ostatnich
dwóch dni: kobiety — 400 m ppł

Zęlencewa (ZSRR) 54,89 sek (re
kord świata), 1500 m Romano
wa (ZSRR)
ZSRR 42,54
3.21,2 min,
min, 5-bój
4744 pkt, mężczyźni -

Ovett (W. Brytania) 3.35,6 min,
5 km Ortis (Włochy) 13.28,5 min.
3 km z przeszkodami MALINO
WSKI (Polska) 8.15.1 min. 110 m

ppł Munkelt (NRD) 13,45 sek,
2. PUSTY 13,55 sek. 4X100 m

POLSKA 38.58 sek,’ 4X400 m

m RFN 3.02.0 min, 2. POLSKA
3.03,6 min. chód -50. km Llopart
(Hiszpania) 3:53.29,9 godz., 3.
ORNOCH 3:55.15,9 godz., mara
ton Moskejew (ZSRR) 2:11.57,5
godz., skok w dal Rousseau

(Francja) 8,18 m. skok wzwyż
Jaszczenko (ZSRR) 2,30 m, trój-
skok Srejovie (Jugosławia) 16,94
m. rzut młotem Sedych
(ZSRR) 77,28 m, rzut dyskiem
Schmidt (NRD) 66,82 m.

.ŚWIATA.
MOSKWA. Podczas mi

strzostw świata, siatkarek Pol
ki uległy Brazylii 2:3 (—7,-8,
7, 6. —10) i zespołowi ZSRR
0:3 (—2 . —8 - 10).

WIEDEŃ I-i. Srednicki i A.

Brydak zajęli pierwsze miej
sca w międzynarodowym tur
nieju bokserskim.

Z KRAJU

RIO DE JANEIRO. Podczas

samochodowego rajdu dookoła

Ameryki Pld. śmiertelnemu

wypadkowi ulegli argentyńscy
kierowcy C. A. Puppo i M. M
dcl Dlego — obaj w „fordach
talconach”. . .

Pierwszy odcinek 10 etapu
(950 km) wygrali Argentyńczy
cy J. Recalde i J. Baruscofti
na ..renault 12”. Zasada, ż
Zembrzuskim na 3 miejscu1.

REYKJAVTK, Piłkarze Islan
dii zremisowali z drużyną USA

i

<

ir
I

I
i

w piłce ręcznej
W HALI krakowskiego AZS AGH zakończyła się wczoraj’ ko

lejna impreza uświetniaj tea obchody 70-lecia AZS — między
narodowe akademickie mistrzostwa Polski w piłce ręcznej męż
czyzn. Zawody stały na niezłym poziomie i przyniosły sukces I-
ligowcom z Rumunii, zespołowi Universiteta Craioya,
ukończył turniej bez porażki.
Rumuni, oprócz ligowców z

Bułgarii, byli zdecydowanie naj
lepszym zespołem imprezy co

udokumentowali przekonywają
cym zwycięstwem' odniesionym
w meczu finałowym nad dru
żyną AZŚ-u Wrocław 25:15
(10:7). Wrocławscy studenci tyl
ko .w pierwszej odsłonie nawią
zali wyrównany pojedynek, po
przerwie na parkiecie domino
wali. Rumuni, dzięki; bardzo do
brym interwencjom V. Solomo
na w bramce, i szybkim atakom
zdołali w ciągu , kilku
zwiększyć przewagę ,do 10 bra
mek, a potem spokojnie kontro
lować przebieg wydarzeń.

W drodze do finału triumfa
torzy imprezy pokonali kolejno:
AZS Poznań 24:19, Akademika
Sofia 20:15. AZS W-wa 24:20.
AZS Katowice 32:14 i AZS Go
rzów WIkp. 25:21.

