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George Bush zakończył wizytę w Polsce
Wizyta w katedrze eliwskiej •  Spotkanie z Lechem Wałęsą •  Wiec przed Pomnikiem Stoczniowców 

•  Uroczystości na Westerplatte •  Pożegnanie na lotnisku w B?biechowie

Spotkanie posłów z klubów koalicji

urzędu prezydenta
Wczoraj dobiegła końca oficjalna wizyta w  Polsce prezy. 

denta Stanów Zjednoczonych AP  GEORGE’A  Busha z xnał- 
żonką, składana na zaproszenie przewodniczącego Rady Pań
stwa PR L  WOJCIECHA JARUZELSKIEGO.
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Am erykański gość w raz z to
warzyszącym ; mu osobami prze
byw ał w e w torek w  Gdańsku.

Tuż przed godz. 11.30 na lotni
sku Rębiechowo w  Gdańsku w y 

ładował samolot specjalny z pre
zydentem U SA  Georgeru Bushem 
na pokładzie. Na płycie lotniska 
prezydenta wraz z małżonka i to
warzyszącym i im osobami oow i-

Za zaniedbania w  pracy ideologicznej i politycznej

Czy dojdzie do procesu Zhao Ziyanga?
P E K IN  (P A P ). Rzecznik rządu 

chińskiego. Yuan Mu oświadczył 
we wtorek na konferencji oraso- 
w e j w  Pekinie, że były sekretarz 
generalny KC KPCh Zhao Ziyans 
usunięty ze stanowiska w ub 
miesiącu za zbyt tolerancyjna 
postawę wobec demonstracji stu
denckich, „w in ien ponieść odpo
w iedzialność za poszerzenie sie 
korupcji w Chanach” . Głosił on 
bow iem  otwarcie, że „na wstępnym 
etapie gospodarki tow arow ej na 
jakim  znajdują się Chiny, korup
c ja  jest zjaw iskiem  n ieun ikpo- 
nym ” . Ponadto. Zhao Ziyang za 
niedba! pracę ideologiczną i poli
tyczną jak również spraw y bu
dow n ictw a partyjnego. „Sprawa 
Zhao Z iyanga jest nadał rozpa

trywana”  — pow ied-iał rzecznik 
rządu — i dopiero po- zakończe
niu tych dochodzeń okaże się. czy 
należy wobec niego wyciągnąć 
rów n ież sankcje prawne, niezależ
nie o-d już wyciągniętych sankcji 
dyscyplinarnych.

Yuan Mu odm ów ił podania ter
minu, w  którym  zniesiony zosta
nie stan w yjątkow y w Pekinie. 
Stw ierdził, że utrzymanie tego 
stanu jest konieczne dla zapew
nienia ochrony nreszkańcom P e 
kinu, a także zagranicznym tu
rystom. Wskazał że dotąd nie u- 
dało się odzyskać sporej ilości 
broni palnej, zrabowanej żołnie
rzom w czasie podjętej przez 
wojsko akcji przeciw  „kontrre
w o lucyjnej rebelii” .

Wymiana listów między premierem i prymasem Węgier
— — ----------------------------------------------------------------------------------------------

Rehabilitacja kardynała Mindszenthyego?
B U D A P E S Z T  (P A P ). A rcyb i

skup Ostrzyhom ia, prymas wę
giersk iego Kościoła katolickiego, 
kardynał Laszlo Paskai zwróci! 
się z o fic ja lnym  pismem do pre
m iera M ik losa Nemetha. P rzypo
mina w  nim, że w  przeszłości 
nierzadko również osoby du
chowne skazywano na kary w ię 
zienia. Do szczególnie bolesnych 
dla w ęgiersk iego Kościoła kato
lick iego należy niesłuszne skaza
nie i uw ięzienia arcybiskupa o- 
strzyho-mskiego, prymasa, kardy
nała Jozsefa M indszenthyego —

pisze głowa Kościoła katolickie
go na W ęgrzech dodając, że z 
dużym zadowoleniem  przyjęto by 
posunięcie rządu, pozwalające 
poza kolejnością przystąpić do 
rew izji sprawy zmarłego kardy
nała.

W  odpow iedzi M iklos Nemeth 
podkreślił, że zgodnie z postano
w ieniem  Rady M inistrów  w  spra
w ie rew iz ji sfabrykowanych pro
cesów zwrócił się do prokurato
ra generalnego z prośbą o doko
nanie rew izji — z punktu- w idze- 
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Samoobrona radzieckich konsumentów

Bojkot ta rg o w isk  w  Leningradzie
M O S K W A  (P A P ). W  końcu m inionego tygodnia opustoszały zawsze 

pełne kupujących leningradzkie rynki i targowiska. W ielu mieszkań
ców 5-m ilionowego miasta poparło apel 27-letniego deputowanego z 
Leningradu, inżyniera A leksie ja  Piewaszewa, k tóry w ezw a ł do dwu
dniowego bojkotu handlujących warzyw am i i owocam i spółdzielców 
i prywatnych sprzedawców.

Ten dram atyczny apel został spowodowany bardzo wysokim i cena
mi na w arzyw a  i owoce, jak ie dyktują handlowcy spoza sektora pań
stwowego. podczas gdy na półkach sklepów produktów tego typu, m i
mo sezonu letniego, praw ie nie ma. In ic ja tyw ę deputowanego poparły 
w ładze m iejskie Leningradu, które obn iżyły wydatnie ceny na w arzy
wa i owoce, a przed wejściam i na targowiska ustaw iły w ie le  kiosków 
i stoisk z towaram i tańszymi, niż te sprzedawane przez prywatnych 
sprzedawców. Jak ośw iadczył A. P iew aszew  korespondentowi agencji 
TASS , bojkot okazał się p ierwszym  zwycięstwem  konsumentów w  
walce ze spekulacją i krokiem  ku rozsądnej polityce cen.

tał minister soraw zagranicznych 
Tadeusz Olechowski z  małżonka 
oraz gospodarze miasta i regionu 
i przedstawiciele dowództwa Ma
rynarki W oiennei.

W  O L IW S K IE J  K A TE D R ZE

Prezydent zw iedził katedrę w  
O liw ie — jedną z najsłynniej
szych pereł polskiej architektury 
sakralnej —  gdzie spotkał sie z 
ordynariuszem diecezji gdańskiej 
biskupem Tadeuszem Gocłow- 
skim. G. Bushowi zeprezentowa
no bezcenne X V II-w ieczn e poli
chromie. Prezydent wysłuchał 
krótkiego koncertu na słynnych 
oliwskich organach pochodzących 
z X V I I I  w ,

S P O T K A N IE  Z  L . W  A ŁĘ S Ą

Podczas pobytu w  Gdańsku 
prezydent George Bush spotkał 
sie z przewodniczącym  NSZZ 
„Solidarność”  Lechem Wałęsą. 
Spotkanie odbyło się w  wąskim 
aronie w  domu L. Wałęsy

R O ZM O W Y M IN IS T R Ó W

W  czasie gdy prezydent Bush
z małżonka byli ną śniadaniu w  
domu pp W ałęsów  minister T a 
deusz Olechowski wydał przyję

cie na cześć sekretarza stanu 
U SA Jamesa Bakera. Odbyło sie 
ono w  salach recepcyjnych re
prezentacyjnego gdańskiego ho
telu „Hevelius” . Uczestniczyli w 
nim członkowie oficja lnej dele
gacji amerykańskiej przedstawi
ciele strony polskiej, a wśród 
nich członkowie kierownictwa 

(Dokończenie na str 3)

W A R S Z A W A  (P A P ). Ożywiona 
debata miała 11 bm. m iejsce na 
spotkaniu członków klubów po
selskich koalicji. W sali Kolum 
nowej w gmachu zasiedli posło- 
w ie-członkow ie PZPR , ZSL, SD, 
stowarzyszenia „P A X ” , Polskie
go Związku Katolicko-Społeczne- 
go i Unii Chrześcijańsko Społecz
nej. Odbyła się długa, m eryto
ryczna i szczera dyskusja na te
mat kandydatury na urząd pre
zydenta PRL.

Po raz pierwszy posłowie z klu
bów koalicji spotkali się razem

— powiedział na zakończenie 
przewodniczący klubu P Z P R  
Marian Orzechowski. W yraził 
przekonanie, że spotkanie to o- 
tw iera nową kartę w dziejach 
koalicyjnego współdziałania.

*
Kw estie współdziałania koa

licyjnego klubów poselskich w  
nowym  Sejm ie były  p rzedm io
tem szerokiej wym iany poglą
dów  na zebraniu Klubu P Z P R  
11 bm. przed południem. W spół
działanie to —  podkreślono —  

1 Dokończenie no str 2)

Początek dyskusji o urynkowieniu gospodarki żywnościowej ^

Jedyna sz
W A R S Z A W A  (P A P ). 11 bm. 

rozpoczęły się rozm owy ze zw iąz
kami zawodowym i na temat kon
cepcji urynkowienia gospodarki 
żywnościowej. Inaugurację stano
w iło  spotkanie ministra ds. współ
pracy ze związkami zawodowym i 
Józefa Oleksego z przedstawicie
lami związku zawodowego „Soli
darność” Roln ików  Indyw idual
nych, którym przewodniczył Ga
briel Janowski.

Przedstaw iciele resortów: . f i 
nansów, pracy i polityk i socjal-

oiskiego rolniciw;

Przed wizytą prezydenta USA  w  Budapeszcie

W ę g ie r s k ie  n a d z ie je
B U D A PE SZT  (P A P ). Chcieliby

śmy mieć zapewnione ( poparcie 
rządu am erykańskiego w naszej 
współpracy z - m iędzynarodowymi 
organizacjami finansowymi i po
litycznymi. pragnęlibyśm y przy
ciągnąć uwagę 'kapitału am ery
kańskiego. by tworząc wspólne 
przedsięwzięcia lub. firm y z w y
łącznie obcym udziałem sprzyjał 
on podnoszeniu na nogi gospo
darki Węgierskiej, m odernizacji 
je j struktury — stw ierdził pre
mier, M iklos Nem eth w  w yw ia 
dzie dla dziennika „M agyar H ir- 
lap” , poprzedzającym  w izytę 
George’a Busha na Węgrzech.

Za podstawowe prem ier uznał 
jednak rozproszenie wątpliwości 
utrzymu jącyeh się ' jeszcze w  Sta

nach Zjednoczonych i innych kra
jach Zachodu co do m ożliwości
odtworzenia na Węgrzech poprze
dnich warunków i trwałości in
westycji.

Nem eth w yraził przy tym  prze
konanie, is  choć na Węgrzech 
istnieją siły sprzeciw iające się re 
formom  gospodarczym, to nie 'ma
ją one szans storpedowania dążeń 
reformatorskich.

M ów iąc o charakterze oczeki
wanej pomocy am erykańskiej i 
zachodniej, M iklos Nemeth po
wiedział, że W ęgry z  jednej stro
ny potrzebują bezpośrednio śro
dków na inwestycje, z drugiej — 
jak najszerszego włączenia do 
krw ioobiegu ekonomiki św iatowej.