W meczu o 3 miejsce
Białystok przegrał z Akademi-'
kiem z Sofii 24:26 (9:14). w spot
kaniu o 5 lokatę akademicka re
prezentacja Francji ,FNSU wy-

minut

AZS

który

grała z AZS-em W-wa
(11:10), w pojedynku o 7
sce krakowscy akademicy po
zaciętym, dramatycznym spot
kaniu pokonali minimalnie AZS
Poznań 16:15 (6:6), a w spotka
niu o miejsce 9 ADH (RFN) u-

legł drużynie AZS Gorzów Wiel
kopolski 18:21 (8:11). Ostatnie, 11

miejsce zajął zespół katowickie
go AZS-u. Najlepszym zawodni
kiem turnieju uznano M. Fiedo
rowi z Białegostoku, najlepszym
bramkarzem V. Solomona, a

najskuteczniej strzelał G. Dymi-
tru (obaj AC), który zdobył 41
bramek.

Siódme miejsce zespołu kra
kowskiego tp na pewno nie
wszystko na co stać byłych dru-

goligoWców. Na usprawiedliwie
nie odległej lokaty i słabej po
stawy krakowian dodać należy,
iż w przegranych meczach wy
stępowali bez 5 zawodników z.

podstawowego składu. (wd)

24:21
miej-

Zbigniew Boniek

o piłkarskim show
„ZAPROSZENIE, podpisane przez Pelego, do udziału w me

czu Cosmosu Nowy Jork — „Reszta Świata”, zaskoczyło mnie
i sprawiło niemałą satysfakcję” — posiedział po powrocie z

^o-^ego Jorku ZhignięTy, Bdbięft. jedćij ź ńąjńiłpdśz.yćii. pił^arży
„Reszty Świata” we wspomnianym pojedynku.

Mecz rozpoczął się o godz. 20,00 na imponującym stadionie
Cosmosu w nowojorskiej dzielnicy East Rutherford. Boisko po
kryte sztuczną trawą, przypominającą tartan. Widowisko, jakie
się tam odbyło trudno nazwać meczem. To było wielkie show,
czułem się momentami jak w cyrku.

Ubrano nas w efektowne koszulki z nazwiskami na plecach.
Każdy z zawodników, pojedynczo, wybiegał na znak spikera na

środek boiska. Prezentacja należała do głównych punktów’ wd-
dowiska. Wokół boiska tańczyły non stop przez całe spotkanie
dziewczęta ubrane w klubowe stroje Cosmosu. Spiker relacjo
nował i komentował przebieg gry w stylu radiowym. Na dwóch
Wielkich ekranach stadionu trwała bezpośrednia transmisja te-

^®wizyjria, oczywiście z „ripleyami” najciekawszych sytuacji.
Graliśmy swobodnie, trochę na efekt, ofensywnie. Musiały prze
cież paść brajnki,. na które czekało 50 tys. publiczności. Strze-

•lorió ich w sumie cztery, a wszystkie były wysokiej marki i
bardzo efektowne. Ponieważ grano bez asekuracji, obie dru
żyny stworzyły wiele interesującycli akcji, indywidualnymi
sztuczkami popisywali się poszczególni piłkarze. A umieli to ro
bić. Kto uczynił na mnie największe wrażenie? Johann Cruyff.
To nadal wielka Masa.

Pele nie grał, bo nie był to pożegnalny mecz tego piłkarza,
jak pisano. Chciano pokazać amerykańskiej publiczności czoło
wych piłkarzy „Mundialu-78”. Fakt, że w tak dobranym gronie
było trzech Polaków’, dobrze świadczy o marce naszego futbolu.

ŁÓDŹ. W spotkaniach finało
wych XIX międzynarodowej.
spartakiady bokserskiej pionu
gwardyjskiego triumfowali: H.

Plelesiak, V. Homak (CSRS).
M. Chrapcow, W. Piemianienko

(obaj ZSRR). U. Ramos (Ku
ba) W. Kolew (Bułgaria). W.
Raczków (ZSRR). A. Krysiak.
V. . Silagzi (Rumunia). P.

Skrzecz, W. Iwanow (ZSRR).
TORUŃ. T. Mytnik (Flota

Gdynia) przed W. Plutęćkim i
H. Santysiakiem (obaj Legia
W-wa) triumfował w kolar
skich mistrzostwach Polski w

jeżdzlę indywidualnej na czas.

BYDGOSZCZ. St. Wotodkp —

wynikiem 64.80 m — ustanowił
rekord Polski w,, rzucie . dys
kiem. ,

WROCŁAW. B. Mierzwa i R.
Komorowski (oboje -z Craco-

vii) wygrali turnieje floretowe

podczas- turnieju szermiercze
go.