Rada Najwyższa zakończyła omawianie kandydatur

Do obsadzenia 6 stanowisk ministerialnych

nej, rynku wewnętrznego oraz 
rolnictwa przedstaw ili krótką in
form ację o głównych elementach 
koncepcji urynkowienia. Podsta
wową ideą jest osiągnięcie rów no
wagi na zachwianym dziś rynku 
żywnościowym i zastąpienie w y
stępujących tu regulacji admini
stracyjnych, mechanizmami eko

nomicznymi. W  wyniku urynko
wienia wzrost kosztów produkcji 
w  rolnictw ie powinien automaty
cznie przenosić się na ceny arty
kułów żywnościowych. Stanowi to 
podstawowy warunek opłacalno
ści produkcji rolnej i wzrostu je j 
efektywności. Urynkow ienie —  

(Dokończenie na str 4)

Japonia rozważa możliwość
ce ł p referencyjnych  dla Polski
T O K IO  (P A P ). Jąk inform uje agencja Reutera, powołując się na ja

pońskie źródła rządowe, Japonia rozważa możliwość wprowadzenia ceł 
preferencyjnych dla Polski. Celem  tego posunięcia m iałoby być za
chęcenie Polski do rozw ijania eksportu do Japonii. Według cytowa
nych źródeł, sprawę tę badają japońskie ministerstwa. Przypuszcza 
się. że Japonia poinformuje o sw ojej decyzji w  czasie szczytu siedmiu 
najbardziej uprzemysłowionych państw Zachodu, który ma się odbyć 
jeszcze w  tym tygodniu w  Paryżu.

W  te j chwili spośród kra jów  wschodnich ze statusu preferencyjnego 
korzystają W ęgry, Bułgaria, Rumunia i Jugosławia.

Zajęcia w Szkole Letniej po raz 20

Dla Polonusów z całego świata

M O S K W A  (P A P ). Rada N a j
wyższa zakończyła dyskusje nad 
kandydaturami na stanowiska 
w iceprem ierów  i m inistrów w 
gabinecie N. Ryżkowa. Od końca 
czerwca radziecki parlament roz
patrzył kandydatury przeszło 40 
osób, zaakcentowanych wstępnie 
przez kom isje parlamentarne.

Niezależnie od kandydatur, k tó
re nie uzyskały poparcia komisji 
parlamentarnych lub zostały w y 

cofane. przez premiera, sesja Ra
dy Najw yższej odrzuciła dodatko
wo 3 kandydatury. Tak  w ięc 
wakuje obecnie 6 stanowisk m i
nisterialnych i stanowisko w ice
premiera.

Rada Najwyższa przystąpiła do 
omawiania 13 kandydatur na sta
nowiska przewodniczących kom i
tetów. k tórzy wchodzą w  skład 
Rady Ministrów.

Krzyż Wielki OOP dla prof. M. Klimaszewskiego
W czora j odbyła się w  Belwederze uroczystość dekoracji prof. M ie

czysława Klim aszewskiego K rzyżem  W ielk im  Orderu Odrodzenia P o l
ski. W ręczając to odznaczenie Kazim ierz Bareikowski w yraził uznanie 
dla osiągnięć naukowych profesora na polu geografii i geom orfologii 
oraz działalności społecznej. B yły zastępca przewodniczącego Rady 
Państwa wniósł w ie lk i wkład w  działalność Towarzystwa Polonia, 
odnowę Krakow a oraz społeczny ruch bezpieczeństwa i współpracy 
w  Europie. (P A P )

W ybieramy 7JMiss lata ’89“

(Obsł. w !) Pierwsze kursy ję 
zyka polskiego dla osób polskie
go pochodzenia zorganizowano 
przed wojną. F irm owały je dw ie 
znakomite polskie uczelnie: Uni-

Fot. Marian Żyła

wersytet Jagielloński i  Uniwer
sytet Warszawski.

Dokładnie 20 lat temu, z inicja
tyw y Towarzystwa „Polonią” , w  

(Dokończenie na str 2)

Wszyscy są niezadowoleni

W oddziałach PLL „ L o t" - t ło c z n o

Tego jeszcze nie było! Redakcja  
program u „Tele-9” organizuje  
konkurs na .,Telew izyjną Miss la
ta ’89” . E lim inacje  konkursu do 
którego „Tele-9 ’’ zaprasza wszy
stkie panie mające ochotę na od
robinę dobrej wakacyjnej zaba
wy, przeprowadzone zostaną w 
czwartek 13 bm. o godz. 17 w 
Ośrodku Telew izyjnym  w K rako
wie (u l. K rzem ionk i 30), w Roz
głośni Polskiego Radia w K ie l
cach (u l. Zw . W a lk i M łodych 4)

1 w redakcji terenow ej w Rze
szowie (u l. Broniewskiego 1).

Oczywiście na na jin te ligen tn ie j
szą i  najpiękniejszą, (w yboru do
kona ju ry  i telewidzow ie) czeka 
nagroda — korona Miss oraz te
lew izor kolorowy, ufundowany 
przez austriacką firm ę  Harris 
Będą także nagrody pocieszenia.

W ybór i koronacja Miss w so
botn im  program ie em itowanym w
2 od godz. 10 do 13. (p )

(Inf. wl.) Biura „Lotu” prze
żywają oblężenie. Coraz więcej 
potencjalnych podróżnych od
chodzi od przepełnionych kas. 
trudno o inform ację W krakow
skim oddziale „Lotu” w  tasiem
cowych kolejkach stoi p0 kilka
dziesiąt osób. Są tutaj tylko dwie 
kasy zagraniczne i jedna, w  któ
rej można zarezerwować m iejsce 
w  samolocie lub uzyskać in for
mację.

—  To jest sytuacja bez w y j
ścia — mówią przedstawiciele 
kierownictwa oddziału. N ik t nie 
mógł przewidzieć, is  wytworzy

się taka sytuacja. K iedyś sezon 
wakacyjny rozpoczynał się dla 
nas w kwietniu, a kończył z po
czątkiem lipca. W  tym  roku biu
ro jest oblężone już od lutego. 
Do 31 marca nasi pracownicy 
pracowali po 12 godzin na do
bę. Ruch nie zmalał wcale po 
podwyżce cen Pasażerowie chcąc 
zaoszczędzić pieniądze, kupują 
bilety już na luty przyszłego ro
ku. Zamrożenie cen też zrobiło 
swoje.

K ierow nik  oddziału inż. Fran
ciszek Prochowski ma wszystkie- 

(Dokończenie na ttr. 2)
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W  porównaniu z ubiegłym ro
kiem  wzrosła liczba incydentów 
w  radzieckich elektrowniach ato
mowych. W czerwcu br. odnoto
wano 19 niezaplanowanych w y
łączeń i 11 przypadków obniże
nia mocy bloków energetycznych 
Praw ie wszystkie wypadki zo
stały spowodowane niezgodnymi 
z regulaminem eksploatacji dzia
łaniami obsługi, ja k  wykazały 
kontrole większa liczbę awarii 
odnotowano np. w smoleńskiej i 
bałakowskiej elektrowni atomo
wej. W elektrowni smoleńskiej 
przyczyną zakłóceń były niezgo
dne z regulaminem prace remon
towe, niezadowalająca koordyna
cja pracy różnych słuib obsługu
jących bloki, biedy personelu W  
elektrowni bakałowskiej — ni
ska jakość pracy systemu regu
lacji i systemów automatycz
nych. W czasie przeprowadzania 
prac remontowych 26 czerwca br 
w  elektrowni kurskiej wydobyła 
się słabo skażona radioaktywna 
woda, której część wypłynęła po
za obręb budynku, na otwarty 
teren wokół elektrowni. Grunt 
ze skażonego obszaru musiał zo
stać usunięty j wyw ieziony na 
składowisko odpadów radioakty
wnych. W innymi wypadku, jak 
wykazało dochodzenie, był per
sonel remontowy i operatorzy

R A K  N A D A L  G R O ŹN Y

Według danych Św iatowej O r
ganizacji Zdrowia (WHO), obec
nie na świecie choruje na raka 
14 min ludzi. Co roku na tę nie
uleczalną jak dotąd chorob? za- 

. pada 7 m ilionów osób, z czego 
5 milionów umiera.

FLU O RO W ANIE
PRZEC IW  PRÓCHNICY

Czy chcecie mieć zęby jak hol
lywoodzkie gwiazdy filmowe? Je
śli tak to warto byłoby posłu
chać rady zachodnioniemieckiego 
naukowca — lekarza ze Stutt
gartu, Hansa-Dietera Schwidera 
Proponuje on nie tylko chloro
wanie —  jak robi się to obec
nie —  wody, przeznaczonej do 
wykorzystania w  sieci wodocią
gowej, lecz także dodawanie do 
niej fluoru. Stałe fluoryzowanie 
wody pitnej — stwierdził nauko
w iec w  wyw iadzie dla agencji 
DDP — jest bardzo skutecznym 
środkiem zapobiegania takiemu 
bardzo rozpowszechnionemu scho
rzeniu zębów, jakim jest próch
nica. Np. przeprowadzone v 
Szwajcarii eksperymenty w  za 
kresie dodawania fluoru do wo
dy pitnej przynio-sły doskonałe 
wyniki: liczba przypadków próch
nicy zmniejszyła się o 60 proc 
Zdrowe zęby — uważa uczony 
zachodnioniemiecki — może mieć 
każdy, kto będzie regularnie ko
rzystał z pasty do zębów, w  któ
rej zawarty jest fluor. Już tylko 
to o  30 proc zmniejsza niebez
pieczeństwo zachorowania na 
próchnicę.

KONGRES ŻYD O W SK I 
W  BUDAPESZCIE

W  poniedziałek zainaugurowa
ło działalność budapeszteńskie 
biuro Światowego Kongresu Ży
dów. Jest to pierwsze stałe przed
stawicielstwo tej organizacji na 
terenie Europy wschodnie! Z tej 
okazji przewodniczący Świato
wego Kongresu Żydów Ednar 
Bronfman powiedział dziennika
rzom. że o decyzji zlokalizowa
nia biura w Budapeszcie zdecy
dował przede wszystkim fakt i- 
stnienia na Węgrzech drugiej co 
do wielkości w  Europie wsch., 
liczącej ok. 80 tys. osób soołecz- 

. noścl żydowskiej oraz pozytyw
ne nastawienie w '"d z  węgier
skich w  tej sprawie.

O p ra co v a ł:

ANDRZEJ LENCZO W SKI

Spotkanie aktywu w Tarnowie

0 czym powinien rozstrzygać 
najbliższy zjazd partii?

Notowania walutowe
Kantor „Orbisu”  ul. Pi jarska 

w Krakowie: dolary — 4550 rf 
skup — 5180 2! sprzedaż marki
— 2200 zł _  2«3fl *ł. szylingi -  
300 7.1 — 360 7.1, funty — 6300 zł
— 7500 zł, franki szwajc. 2400 zł
— 2900 zł.

„Totus”  ul. Kałuży 1: dolary
— 4700 zł skup — 5100 zł sprze
daż. bony — 4500 zł — 4900 zł, 
szylingi — 320 zł — 390 zł, fran
ki fr. — 660 zł — 810 zł. franki 
szwajc. — 2600 zł — 3200 zł, 
funty — 6850 zł — 8410 zł, mar
ki — 2250 zł -  2760 zł.

Kantor ul. Szewska 14: dolary ?
— 4750 zł skup — 5200 zł sprze
daż, bony — 4550 zł — 5COO zł.

Kantor w  hotelu ..Kasprowy” 
w Zakopanem: dolary — 4500 zł 
skup — 5000 zł sprzedaż, marki
— 2200 zł -  2450 zł.

(Obsł. w ł.) W  czasie wczoraj
szego spotkania inform acyjno- 
kousultacyjnego członków K W  
PZPR , przedstawicieli na jw ięk
szych zakładów przem ysłowych 
i kierownictwa party jno-admi- 
nistracyjnego wojew ództwa
przyjęto m. in. pod adresem K o
mitetu Centralnego Partii po
stulat domagający się pilnego 
zwołania zjazdu partii, zdaniem 
uczestników spotkania, powinien 
on zająć się zmianą statutu, a 
także sprawami wyłaniania k ie
rowniczej kadry partii.

K ierow nicy poszczególnych ko
misji K W  P Z P R  wypowiadali się 
na temat aktualnej sytuacji w  
wojew ódzkiej organizacji par
ty jnej. Wśród wielu osób — 
podkreślano — wyczuwa się na
strój oczekiwania na zmiany, 
ale i na podnowiedzenie kierun
ków tych zmian. A tym  razem 
powinny się one zacząć od „do
łów ” .

Pracujących w TarnowsMem 
dziennikarzy poproszono wcze
śniej o opracowanie uwag doty
czących sposobu przeprowadze
nia kampanii wyborczej w  wo
jewództwie. O ich zaprezentowa
nie zwrócono się do naszego re
dakcyjnego kolegi Zygmunta 
Szycha. Stw ierdził on m. in., że 
od strony profesjonalnej dzia
łalność ta prowadzona była po 
amatorsku, według starych wzo
rów, pełnych sztampy — co w

Spotkanie posłów 
z klubów koalicji

<D ok oń czen ir ze str I) 
sta'e się tym  istotniejsze, że cię
żar pracy politycznej przesuwa 
się do parlamentu.

Posłowie P Z P R  zdecydowanie 
opowiadają się za koalicją par
tnerską, bez prymatu którejkol
w iek stro fy. Zastanawiano się 
nad rolą PZPR  w  koalicji dzia
łającej w  systemie demokracji 
parlamentarnej. Dyskutowano 
nad płaszczyznami współdziała
nia koalicyjnego, wym ieniając 
m. in. realizowany program re
form  politycznych i społecznych.

Omówiono wstępną propozy
cję struktury komisji sejmo
wych w  X  kadencji, zakłada jac 
utworzenie osiemnastu tych pod
stawowych organów Sejmu.

*
Przewodniczący Klubu posel

skiego „Pax”  Józef Wó.ieik po
informował, ie  na poniedziałko
wym  zebraniu posłowie-członko- 
w ie klubu jednomyślnie opo
wiedzieli sie wyłącznie za kan
dydaturą Wojciecha Jaruzelskie
go na urząd prezydenta, co 
zostało z pełną aprobatą przy
jęte przez prezydium „Paxu ” .

warunkach tegorocznych w ybo
rów  miało w prawdzie m inimal
ny w pływ  na wyborcze efekty, 
ale też było jaskrawym  przeci
w ieństwem  tego, co zaprezento
wała strona opozycyjna. Uw agi 
te  spotkały się z polemiką: Ro
man Kozio ł tw ierdził na przy
kład, że są one próbą odwróce
nia uwagi od tego, co było fak
tyczną przyczyną klęski w ybor
czej.

Spotkanie prowadził I  sekre
tarz K W  P Z P R  w  Tarnow ie W ła
dysław Plewniak.

fziob)

Eskalacja konfliktu 
w Nagorno-Karabachii
MOSKWA (P A P ). Jak inform u

je  agencja TASS , sytuacja w  
Nagorno-Karabachii gwałtownie 
pogorszyła się. W e w torek zgi
nęły kolejnei dw ie osoby, a po
nad 20 zostało rannych podczas 
nowej fa li zamieszek na tle  na
rodowościowym, w  których u- 
czestniczą duże grupy ludności 
pochodzenia azerbejdżańskiego 
i ormiańskiego, uzbrojone w  broń 
palną i białą. Używane są urzą
dzenia wybuchowe w łasnej kon
strukcji oraz butelki z płynem 
zapalającym.

W  obwodzie postawiono w  stan 
alarmu jednostki wojsk w ew 
nętrznych i rezerw y m ilicji. D ro
gi kontrolowane są przez zmo
toryzowane patrole wojska. K rą 
żące w  powietrzu śmigłowce ko
ordynują działania sił ochrony 
porządku.

Wystąpienie Adama Michnika w Moskwie V

„Pieriestrojka" a zmiany w Polsce
M O SK W A  (P A P ). Od 10 lipca 

w  moskiewskim Państwowym 
Instytucie Stosunków M iędzyna
rodowych odbywa się konferen
cja ..Wschód-Zachód — globalne 
bezpieczeństwo i kontrola zbro
jeń” .

Organizatorzy zaprosili do u- 
działu w  konferencji m. in. M a
riana Dobrosielskiego, Andrzeja 
Werblana, Wojciecha Lam ento
wicza i Adama Michnika. We 
wtorek A  Michnik wygłosił re
ferat, poświęcony radzieckiej 
przebudowie i je j w pływ ow i na 
sytuację w  Europie Wschodniej 
i Środkowej.

A  Michnik stw ierdził m. in., że 
„p ieriestrojka” i zmiany, jakie 
zachodziły w  ZSRR w  ciągu o- 
statnich 3 lat m iały istotny i po
zytywny w pływ  na rozw ój sy
tuacji w  Polsce. Dzięki tym  zmia
nom postawiony został na nowo 
problem destalinizacji i przepro
wadzenia niezbędnych reform. 
W  ten sposób otwarta została 
droga ku rozwiązaniu dwóch pro
blemów. Po pierwsze, do desta
linizacji stosunków wewnętrznych 
w  Polsce, a to ułatwiło doprowa
dzenie do „okrągłego stołu”  i sytu

acji, w  której obecnie się znajdu
jemy. Po drugie doprowadziło to do 
destalinizacji w  stosunkach m ię
dzy państwami Europy wschod
n iej i środkowej. I  z tego punk
tu widzenia —  stw ierdził A. 
M ichnik — możną powiedzieć, że 
pieriestrojka w yw arła  wyłącznie 
pozytywny w p ływ  na rozw ój 
sytuacji w  Polsce.

Plany dalszej 
współpracy 

Krakowa i Lipska
W dniach 10—14 lipca przebywa 

w Krakowie delegacja Rady Okrę
gu lipskiego pod przewodnictwem 
pierwszego zastępcy przewodniczą
cego Rady Okręgu Joachima Dra- 
bera. Goście odwiedzą placówki, w 
których wypoczywają dzieci i mło
dzież z NRD w  ramach letniej wy
miany dzieci i młodzieży między 
Polską a NRD.

Wczoraj członkowie delegacji o- 
mawiali z przedstawicielami władz 
Krakowa m. in. kwestie współpra
cy między Krakowem i Lipskiem 
na najbliższe miesiące.

*
W oddziałach PLL „ L o t” -t ło c zn o

(Dokończeni* ze *tr I) 
go dość. nie chce nawet rozma
wiać na temat warunków pracy 
swoich podwładnych. Tłok zde
zorganizował pracę biura. Zda
rza się, że osoby, które mając re
zerwację nie są w  stanie prze
bić się przez kolejkowiczów, któ
rzy w yjadą z Polski dopiero w  
przyszłym roku.

—  Złoszczę się —  m ówi k ie
rownik — gdy widzę, że do W ie-

Dla Polonusów z całego świata
(Dokończente ze str J)

UJ uruchomiono kursy w iedzy o 
Polsce. Do chwili obecnej ukoń
czyło je  ponad 10 tys. uczestni
ków. Ponad połową stanowili o- 
bywatele amerykańscy.

W  związku z wciąż rosnącym 
zainteresowaniem Polonii tą for
mą kształcenia, przy Uniwersy
tecie Jagiellońskim powstała 
Szkoła Letnia Kultury i Języka

Zmarł Laurence 01iviet
W  wieku 82 lat zmarł w e w to

rek jeden z najznamienitszych 
brytyjskich aktorów X X  wieku 
—  Laurence OIivier. Talent Lau- 
rence’a 01iviera przez ponad pół 
wieku błyszczał na scenach b ry
tyjskich. Wystąpił w  121 rolach 
teatralnych i 58 filmach. Ucho
dził za najwybitniejszego odtw ór
cę ról utworów szekspirowskich. 
Jak poinformował agent w yb it
nego aktora, lord Laurence O- 
liv ie r  zmarł w  czasie snu, w  o- 
toczeniu rodziny i przyjaciół. 
Dwa lata temu OHvier powiedział, 
ie  cierpi na raka i inne choroby. 
W  minionym roku kilkakrotnie 
przebywał w  szpitalu po opera
cji nerki.

— B M  — 3 g  -"gs

ANDRZEJOW I 
CHRAPISiflSKIEM U

składamy wyrazy głębokiego 
ur8DÓłc2ucia 7. powodu śmierci 
O.1oa

kolp/anki i koledzy 
z Biura Ogłoszeń

Knleize
ANDRZEJOW I

CHRAPISiŃSKIEMU
<amy wyrazy głębok 

'"Foółezu-cia z powodu śmier 
Olca

koleżanki i koledzy 
z działu linotypów 
1 zecerni gazetowej 

Pras. Zakł. Graf.

Polskiego, która obecnie oferuje 
aż dziesięć podstawowych cykli 
wykładów  z zakresu w iedzy o  
Polsce, je j kulturze i historii, po
łączonych z nauką języka pol
skiego.

W czoraj w  auli UJ odbyła się 
inauguracja tegorocznych zajęć w  
Szkole Letniej. Zgłosiło si? po
nad 300 uczestników z całego 
świata. Po  raz p ierwszy w  histo
rii Szkoły jest wśród nich 36- 
-osobowa grupa m łodzieży pol
skiej z ZSRR. Drugie ty le  ucze
stników gościć będzie w  murach 
UJ w  ramach kursów specjalisty
cznych, organizowanych pod eg i
dą Polskiego Kom itetu do spraw 
UNESCO. Wezmą w nich udział 
studenci z uniwersytetów am ery
kańskich i zachodnioniemieckich 
oraz nauczyciele szkół stowarzy
szonych w  UNESCO.

Uroczystego otwarcia Szkoły 
Letn iej dokonał rektor UJ prof- 
Aleksander Koj, Głos zabrali m. 
in. przedstawicielka Fundacji K o 
ściuszkowskiej Maria Orszel oraz 
wiceprezes krakowskiego oddzia
łu Towarzystwa „Polonia” Jan 
Krejcza. W ykład inauguracyjny 
wygłosił prof. W ładysław Stró- 
żewski. (g)

Tragedia na lotnisku 
w Nowym Targu

(Inf. w ł.) Lotnisko Aeroklubu 
Tatrzańskiego w N ow ym  Targu 
jest poza portem szybowcowo- 
lofcniczym, także ośrodkiem szko
lenia spadochronowego. Trenuje 
tu skoki kadra narodowa polskie
go sipadochroniarstwa. W  tych 
dniach lotnisko to było w idow 
nią wstrząsającego wypadku. 
Podczas skoków treningowych nie 
otworzył się spadochron skoczko
wi z G liw ic, który spadł z wyso
kości ,2 tys. m etrów ponosząc 
śmierć.