LIMANOWA, W szóstej eli
minacji mofccykloUyćlf" mi
strzostw Polski w rajdach ob
serwowanych w klasie 50 ccm

zwyciężył . M. Niedośpiat (PKS
Dębnicki), w ki-. ponad 250
ccm — R. Błachut (Hutnik),
natomiast w siódmej elimina
cji, w kl. do 175 ccm wygrał A.

Styla, a w ,kl. powyżej 250
ccm — A, Komorowski (obaj

; Hutnik).

Fragment spotkania eliminacyj
nego rozgrywanego pomiędzy
późniejszym mistrzem grupy,
zespołem AZS Wrocław, o. dru
żyną ADH (RFN). W ataku wro

cławianie.

Fot. Michał KASZOWSKI

Nada, nie widać poprawy gry

Bezbramkowy remis
Cracovii z Polonią

W TOWARZYSKIM spotkaniu piłkarskim Craeovia zremiso
wała w souotę z bytomską Polonią 0:0. Sędziował p. Wysocki
z USA. Widzów ok. 3 tys.

CRACOVIA — Koczwara (od 46 min. Szczerba) — Wojtowicz,
Turecki, Bielewicz Duda — Maczugowski, Niemiec, Hefko —

Surma, Grzesiak (od 46 min, Michaliszyn), Bujak.

krakowskie

na czele
W SOBOTĘ na lotnisku Aero

klubu Krakowskiego w Pobicd-
niku rozpoczęły się XXI samo-

' lotowc rajdowo-nawigacyjne mi
strzostwa Polski rozgrywane w

obsadzie międzynarodowej. Nie
sprzyjająca pogoda sprawiła, że
na starcie z zapowiedzianych 36
załóg stanęło tylko 27 ekip zło
żonych jednak z zawodników o

dużym doświadczeniu,
cych radzić sobie w

niejsżych warunkach.

Wczoraj rozegrano
konkurencję, przelot z

Krakowa połączony z

niem 8 obiektów’ i 7 znaków roz
poznawczych. Z próby tej zwy
cięsko wyszły załog; krakowskie

zajmując dwa pierwsze miejsca
Wygrała para K. Lenartowicz —

W. Wiejak — 903 pkt.. przed
M. W;ajdą i M. Wieczorkiem —

806 pkt oraz M. Fiala ' TL jeże-
kiem (CSRS) — 782 pkt.

umicją-
najtrud-

pierwszą
Kielc do
odszuka-

Ole Olsen

żużlowym
mistrzem świata

NA LONDYŃSKIM sta
dionie Wembley rozegrany
został finał indywidualnych
mistrzostw świata na żużlu.
Triumfował w nim Duńczyk
Ole Olsen zdobywając 13 pkt.
Pierwszym wicemistrzem zo
stał Anglik G. Kenneth —

12, a drugim — Amerykanin
S. Autrey z 11 pkt. Tyle sa
mo punktów uzyskał bardzo
dobrze jeżdżący Polak J.
Rembas, który zajął 5 pozy
cję. Polak startował w wyś
cigu barażowym z Autreyem
i Anglikiem D. Joesupem (4)
walcząc o 3 miejsce, jednak
nieudany start przekreślił
jego śżanśe.

tarnowski Metal
Obie bramki dla gospodarzy strzelił Maciejowski w 71 i min.

«■Trener piłkarskiej, repre-
{ zentacji, Argentyny niedługo
l cieszył się urlopem, na zdję-
i ciu: uprawia Windsurfing w

J Nicei, Przed kilkoma dniam’.

( prowadził zespół „Reszty
j Świata” w meczu przeciwko

Cosmosowi.

t
i
!