Przyczynę wypadku badają spe
cjaliści. Skoczek był doświadczo
nym spadochroniarzem, miał za 
robą ok. trzy tysiące oddanych 
skoków. (w .jarz.)

dnia odlatuje samolot z pustymi 
miejscami, gdyż pasażerom nie 
udało się wykupić m iejsc zare
zerwowanych. T łok w  oddziałach 
„Lotu ’’ to efekt liberalizacji prze
pisów paszportowych. W  tym 
półroczu wydaliśm y podobno ty 
le paszportów, co w  całym  ubie
głym  roku. Stąd te kolejk i P ° 
bilety.

—  Czy można poprawić jakość 
obsługi pasażerów „Lotu ” ?

—  Gdy mówiono nam —  mó
w i k ierownik —  że w  Centrum 
Kom unikacyjnym  otrzym amy biu
ra o powierzchni 2 tys. m kw  i, 
że nastąpi to w  roku 1996, to 
nie byliśmy specjalnie przeraże
ni tą perspektywą. Dzisiaj tak 
—  jesteśmy przerażeni.

Z pewnością nie ma się co łu
dzić, że ruch w  biurach „Lotu ” 
zmniejszy się. w  najbliższych la 
tach. Przeciwnie — podróżujemy 
coraz częściej. M ając tę św iado
mość władze miasta i dyrekcja 
„Lotu ” powinny dołożyć wszel
kich starań, aby zakup biletu lo 
tniczego nie był udręką.

(m ich)

Przelotne opady
Polska południowa jest w  obsza

rze podwyższonego ciśnienia. Kra
kowskie Biuro Prognoz IM G W
przewiduje, że dziś będzie zachmu
rzenie umiarkowane i duże, w  no
cy i rano miejscami mgły. Okresa
mi przelotny deszcz i burze. Tem
peratura maksymalna od 24 do 
st., minimalna od 14 do 17. W Ta
trach dniem 13, nocą 10 st. Wiatr

słaby 1 umiarkowany t  kierunków 
zmieniających się.

Prognoza orientacyjna na nastę. 
pną dobę: pogoda i temperatury 
bez większych zmian.

Ciśnienie atmosferyczne w  Kra
kowie na wysokości lotniska w Ba
licach z 11 bm. godz. 15: 742,5 mm, 
tj. 989,9 hPa, spadek ciśnienia.

Wczoraj o godz. 14 najwyższą 
temperaturę 29 st. zanotowano w 
Nowym Sączu, 28 w  Tarnowie, 27 
w  Krakowie i Warszawie, 23 w 
Szczecinie, 22 w  Gdańsku, 19 w Ko
łobrzegu, 21 w  Zakopanem i 13 na 
Kasprowym Wierchu. (k)

WCZORAJ W  KRAJU IM  ŚWIECIE
m  OBRADOWAŁO PREZYDIUM  N K  ZSL. W  komunikacie opu

blikowanym  do w torkow ym  prezydium  N K  Z S L  stwierdzono, że 
stronnictwo 1est zdania, iż e fek ty  rządowych decyzi, o zamrozemu 
c e n T o ła c  pogłębia obecne negatywne zjaw iska w  gospodarce, powo
dując jedynie odroczenie w  czasie rozw iązania na.iwaznieiszych pro
blemów.

■BI ROZPOCZĘŁO SIĘ PLENUM  KC ZK.T. W  Belgradzie rozpoczął 
ob rfdy  plenarne Kom itet Centralny Zw iązku Kom unistów Jugosła
w ii. Ma on w  ramach przygotowań do zapowiedzianego na grudzień 
tego roku X IV  Nadzwyczajnego Zjazdu ZK J  przeanalizować działal
ność partii i ie i kadr kierowniczych od czasu X I I I  Zjazdu w  19o6 
roku.

K I  SPOTKANIE OKP. Przew odniczący O K P  pos. Bronisław Ge
remek podkreślił na posiedzeniu Obyw atelskiego Klubu Parlamentar- 
neso. że w  interesie klubu iest pewna sra zbiorowa.^ w  ktorei OKP 
musi uzyskać poparcie innych klubów dając im  także swoie popar- 
cie. Choć indywidualne wystawienia na forum  parlamentu sa przede 
wszystkim  sorawa zafoieraiacego głos. to jednak angażują one zara
zem cały klub i trzeba mieć tego świadomość. Posłanka Staniszew
ska powiedziała w  związku z tym. źe niepokoją ia głosy o potrzebie 
drylu w  klubie.

Eg NO RM ALIZACJA STOSUNKÓW M IĘDZY M PLR  I  KPCh. W
Ułan Bator odbyły sie rozm owy delegacji M ongolskiej .P a rtii Ludo- 
w o-Rew olucyjnel i Komunistyczne i Partii Chin na szczeblu szefów 
w ydzia łów  zagranicznych K om itetów  Centralnych obu partii. Opo- 
w iadaiac sie za rozwojem  przyjacielskich stosunków i współpracy w  
interesie narodu m ongolskiego i chińskiego delegacie osiągnęły poro
zumienie w  sprawie ustanowienia oraz norm alizacji stosunków mię
dzy M P L R  i KPCh.

H  POSIEDZENIE CK SD. Na posiedzeniu Prezydium  CK SD 
stwierdzono, że napływające z terenu głosy członków stronnictwa w y
rażają zdecydowany sprzeciw  wobec pokutującej ieszcze praktyki 
występowania orzez niektórych przedstaw icieli w ładz P Z P R  w  imie
niu całej koalicji, bez uprzedniego konsultowania swych stanowisk 
z partnerami. Sekretarz CK SD Józef Szawiec powiedział, że w  X  
kadencji Sejmu powinno dojść do zawarcia um owy m iędzypartyjnej 
m iedzy członkami koalicji, która zaw ierałaby elem enty wzajemnych 
zobowiazań co do niektórych rozw iązań politycznych i gospodarczych. 
Byłaby ona gwarancją, że sojusz będzie służył rzeczywistej współ
pracy. a nie jak do tei pory jedynie obsadzie stanowisk.

U J  O STOSUNKACH Z  K R AJAM I SOCJALISTYCZNYMI. Obra
dujący w  Paryżu  m inistrow ie spraw zagranicznych 12 państw EWO 
w yrazili zadowolenie ze zmian politycznych zachodzących w  krajach 
Europy Wschodniej. W  oświadczeniu ogłoszonym na zakończenie 
p ierwszego posiedzenia Rad W spółpracy Politycznej EW G  szefowie 
dyplom acji opow iedzieli sie za poszerzaniem w spółpracy miedzy 
Wschodem i Zachodem.

RH PO LAC Y W  ZSRR BĘDĄ M IE I I  W ŁASNE PISMO. Związek 
Polaków  na L itw ie  uzyskał zgodę w ładz L itew sk ie j SR R  na edycję 
w  iezyku polskim własnego dwutygodnika. P ierw szy  numer czaso
pisma ukaże się w  styczniu przyszłego roku i będzie p ierwszym  pi
smem Polaków  zamieszkałych w  Zw iązku  Radzieckim .

IR I PAPIEŻ APELUJE DO F ID ELA  CASTRO. Jan Paw eł I I  za
apelował do przyw ódcy Kuby F idela  Castro o ułaskawienie czterech 
byłych dowódców wojskowych w  tym  byłego generała d yw iz i: Ar- 
naldo Ochoi. którzy zostali skazani na kare śm iefci za handel narko
tykami.

E l  ZM AR ŁA  N E LLY  GAŁECKA-STRUGOW A. W  Warszawie 
zmarła w  w ieku 97 lat N e lly  Gałecka-Strugowa. w dow a no Andrzeju 
Strugu.

Trwa strajk służby zdrowia
WARSZAWKA (P A P ). T rw a ją  a- 

kcje protestacyjne pracowników  
służby zdrowia w yrażających swe 
niezadowolenie z dotychczasowe
go przebiegu rozm ów  zw iązkow 
ców  z m inistrem  zdrow ia oraz 
domagających się poprawy w a
runków pracy i systemu płac w  
tym  resorcie. 11 bm. ludzie w  
białych fartuchach przemaszero

w a li przez centrum Łodzi, a w 
Bydgoszczy oflagow ano placówki 
służby zdrow ia  i zapowiedziano 
podjęcie innych działań protesta
cyjnych. N adal trw a strajk gło
dow y grupy lekarzy i personelu 
pom ocniczego Wojewódzkiego 
Szpitala Onkologicznego i stacji 
Pogotow ia  Ratunkowego w  Po
znaniu.

SKODĘ 130 L.
Tel. 34-27-25.

rok — sprzedam.
g-30514

MAŁŻEŃSTWO poszukuje małego 
mieszkania do wynajęcia. — Tel. 
12-40-54, pn.-ptk 9—17.

g-34761

POŚREDNICTWO sprzeda lokal han
dlowy w  centrum Wieliczki. — Te! 
12-40-54, pn.-ptk (9—17). g-34759

RERo TRAFIĆ diesel — pilnie sprze
dam. Sopot, tel. 0-58 51-93-80.

g-32383

MIKROBUS — Monachium, Frank
furt (czwartki). — „Intertrans” , tel. 
55-26-12, od poniedziałku do piątku. 
(10—15). 2-32233

PRZYJMIEMY do sprzedaży komiso
wej artykuły zagraniczne 1 krajowe, 
(wyłącznie nowe). — K. Hubert, ul. 
Zwierzyniecka 10, Kraków (11—15).

g-34566

ANTENY montuje. — Tel. 33-88-30.
________ ___________g-33168

C00PEX — sprzedam. — Oferty 32735 
„Prasa”  Kraków. Wiślna 2.

KIEROWCA do prywatnego samo
chodu osobowego — potrzebny, może 
b y i student. — Oferty 32822 „Prasa” 
Kraków, Wiślna 2.

VIDEO »— niAFRAG M A! Rejestracja 
kamera. Tel. 66-40-52. g-28905

FLIZY, terakotę — sprzedam. — Tel. 
55-52-67. g-31729

SUCHE tynki, malowanie, montaż 
boazerii Tel. 78-36-50, (17—19).

g-31673

SLPEKKOMFORTOWY dom w Bieżą 
nowie — sprzedam. Oferty 32781 „P ra
sa”  Kraków, Wiślna 2.

SPÓŁKA * o. o. w  Krakowie — za
trudni na korzystnych warunkach f i
nansowych zastąpce głównego księ
gowego. Tel. 22-20-33. wewn. 320 i 338 
oraz 21-76-45. K-7362

lOgłoszenia
m ® . kspresowe§

CYKLINOW ANIE. lakierowanie -  
Łączyk, tel. 48-46-31.
________________ _______________  g-31356

MIESZKANIE a-pokojowe, ciemna 
kuchnia. Śródmieście — zamienie na 
rtwie garsoniery. Oferty 32597 „P ra
sa" Kraków. Wiślna 2.

M ONTAŻ anten — ini. Zawadzki tei 
37-03-70.

„INSEKTUM " — dezynsekcja. __ T »1
44 95~'i3- ____________________ g-31680

OW CZARKI niemieckie — sprzedam 
Zawadzkiego lą/26. g-35206

NAMIOT — sprzedam. Tel. 34-33-45
_______________  g-25313

FLIZY — sprzedam. Tel. 44-96-35.

„PANASO N IC”  — filmowanie kame- 
re yjdeo. Tel. 48-17-67. g-325fl3

5 4 CI®[ -  karoseria 1984 -  sprzedam.
Tel. 22-57- g-32304

ZAKŁAD  wod.-kan.-gaz. — poleca 
usługi. Ficek. tel. 11-86-98, poniedział- 
k l P° 17-_______________ g-32810

NOWĄ kabinę Żuka -  częściowo 
uzbrojoną — sprzedam. Tel. 21-21-57 
__________________________________8-32753

svplalnt«  Przedwojenna.j.el. 43-35-19.___________  *-323! 7

FI A TA  126 p FL 1987 — sprzedam 
Tel. 37-47-15. pok. 320.

SALW ATOR! Pomieszczenie w  dom

da — możliwość rozbudowy — w y
najmę na ciche rzemiosło lub In-’ .- 
propozycje. — Oferty 32518 Prasa” 
Kraków, Wiślna a. ..‘ rasa

SPRZEDAM — nową elektroniczną
maszynę do pisania „Łirika”  S004 oraz 
? f ormy  wtryskowe na jeden arty
kuł tynkowy. Kraków, ul. Pieszow. 
ska 28. g-32753

SPRZEDAM silnik „Zuka” , po kapi
talnym remoncie. — Myślenice, tel. 
204-80. g-32329

K R A K O w  — Śródmieście! Budyr,e!l 
jednorodzinny, jednopiętrowy — „Seg
ment — stan surowy — sprzedam. 
rei. 11-82-21. g >3 2331

SPRZEDAM stary dom w Czchowie. 
Kraków, tel. 12-97-63.
_________  g-32767

126 P. 1983, nowe nadwozie — sprze
dam. Tel. 1 1 -43-43, wieczorem.
__________  g-32T63

KO M IN KI stylowe, klasyczne, doni- 
eę ogrodowe — wykonuje. Jaworski. 
Libertow 267, k/Krakowa.

g-32773

SPRZEDAM parcele, domek letnisko
wy w  Myślenicach. Oferty 32774 „Pra- 
sa Kraków. Wiślna 2. ______

125 p — odbiór Polmozbyt — sprze
dam. Tel. 21-5 1-00, wewn.' 270.

g-35058

PRZEDPŁATĘ 126 p na 1988 — sprze
dam. Tel. 12-55-03.

g-32773

Wartburga, biały, wrze
sień, 1986, 29 tys. km. Tel. 66-40-23.

(5-32333

ZAKŁAD  budowlany — zatrudni mu
rarzy i pomocników. — Tel. 55-H-75- 
00 17. g-32039

PRZYCZEPĘ kempingowa N-126 e
z tchórzofretek — ^ 1 1 ' 

, tw ' • U-01-85, od 9 do 14. Kra' 
Ków, os. Dąbie. ul. Świtezianki
________________  S-SJ'13

remontu — sprzedam. Te'. 
00-T4-T4. <18 20). ^
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Potrzebne są dzisiaj
nowe myślenie i współpraca

Przemówienie Wojciecha Jaruzelskiego

P
SZAN O W N Y PAN IE  PREZYDENCIE, SZANOW NA PAN , BUSH!

nościa s t ^ e r d ^ i^ l e  \etâ b’i " S końca- M °żem y 0bai z cala pew- 
roadziałem  w  tak d h io M  • ® u-0? 8 'mezwyikle ważnym doniosłym 

jk ich. dh lw ei 1UZ historii' stosunków DOlsko-amerykaó-

glady na^ema*^ ^fnT3 0̂'6' Y  duchu wzajemnego poszanowania, po
rodowych. Rad jestem ^  ^ J ustl!onnych oraz problemów miedzyna- 
gladów w  wielu w t  zbieżności. a nawet zgodności naszych po- 
to co kiedv« , Przeprowadzone rozmowy dowiodłv że
Ł  to:aie- nie iest dziś przeszkoda dla rzeczo-
dowód te , dyskusji. To znamię czasów to przekonujący
naorzód ziemska obraca sie zawsze w  jednym tylko kierunku:

DoIUiy^ieh? <3o*wladczonym- dalekowzrocznym budzącym sympatie

n tó& Cn ^ v ^ n i w ? n  D, fnu- P,anie. prezydencie. za zrozumienie ałożo- 
« ,  ] ,„,-n W  obecnych problem ow. M o !. rodacy, p rzy ję li z duża uwa-

' S i e g f  D a r l a S T ^  w ^ s z < m e  przez pana z trybuny qoi-

,0^ iSyCie . DrŻySlada słe świat. Podzielamy pańskie przekonanie.
Clezam.e '®<WaWów na naszym kontynencie jest nierozdziel- 

f l t J "  J azaoe z m iędzynarodowa, pozycja Polski —  kraju leżącego w  
3 5® sercu, na skrzyżowaniu dróg europejskiej historii.

iJobiegajaca końca w izytę  prezydenta Stanów Zjednoczonych m o i- ' 
na ju z  dzis określić jako otw arcie nowego etapu ,w stosunkach mie- 
azy naszymi państwami a zarazem jeden z istotnych impulsów dla 
rozw n aiaeego sie ow ocnie dialogu Wschód — Zachód.

uczym y sie w szyscy stawiać czoła w ielk im  wyzwaniom  jutra Dla
tego tak potrzebne - sa dzis ia j- nowe myślenie. współpraca w  rozw ią
zywaniu prob lem ów  które sa spuścizna m ija jacej ja łow ej eooki kon- 
tron tacii i wyścigu zbrojeń.

John K ennedy pow iedzia ł kiedyś: „N ie  pytaj, co Ameryka, może 
zrob ić dla cieb ie, pytaj, co ty możesz zrob ić dla A m ery k i”. Dzisiaj, 
g oy  przed Europą i św iatem  otw iera ją  sie nowe horyzonty, pow in
niśmy pow iedzieć: N ie  pytaj, czy świat jest dobry czy zły. pytaj ra
czej. czy zrob iliśm y wszystko co m ożliw e . aby był lepszy.

PA N IE  PREZYDENCIE,
Cenię sobie szczery, partnerski charakter przeprowadzonych roz

mów. Zasialiśm y nowe ziarno. Jestem przekonany, że w ynik i w izyty 
przyczynia sie do rozwoju  wszechstronnej, obustronnie pożytecznej 
współpracy.

Pragnę podziękować Panu za tę owocną w izytę, za dobre słowa skiero
wane do w ładz państwowych Polsk iej Rzeczypospolitej Ludowej, 
za liczne dowody , szacunku i  sympatii dla narodu polskiego 

Zachowam y to w  serdecznej pamięci.
Żegnając Pana. Panie Prezydencie, oraz towarzyszące panu osoby, 

proszę raz jeszcze o przekazanie najlepszych życzeń i pozdrowień na
rodow i amerykańskiemu.

Życzę panu. Panie Prezydencie, oraz. pani. Barbarze Bush. wiele 
zdrowia, pomyślności i osobistego szczęścia.

DZIENNIK POLSK!

P A N IE  P R ZE W O D N IC Z Ą C Y  JAR U ZE LSK I. 
P A N I JA R U Z E LS K A !

B,

rtyła to szcz«góina w izyta —  w  kraju w yjątkow ym  i wśród ludzi, 
którzy budzą w  nas natchnienie. Chciałbym podziękować na wstę
pie jednostkom w ojskowym  i kompanii honorowej za powitanie 

mnie i woiskow# wrzyjecie. Jestem wdzięczny mojemu gospodarzowi,' 
przewodniczącemu Rady Państwa W ojciechowi Jaruzelskiemu z mał
żonka. że zgotowali- nam takie przyjecie i ambasadorowi Richardowi 
T. Daviesowi —- naszemu ambasadorowi w  Polsce.

Była to pierwsza od 12 lat w izyta w  Polsce amerykańskiego pre
zydenta, stanowiaca niejako kamień m ilowy. W ielk im  zaszczytem 
było dla mnie przebywanie tutaj. A le to. ćo najbardziej utkw iło mi 
w  pamięci — to ogromne.- możliwości, które w  tej chwili stoją przed 
narodćłi polskim. W  czasie dwu dni pobytu tutaj spotkałem sie z 
przywódcami, którzy wykazuja sie odpowiedzialnością i zdolnością

Polska przeciera nowy szlak 
ku swej własnej wolności

Przemówienie George'a Busha 
na lotnisku w  Rębiechowie

reagowania, ss osobami najbarda ej wskazanymi do przewodzenia 
swojemu kra jow i. Spotkałem sie w  Gdańsku z przewodniczącym nie
zależnego związku ..Solidarność” , który przeprowadził ten związek 
przez okres ciemnej nocy. aby w yprowadzić go na nowa drogę Spo
tkałem sie również z przedstawicielam i ciał parlamentarnych — Se
natu i Sejmu: Omówiłem  w raz z nimi te wyzwania, które stawia 
obecna eoo&a w  Polsce i sposoby jakimi Polska może stawić czoła 
tej nowej erze. Byłem wśród wielu Polaków, wśród w ielu obywateli 
polskich, m. in. wśród mieszkańców Gdańska Od wszystkich słysza
łem słowa, które m ówią o poczuciu wolności., Polską przeciera, nowy 
szlak ku swej własnej wolności, dla dobra wszystkich, Z każdej roz- 
njowy. z każdego spotkania wynosimy wrażenie wyjątkow ych ,, możli
wości Polski przem ierzania tej drogi, ku nowej reform ie.

Stany Zjednoczone przyjdą z pomocą w zapewnieniu konkretnych 
posunięć, które pozwolą Polsce przebycie drogi, która przed nia stoi
—  ku- lepszemu stanowi życia gospodarczego. Rozpoczyna - sie nowa 
droga droga wymiany, gospodarczej z całym światem.

Chciałbym podziękować generałowi Jaruzelskiemu za otwartość i 
szczerość naszych wszystkich dyskusji. Dodaje swój głos do głosu 
tych wszystkich, którzy w  przeszłości doceniali ogrom osiągnięć Pol
ski i są w  pełni oddani sprawie dooomożenia ie j na nowej drodze. 
W ola i zdecydowanie Polaków  wystawione zostały na trudna próbę, 
ale tylko one sa czynnikami, które .■ zadecyduja o sukcesie Św iat spo
gląda na Polskę pewien, że pode Imię te -próbę.

G e o r g e  B u s h  z a k o ń c z y ł  
w i z y t ę  w  P o l s c e

(Dokończenie te str f) 
NSZZ ..Solidarność” , m. in. sena
torzy Lech Kaczyński ; Bogdan 
Lis.