7
t
I

Spory zawód spotkał najwier
niejszych sympatyków Cracpvii;
mimo deszczowej pogody, przy
byłych na stadion przy ul. Ka
łuży. Mecz stał bowiem na bar
dzo przeciętnym poziomie. By-
tomianie nie zaprezentowali gry
godnej zespołu występującego w

ekstraklasie, grali wprawdzie
dość szybko, z łatwością przedo
stawali się na półowę gospoda
rzy, jednak przyspieszeniu nie
towarzyszyło opanowanie piłki,
toteż niemal wszystkie akcje
rwały się. kończyły zgubieniem
piłki bądź niecelnym podaniem

CAF — Photofax

Krakowianie również nie za
imponowali. Szczególnie w grze
ich raziła maniera rozgrywania
piłki wszerz boiska, niepotrzeb
nego zwalniania gry. Kilkakro
tnie, zwłaszcza po przerwie wy
prowadzili szybkie akcje, lecz w

miarę zbliżania się pod bramkę
bytomian, miast przyspieszyć,
zatrzymywali grę i wycofywali
piłkę do tyłu. Również obrońcy
zbyt długo przetrzymywali pił
kę, co pozwalało przeciwnikom
na uporządkowanie szyków 'de
fensywnych, Być może krako
wianie chcieli wciągać rywali na

własną połowę by -potem wy
prowadzić szybki atak. Nie uda
wało się to im jednak i z regu
ły kończyło podaniami do bram
karza. W ataku krakowianie

prezentowali się mizernie —

strzał Niemca tuż nad poprzecz
kę, piękny zaskakujący strzał
Hefki oddany z ok. 30 m w po
przeczkę i „główka” Surmy to

wszystko co pokazali w ciągu 90
min. gry, ■

meczu.
Krakowianie przewyższali wy

raźnie gości pod każdym wzglę
dem i już do przerwy winni by
li rozstrzygnąć spotkanie na

swoją korzyść. Niestety, w pa
rze z. niezłą grą w polu nie szła
skuteczność i mający więcej z

gry gospodarze przestrzelili co

najmniej trzy stuprocentowe sy
tuacje. Po przerwie goście po
czynali sobie nieco śmielej i
mecz się wyrównał. Kiedy wy
dawało się, żę spotkanie zakoń
czy się podziałem punktów
przytomność Maciejowskiego
przechyliła wygraną na korzyść
Hutnika. Krakowianin dwukro
tnie, niemal w identycznej sy
tuacji. w olbrzymim zamiesza
niu podbramkowym zachował
zimną krew . i precyzyjnymi
strzałami rozstrzygnął mecz.

Dzięki temu zwycięstwu krako
wianie objęli prowadzenie w ta
beli.

W pozostałych meczach padły
wyniki: Karpaty Krosno —

JKS Jarosław 3:0 (1:0). Sande-
cja,—■Wawel 1:1 (0:1). Chemik
Pustków — Czuwaj Przemyśl
V4 (1:4), Unia Tarnów — Stal

Nowi prorektorzy
AWF

(wd)

TOTEK
W TOTO LOTKU wylosowa

no: I losowanie — 3, 17, 30, 34,
46, 48, dodatkową: 15; II loso
wani* — 4. 34, 36, 45, 46, 49.

Końcówka banderoli: 9009,

Jak już informowaliśmy no
wym rektorem krakowskiej
AWF mianowany został doc. dr
K. Toporowicz. Funkcję prorek
torów powierzono: prof. dr hab
R. Kubicy (ponownie) oraz prof
dr hab. A. Pąchalskiemu i doc.
dr E. Dudzińskiemu. Gratulując
nominacji, jednocześnie chcie-

liśmy przeprosić rektora prof
dr hab S. Panka, któremu o-

myłkowo skróciliśmy lata wło?
darzenia uczelnią, Otóż prof.
Panek pełnił funkcję . rektora
przez blisko 4 kadencje (10 lat)
a nie jak podaliśmy przez dwie
kadencje.

Sanok 2:1 (1:0), Polna Przemyśl
— Skawinka 2:2 (2:1), Glinik
Gorlice — Garbarnia 0:2 (0:1). •

TABELA
1. Hutnik Kr. 475—1
2. Stal Sanok 467—4
3. Unia T. 464-2
4. Karpaty 455—2
5. Wawel 4£2—1
6. Polna 446—3
7. Garbarnia 444—3
8. Metal T. 435—4
9.: Czuwaj 435—5

10. Skawinka 435—6
11. JKS 432—5
12. Glinik 432—7
13. Chemik 426—10
14. Sandecja 423—3
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