PRZED PO M N IK IE M  
STOCZNIOW CÓW

Tysiące mieszkańców Gdańska 
powitały prezydenta U SA  przy 
pomniku poległych stoczniowców, 
wzniesionym 16 grudnia 1980 r., 
w  10. rocznice tragicznych w y 
darzeń na Wybrzeżu G. Bush i 
towarzyszący mu L. Wałęsa zło
żyli w ieńce w  Hołdzie ofiarom 
robotniczego protestu. (W ygłoszo
ne przemówienia zamieszczamy 
poniżej.)

N A  W E S TE R PLA TTE

Podczas pobytu w  Gdańsku 
prezydent U SA  George Bush od
w iedził Westerplatte —  miejsce, 
gdzie 50 lat temu padły pierwsze 
strzały dTusiei w ojny św iatowej, 
która gruntownie zmieniła obraz 
świata i stosunki m iedzy naro
dami. Obrona tego skrawka zie
mi u wejścia d o  portu stała sie 
symbolem bohaterstwa żołnierza 
polskiego w e wrześniu 1939 r.

. W  pobliżu ruin koszar polskiej 
składnicy tranzytowej . zachowa
nych na pamiatke wydarzeń 
sprzed 50 lat, prezydenta Stanów 
Zjednoczonych powitał przewod
niczący Rady Państwa, zw ierzch
nik Sił Zbrojnych P R L  gen ar
mii Wojciech Jaruzelski.

P rzy  dźwiękach werbli G Bush 
i W. Jaruzelski złożyli przed 
pomnikiem wieńce przystrojone 
szarfami w  barwach narodowych.

*  ■

W  czasie gdy odbywały sie u- 
roczystości' na Westerplatte, pa
ni Barbara Bush w raz z Barbara 
Jaruzelską i Barbara O lechow
ską zw ied z iły  gdańska starówkę. 
W  salach XVT-wiecznego ratusza

głównomleiskiege, bedąceso sie
dziba muzeum historii miasta, 
powitał gości prezydent Gdańska 
Kazim ierz Rynkowski i zapre
zentował wystawę poświecona 
historii odbudowy tej części mia
sta. która w  wyniku działań wo
jennych uległa zniszczeniu w  90 
proc. Panie Bush i Jaruzelska 
zw iedziły też ratuszowa „Czer
wona Sale”  w  której znajduja 
sie dzieła niderlandzkich m i
strzów z X V II  w . oraz plafon 
pokazujący w  alegorycznych 
formach dzieje w ielow iekowych 
zw iązków Gdańska z Polską. P o 
byt na starówce zakończył sie w  
sercu starego portu gdańskiego —  
Długim Nabrzeżu nad Motławą. 
przy Zielonej Bramie wiodącej 
na Długi Targ.

PO ŻE G N A N IE  N A  LO T N IS K U  
RĘBIECHOW O

Godz. 16.20: na lotnisku Rę- 
biechowo w  Gdańsku udekoro
wanym amerykańskimi i polski
mi flagam i państwowymi, kom
pania reprezentacyjna W P  w  
bezpośrednim  sąsiedztwie prezy
denckiego samolotu specjalnego. 
Podjeżdżała samochody, z p ierw 
szego wysiadaja G, Bush i W. 
Jaruzelski.

Rozlegaja sie dźw ięki hymnów 
narodowych.

Prezydent odebrał meldunek 
dowódcy kompanii, oddał hołd 
sztandarowi, dokonał przeglądu 
oddziału i pozdrowił żołnierzy. 
Nastepnie zaiał miejsce przy m i
krofonie i wysłuchał pożegnalne
go przemówienia W. Jaruzelskie
go. Potem wygłosił swoje słowa 
pożegnania, fTeksty przemówień 
zamieszczamy obok.)

Uroczystość zakończyła defila
da Kompanii Reprezentacyjnej.

Specjalny samolot prezydencki 
wystartował o 17.00 biorąc kurs 
na Budapeszt.

W A R S Z A W A  (P A P ). N a  za
proszenie przewodniczącego R a 
dy Państw a Polsk ie j Rzeczy
pospolite j Lu dow ej W’ojciecha 
Jaruzelskiego w  dniach 9— 11 
lipca złożył w izy tę  w  Polsce 
p rezydent Stanów Z jednoczo
nych A m eryk i G eorge Bush. 
P rzyw ódcy  obu państw om ów ili 
stosunki dwustronne oraz g łów 
ne tendencje w  rozw o ju  sytuacji 
m iędzynarodow ej..

W  U rzędzie Rady M inistrów 
odbyły  się rozm ow y prezydenta
G. Busha z p rem ierem  M. F, 
Rakowskim . Om awiano przed
s ięw zięcia zm ierza jące do roz
szerzenia współpracy dwustron
nej.

Przew odniczący Rady Państwa 
W. Jaruzelski i prezydent G. 
Bush w ygłos ili przem ów ienia na

K o m u n i k a t  P o l s k i e j  A g e n c j i  P r a s o w e j
wspólnym  posiedzeniu Sejmu 
i Senatu.

Prezydent G. Bush przebywał w 
Gdańsku. W  Obecności przew od
niczącego Rady Państwa W oj
ciecha Jaruzelskiego źłożył hołd 
bohaterom  W esterplatte. Ten 
akt o dużej politycznej doniosło
ści ma szczególne i sym bolicz
ne znaczenie na krótko przed 
zbliżającą się rocznicą 50-lecia 
wybuchu I I  wojny św iatowej 
oraz udziału obu państw w  koa
lic ji antyhitlerowskiej.

Spotkał się także z przew odni
czącym N SZZ  ..Solidarność”  L.

Wałęsą i złożył kw iaty  przed 
Pomnikiem  Stoczniowców.

W  toku przeprowadzonych roz
mów:-

A  oceniono, że sytuację m ię
dzynarodową charakteryzu je 
zw iększające się zrozumienie 
wspólnych celów  i interesów o- 
gólaoludzkich. K luczowe znacze
nie w  sprostaniu wyzwaniom  
współczesnego świata m ieć bę
dzie integracja w ysiłków  i współ
działanie wszystkich państw bez 
względu na form ę ich ustroju.

A  Celom tym  służą in ic jaty
wy podejmowane zarówno przez 
państwa Układu W arszawskiego

jak i N A TO . Ze względu na 
strategiczne znaczenie Europy 
środkowej szczególnie ważne są 
in icjatywy, które służą zm niej
szaniu zbrojeń i zwiększaniu za
ufania W tym  regionie. Obie stro
ny przyw iązu ją także zasadni
cze znaczenie do wszechstronnej 
realizacji zasad KBW E. Uznano, 
że niezbędne jest kontynuowanie 
współdziałania państw na rzecz 
pokojowego regulowania kon
flik tów  regionalnych. W ielk ie 
znaczenie w  kształtowaniu no
wych stosunków m iędzynarodo
wych przypada Organizacji N a
rodów  Zjednoczonych.

Podkreślono, że współpraca 
polsko-amerykańska opiera się 
na długoletnich historycznych 
związkach obu tiaródów. Kształ
tow ały je  obopólne sympatie, zro
zumienie i poparcie dla uniwer
salnych zasad regulujących sto
sunki m iędzyludzkie: wolności 
jednostki, je j równych szans, 
rozwoju, sprawiedliwości. Współ
praca m iędzypaństwowa została 
zainicjowana przed 70 laty, gdy 
po odzyskaniu niepodległości 
przez Polskę nawiązane zostały 
stosunki dyplomatyczne. P rze
chodziła ona okresy intensywne

go dialogu i  współpracy go
spodarczej oraz mniejszej ak
tywności. Po okresie głębokiego 
załamania w  stosunkach dwu
stronnych w  latach ubiegłych 
obecnie nastąpiła pełna ich nor
malizacja. Odpowiada ona inte
resom i intencjom  obu stron. W i
zyta prezydenta G. Busha w  
Polsce otw iera nowy pomyślny 
etap w  ich rozwoju.

A  Uzgodniono, że obie strony 
podejmą działania zm ierzające 
do zacieśnienia dwustronnej 
współpracy, w  tym  w szczegól
ności:

O. utrzymana będzie inten
sywność dialogu oraz konsulta
cje polityczne m iędzy obydwoma 
państwami,

(Dokończenie na str 4)

W itam  Lecha Wałęsę, witam 
„Solidarność” , w itam  Polsko'. 
M oje uznanie za to. co 

zdołaliście zrobić od m ojej oo 
przedn iej w izy ty : pierwsze w o1- 
ne w ybory w  powojennej Polsce.

Polska zajm uje m iejsce szcze
gólne w  sercach Am erykanów  i 
w  moim sercu. K iedy was ranią
—  my czu jem y ból. K iedy wy 
snujecie m arzenia — w  nas bu
dzi się nadzieja. K iedy Wam coś 
sie uda — odczuwam y radość. To 
coś w ięce j niż stosunki dyplom a-' 
tycznę, to raczej coś takiego , jak 
w ięź rodzinna. K iedy mam przy
być do Polski, to tak jakbym  
m iał w rócić do domu. Ta szcze
gólna wspólnota uczuć, to wspól
nota pradawnego marzenia ludz
kości, m arzenie które powraca, 
m arzenie o wolności „są oni na
w yk li do wolności”  — jak napi
sał b izantyjsk i historyk o Sło
wianach przed, tysiącem  lat. . T 
ten właśnie duch Polaków  prze 
niósł — przez stulecia i przez o- 
ceany — marzenie, które nie 
umrze.

M arzenie to poddane zostało 
surowej próbie tu — w ,  Gdań
sku, 50 lat temu. Cisza przed
świtu bałtyck iego portu została 
unicestwiona gromem wie>ko- 
kalibrowych armat nazistowskie
go okrętu wojennego „Sch lezw ig 
Holstein” .

W  następnej godzinie brygady 
pancerne przetoczyły się przez 
granice Polski i Europa_ pogrąży
ła się w ciemności, która ogar
nęła świat.

Polska m iała n iew iele do w y
boru: albo ulec przem ocy albo 
stawiać opór przed przemożną 
przewagą.

W  tej brutalnej walce, która 
nastąpiła potem ustanowiliście 
nową m iarę odwagi, o które j n i
gdy nie zapomnimy.

W  drugiej w ojn ie św iatowej 
Polska straciła wszystko. Wszy- 
stko oprócz honoru. oprócz 
swych pragnień i marzeń.

Zanim  Polska upadła przeka
zano aliantom  Enigmę — tajne 
urządzenie pozw alające na zła
manie niem ieckich szyfrów . Z ła
manie tego kodu, który był nie 
do złamania oszczędziło dziesiąt

Polacy i Amerykanie pragną
aby Europa była scalona i wolna

Przemówienie prezydenta Busha

k i , tysięcy istnień ludzkich wśród 
aliantów  i istnień ludzkich w  A - 
tneryce. Za to należy wam  się 
trwałą wdzięczność narodu am e
rykańskiego.

Ostatecznie „Enigma”  i polski 
ruch oporu odegrały znaczną ro
lę. w  zw ycięstw ie w  I I  wojnie 
św iatowej.

Dla was jednak, koniec wcina
nie oznaczał zakończenia o - 
kresu ciemności. „Z im na wojna” 

przyniosła długą, mroźną noc — 
trosk i cierpień. I znowu zgasły 
marzenia o wolności. A  jednak 
były przebłysk! długo oczek iw a
nego świtu. Latem  1980 roku za
jęliście stocznie. — Tu, gdzie te
raz stoimy, elektryk —  patriota 
Wdrapał się przez tę bramę, a- 
by wyłonić się jako jeden z bo
haterów naszych czasów. Był to 
Lech W7ałęsa. Ponad waszymi u- 
kcami wzbił się smukły pomnik 
na kształt naszej „Statuy W olno
ści” , aby stać się symbolem roz
poznawanym na całym  świecie 
jako promień nadziei.

A le  tamta nadzieja, tak ,̂ jak 
tamta jutrznia — okazała się u- 
iotną. Pod osłoną mroku elek
tryka uwięziono, a was znów 
w y ję to  spod prawa. Pośród lo 
dów surowej zimy, współczesny 
naród oderwano od świata zew 
nętrznego. N aw et w tedy marze
nie o wolności nie umierało. _

W  zim owym  mroku pojaw iały 
sie świece na znak protestu, roz- 
świecając okna waszych wiosek 
i miast.

Z  upływem  !at świat przyglą
dał sie w  zadumie jak wy —  na
ród polski i wasi przywódcy 
przekuwali rozpacz w  nadzieja, 
przetwarzali mrok w  marzenia.

N adzieja i ciężka praca były 
fundamentem odrodzenia Polski 
jako państwa w  1918 roku.

W brew olbrzym im  przeciwnoś
ciom - -  ufność i determ inacja 
przekształciła te marzenia w  rze
czywistość. Te same w alory do
prowadziły was do nowego 
punktu zwrotnego w  historii. 
Wasza godzina nadeszła. To czas 
Polski, czas Wolności i m ożliw o
ści. To czas odpowiedzialności. 
To czas polskiego przeznaczenia. 
To chwila, w  której muszą od
żyć marzenia narodu. Oto odro
dzona „Solidarność” . Produktyw
ne rokowania m iędzy władzam i 
Polski i polskim społeczeństwem 
i pierwsze owoce demokracji —  
wybory.

TYledyś —  w  in n y m  momencie 
innym mieście, gdy podda

no ciężkiej próbie ducha czło
wieka, w ielk i amerykański pre
zydent John Kennedy m ówił w y 
mownie o  walce o  wolność. Dzi
siaj świat ogląda nieuchronny 
rezultat tak iej walki. Dzisiaj 
tym, którzy sądzą, że nadzieje 
można osłabić, ja powiem  —  
spójrzcie na Polskę. Tym  któ
rzy sądzą, że wolność można zni
szczyć na zawsze ja powiem: 
spójrzcie na Polskę. Tym , któ
rzy sądzą, że na zawsze można 
zdeptać marzenia powiem  
spójrzcie na Polskę. Bo tutaj w 
Polsce nadzieje przekształcają 
się w  rzeczywistość. Dzielni ro
botnicy Gdańska stoją dzisiaj 
przy tym  pomniku jak promień 
nadziei, jak symbol tego marze
nia. Dzielni robotnicy Gdańska 
wiedzą, że Polska nie jest sama. 
Am eryka jest z wami.

Am erykanie którzy mają swo
bodę snucia marzeń czują spe
cjalne w ięzi z tymi, którzy ma
rzą o lepszej przyszłości.

Tu, w  Polsce, Stany Zjedno
czone popierają. - porozumienia 
„okrągłego stołu” i  przyklasku

ją mądrości, uporczywości, c ier
pliwości jednego z w ielk ich przy
wódców  Polski —  Lecha Wałęsy. 
I  entuzjazmujemy się —  m y A - 
merykanie — ruchem, który po
ruszył wyobraźnię ludzkości. Ten 
ruch to ..Solidarność” .

B ijem y braw o tym, którzy u- 
m ożliw ili ten postęp —  narodo
w i polskiemu.

P rzyznajem y również, że w ła 
dze polskie wykazały mą
drość, twórcze podejście i 

odwagę,, podejmując . te history
czne kroki.

Polacy i  Am erykanie podzie
lają oddanie sprawie zakończe
nia podziału Europy i uważają, 
że należy zrealizować obietnicę, 
która jest nieodrodnym prawem 
kobiet i mężczyzn całego świata.

Polacy i  Am erykanie pragną, 
aby Europa była scalona i w ol
na. Polska bardziej demokraty
czna może być Polską bardziej 
dostatnią. Ustalenia „okrągłego 
stołu”  w  miarę ich realizacji, 
mogą w yzw olić  energię dynam i
cznego narodu dla zbudowania 
lepszego życia.

Rozumiemy spuściznę braku 
zaufania i strzaskanych marzeń, 
która towarzyszy Polakom  wszy
stkich . odcieni politycznych gdy 
wchodzą wspólnie na ścieżkę ro
kowań i kompromisu. A le  w y 
zwanie jakie stoi przed wami —  
to wznieść się ponad niewiarę, 
doprowadzić społeczeństwo pol
skie do połączenia, zespolić je  w 
wysiłkach ku wspólnemu celowi.

Przem aw ia jąc przed nowym 
Sejmem i  Senatem, waszym 
swobodnie w  w  wolnych w ybo
rach wybranym  Senatem, nakre
śliłem  kroki, jakie Am eryka jest 
gotowa podjąć, aby dopomóc 
Polsce, w  miarę posuwania się 
na drodze reform y. N ie będzie to 
łatwe. W yrzeczenia i  trudności 
ekonomiczne już są udziałem 
społeczeństwa polskiego. A le je
szcze nie nadszedł koniec cięż
kich czasów. Reform a ekonomi
czna wymaga ciężkiej pracy 1 
wyrzeczeń zanim osiągnie się ko
rzyści. W ym aga ona cierpliwości 
i zdecydowania. A le  narodowi 

(Dokończenie na str, 4)

Wierzę, że „Solidarność" stanie się 
wyzwaniem dla naszych narodów

Wystąpienie Lecha Wałęsy pod Pomnikiem 
Stoczniowców

M ieszkam w  Gdańsku od 25 
lat. Byłem  świadkiem  w ie
lu uroczystości, ale nigdy 

nie było tak w ie lk ie j i tak go
rącej, jaka ma m iejsce dzisiaj. 
W  im ieniu was wszystkich, bar
dzo strudzonych oczekiwaniem, 
w itam  pana prezydenta, jego 
małżonkę i wszystkich gości.

Stoimy w  miejscu, które dla 
Polaków  jest m iejscem  szcze
gólnym. Jesteśmy wdzięczni pa
nu, panie prezydencie, pańskie i 
małżonce i wszystkim  amerykań
skim osobistościom, że zechcieli
ście przybyć właśnie tutaj, pod 
Pom nik Poległych Stoczniowców, 
poległych za chleb i  wolność.

Dramatyczne wyzwanie losu 
sprawiło, że właśnie w  tym  m iej
scu, gdzie człow iek strzelał do 
człowieka, narodziła się „Solidar
ność” . Zńa pan, panie prezyden
cie, naszą krętą i trudną drogę, 
która nie dobiegła jeszcze do swe
go kresu, gdyż wciąż stajemy w o
bec bardzo trudnych zadań.

Jeśli polskie zakręty nie znie
chęciły nas do działania — to 
stało się w  dużej m ierze dzięki 
przekonaniu, że nie jesteśmy sa
mi, że możemy liczyć na przyja
ciół i na ich solidarność z nami.

D ziś znaleźliśmy się w  sytua
cji, w  której nagłemu przy
spieszeniu uległy reform y 

polityczne. Było to konieczne dla
tego, że z niewolnika nie ma 
pracownika, a także dlatego, że 
współczesny postęp cyw ilizac ji nie 
znosi krępującego go monopolu. 
Zrzucamy w ięc z siebie garb to
talitarnego stalinizmu i usiłuje
m y gonić za uciekającą nam Eu
ropą 1 za całym  rozw in iętym  
światem K ieru jem y się ku de
m okracji i pluralizm owi. Natura 
rzeczy wym aga jednak zachowa
nia propozycji m iędzy reform a

mi politycznym i i gospodarczymi. 
Zmiany muszą zachodzić w  obu 
dziedzinach równocześnie i rów 
norzędnie. Doświadczenie chwili 
poucza nas, że nierespektowanie 
tych proporcji prowadzi na plac 
Niebiańskiego Spokoju.

Jeśli chcemy by nasz plac So
lidarności, ten na którym  teraz 
stoimy, zachował się w  pamięci 
pokoleń jako m iejsce nadziei mu
simy wszyscy podjąć starania, 
aby nagłemu przyspieszeniu po
litycznemu towarzyszyło przy
spieszenie gospodarcze. Ci ludzie, 
którzy stoją dzisiaj wokół pom
nika są dobrym i pracownikami, 
podobnie jak m iliony Polaków 
i Polek.

Stany Zjednoczone, podobnie 
zresztą jak cała Europa, 
zdolne są wpłynąć, poprzez 

swoją politykę gospodarczą, na 
przebieg naszych reform ; na to 
by m iliony rąk nie wykonywały 
pracy bezużytecznej i marnotra
w ionej: na to, aby rozwinęła się 
zdrowa współpraca m iędzy na
szymi przedsiębiorstwami: na to 
wreszcie, aby brak skutecznej 
reform y gospodarczej nie zde
stabilizował te j części świata.

Byłoby to groźne dla Polski, 
ale i dla innych krajów , byłoby 
to klęską demokracji. Starałem 
się to na piśmie przedstawić pa
nu, panie prezydencie. W yrażam  
moją nadzieję i nadzieję m ilio
nów Polaków, że w y jedzie  pan 
z Polski przekonany, że nasze
mu kra jow i należy i warto po
móc.

W ierzę, że w ięzi m iędzy na
szymi narodami zyskają no
w y impuls. I  że bardziej jeszcze 
niż dotąd „Solidarność”  stanie 
się wyzwaniem  dla Polaków  i A - 
merykanów. Niech Bóg błogosła
w i naszą Ojczyzną.



Popiersie A. Mickiewicza 
odsłonięto w  Lidze

MOSKWA (PA P ). Z  inicjatywy 
działającego vr Grodnie Polskie
go Stowarzyszenia Kulturalno- 
-Oświatowego im. Adama M ickie
wicza w  mieście Lida na Białoru
si odsłonięto 11 bm. popiersie 
w ielk iego polskiego romantyka. 
Zostało one ustawione na postu
mencie naprzeciwko budynku 
starego gimnazjum, w  którym u- 
ezył się M ickiewicz, przy ulicy 
noszącej jego imię.

Jak zapowiadają członkowie 
Polskiego Stowarzyszenia Kultu- 
łalno-Oświatowego uroczystość ta 
jest pierwszą z serii imprez zw ią
zanych z obchodami 200-lecia 
urodzin polskiego wieszcza. Prze

w id u ją  oni m. in. upamiętnienie 
innych miejsc związanych z  ży
ciem i twórczością M ickiewicza, 
odbudowę domu M ickiew iczów  w  
Nowogródku, którego rekonstruk
c ji podjął się polski „Budim ex” 
oraz ustawienie tablicy pamiątko
w e j nad jeziorem  Świteź, znanym 
ż  m ickiewiczowskich ballad.

Rehabilitacja kardynała 
Mindszenthyego?

(Dokończenie te it r .  1)
nia prawa — wyroku orzeczonego 
w  1948 roku wobec Jozsefa M ind
szenthyego i sześciu innych osób.

Premier Nameth dysponuje in
formacją otrzymana ©d prokura
tora generalnego, zgodnie z którą 
rew izja  sprawy Mindszenthyego 
jest kwestią złożoną, wym agają
cą dłuższego czasu. W  materia
łach procesu jest w iele materia
łu zbędnego, jednocześnie braku
je w ielu ważnych dokumentów. 
Prokurator generalny podjął kro
ki w  celu uzyskania brakujących 
materiałów.

J e d y n a  s z a n s a  p o l s k ie g o  r o l n i c t w a
(Dokończenie ze str. 1)

podkreślali —  nie może być w  ża
den sposób utożsamiane z opera
cją cenowo-dochodową. Oznacza 
bowiem w  praktyce odejście od 
ingerencji państwa w  kształtowa
nie kosztów produkcji i cen na 
artykuły żywnościowe, a także na 
środki wytwarzania dla rolnic
twa.

N ie jest również celem  urynko
wienia dokonanie oszczędności 
budżetowych, w  postaci zmniej
szenia poziomu dotacji. Zostaną 
one utrzymane na dotychczaso
wym  nom im lnym  poziomie w  
odniesieniu do większości arty
kułów żywnościowych. N ieliczne 
dotować się będzie nadal w  spo
sób elastyczny, a w ięc taki, w  
którym dopłaty do cen zwiększać 
się będą proporcjonalnie do 
wzrostu tych cen Chodzi tu jed-

Zmarł Jerzy Pertek
W Poznaniu w  wieku 69 lat 

zmarł znany J ceniony pisarz ma- 
rynista, badacz i publicysta spraw 
morskich Jerzy Pertek. Od 1922 r. 
stale związanym był z Poznaniem, 
gdzie ukończył gimnazjum i stu
diował na Akademii Handlowej. 
Po wyzwoleniu rozpoczął działal
ność publicystyczną w  Zachodniej 
Agencji Prasowej o walkach 
polskich marynarzy w latach o- 
statniej wojny. Debiutował w 
1946 r. głośną, wielokrotnie wzna
wianą książką „Wielkie dni małej 
floty” . W jego dorobku znajduje 
się kilkadziesiąt książek 1 mono
grafii marynistycznych • dużych 
walorach poznawczych.

Była to cela 24 —  cela śmierci. Słońce świeciło przez kraty, w  
celi było niesłychanie ludno. Uśmiechnięte twarze, otoczyło 
mnie kilku w ięźn iów  i padały pytania. Skąd? Z  jak iej spra

wy? Jaki wyrok? Oszołomiony obecnością ludzi, słońcem, powtarza
łem tylko: „nic nie jestem winien” , „do niczego się nie przyznałem” , 
„dostałem k. i. (karę śmierci)” .

Och, powiedzieli mi uśmiechnięci w ięźniowie, tu nie ma niew in
nych A le  ile ks-ów? Dwa. O, ten ma trzy, a ten ma dwa. Był taki 
co miał ich nieć. A le  niech sie Pan nie obawia, wykonują tylko je 
den. Ktoś podszedł do mnie, wziął mnie za rękę j odciągnął na bok. 
„Generał mnie przysłał —  chce się z Panem zobaczyć. Niech Pan 
uważa —  tu też sa kapusie” . Przyprowadził mnie do stojącego w  
kacie celi stołu. Na ław ie siedział generał ..Nil” . Poznałem go zaraz, 
choć był ostrzyżony nrzy skórze i zmizerowany. „Chce Pan należeć 
do naszego kołchozu?”  Zgodziłem się chętnie. Generał zaznajomił 
mnie z innymi członkami „kołchozu” —  była to nazwa grupy w ięź
niów, prowadzących wspólne gospodarstwo otrzym ywanymi środkami 
żywności. T o  iest eenerał policji i SS Sporenberg, mówi tylko po 
niemiecku. Zdziwiłem  sie trochę. A le  uświadomiłem sobie, że jest

Wspomnienia Zygmunta Waltera Jankę (13) r

Generał „Nil"
to cela śmierci, próg do wieczności. M ogły tu rządzić inne. wyższe 
prawa, które pozwalały siedzieć przy jednym stole generałowi A K  
z generałem SS. Sporenberg był w  Lubelskiem następcą Globocnika. 
W  celi śmierci siedział już prawie dwa lata. Dwa lata czekał, kiedy 
wołanie od strony żelaznych drzwi celi: Sporenberg —  będzie w ez
waniem na ostatnia drogę. Po dwóch i pół roku doczekał sie tej 
chwili. Obok niego siedział m jr „Puk” . Był to major W P. Świder; 
tk> kampanii wrześniowej dostał się do obozu jeńców, potem był w  
Berlinie Zachodnim zastępcą kierownika jednej z placówek w yw ia 
du zachodniego. Poszedł na rozmowę z agentami wywiadu wschod
niego bez ubezpieczenia. Drogo za to zapłacił. Poczęstowano go pa
pierosem. do którym zrobiło mu sie słabo: rozm awiający z nim 
oświadczyli obecnym —  „kolega zasłabł” , i zabrali go do auta. Za 
kwadrans był w  lochu, w  Berlinie Wschodnim. Potem przywieziono 
go do Warszawy, do wiezienia Mokotów i skazano na śmierć. Teraz 
czekał swojej kolejki. Oczywiście, za cztery miesiące nadeszła. Był 
on. jak mi Dowiedział, dowódca kompanii, w  której służył Ludwik 
Stankiewicz, mój kolega z Wyższej Szkoły Wojennej, później szef 
sztabu I Dyw izji Pancernej gen. Maczka

Zwykle w  rozmowie szuka sie nici. które m ogłyby ludzi łączyć, 
b więc wspólnych spraw, wspólnych znajomych. Szukałem ich i ja. 
Poprosiłem generała, żeby przyjąć do ..kołchozu” jeszcze Tadzia 
Dzionsko. Był to dwudziestokilkuletni chłopiec, z Katowic, z ul. Wan
dy. M iły i bardzo dzielny. Lubił jeździć nielegalnie do Berlina. Do
stał za to kare śmierci. Powiazanie z wywiadem. Eskortowany w  
pociągu pospiesznym wyskoczył w  biegu przez okno —  skok szczu
pakiem. Gdyby nie to. że skręcił nogę w  kostce, to mimo złamania 
obu rak byłby uciekł. I  tak zdołał odwlec się kilkaset m etrów od 
toru. Eskorta zatrzymała pociąg i Tadzia odszukała. Leżał parę mie
sięcy w  szpitalu. Spotkałem sie z nim w  kancelarii w ięziennej i przy
padł mi do serca. Rozwalono go również. Z całego „kołchozu”  żyję 
tylko ja jeden. Sporenberg Dowiedział mi kiedyś: „tu stworzono le 
gendę. że ze skazanych traci sie tylko 10 nroc., że kara śmierci to 
tylko środek nacisku psychicznego. Niech Pan temu nie w ierzy  Je
stem tu dwa lata i w  ciągu tego czasu stwierdziłem, że niewiele po
nad 10 proc. wyszło stąd z życiem” .

K to dostał ..w czapę”  można było poznać łatwo. Jeśli po rzeczy 
przychodzili funkcyjni w ięźniowie z magazynu to było jasne, że za
brany niczego już nie potrzebował.

Przy ledzeniu. siedząc koło generała, zauważyłem, że ma on ja
kieś obwódki, na rekach. „Co tu macie?”. Generał pokazał mi b li- 
żei ręce: wokół napięstka było pełno odparzeń, jakby bransoleta z 
paciorków. „Skąd się to wzięło?” . Generał w  odpowiedzi tylko się 
uśmiechnął. M jr „Puk” wytłumaczył mi później. że generał jest jesz
cze więźniem śledczym, bo wyrok ma nieprawomocny i w  związku 
z tym może zgodnie z przepisami nosić długie włosy. Straż w ię 
zienna chciała go ostrzyc przy skórze. Generał się nie zgodził i sta
w ił opór. Skuto go. ostrzyżono i wrzucono do karcetu skutego, gdzie 
Przesiedział ca^  czas skuty, kilka dni. Karm ili go co drugi dzień 
kaufaktorzy więźniowie, którzy roznosili zupę. To co widziałem, 
to był ślad kajdan.

Generał cały czas trzymał się świetnie, dodawał innym otuchy, 
nie w ierzył, że go rozwalą. Nie było zresztą cienia powodu. UB mia
ło całe archiwum Kedywu, którego dowódca był generał. W iedzieli, 
że zastosowanie art. I  z Dekretu — a wiec zarzut współpracy z oku
pantem. to wierutne kłamstwo — jeśli idzie o gen. „N ila ” . W  pracy 
podziemnej przeciw reżimowi też generał nie mógł brać udziału 
bo został wywieziony przypadkiem, pod innym nazwiskiem, na Sy- 

i wrócił dopiero przed aresztowaniem Nps.tapiło ono zresztą w

nak przede wszystkim o m leko i 
odżywki dla dzieci. Zakłada cię 
także utrzymanie dotacji do w y 
raźnie zawężonego asortymentu 
środków produkcji dla rolnictwa 
(nawozy wapniowe i  niektóre 
środki ochrony roślin), a także 
przeciwdziałanie wzrostowi cen 
środków produkcji dla rolnictwa, 
wytwarzanych przez monopoli
stów, aby nie m ieli oni m ożliwo
ści zawłaszczania swoistej renty 
monopolowej.

Koncepcja urynkowienia —  
poinformowano również —  zakła
da wyprzedzające zrekompenso
wanie wzrostu kosztów utrzyma
nia. Rekompensaty te byłyby 
stopniowo włączane w  system in
deksacji płac i dochodów Przed
stawiciele resortów podkreślili też 
konieczność urynkowienia gospo
darki żywnościowej w  jak na j- 
.szybszym terminie, aby nie do
puścić do załamania się rynku 
artykułów żywnościowych.

Przedstaw iciele „Solidarności”  
Roln ików  Indywidualnych zarzu
cili rządowi, że m imo deklaracji 
o podstawowym znaczeniu rolnic
twa dla naszej gospodarki, bieżą
ca polityka doprowadziła do w y
raźnego zmniejszenia opłacalności 
produkcji rolnej. Wprowadzane 
podwyżki cen skupu były zbyt 
mało znaczące, aby utrzymać tę 
opłacalność na dotychczasowym 
poziomie. Koszty produkcji wzra
stały bowiem  znacznie szybciej. 
Zgodzono się z tezą, że urynko
wienie jest jedyną szansą dla

polskiego rolnictwa, nie może być 
jednak rozumiane zbyt wąsko. U - 
rynkowienie towarzyszyć musi 
demonopolizacja całej infrastruk
tury gospodarki żywnościowej, 
zwłaszcza przetwórstwa i obrotu. 
Postawiono tezę, iż urynkowienie 
powinno stanowić jedynie frag
ment szerszego procesu głębokich 
zmian systemowych N ie wystar
czy do tego tworzenie warunków 
prawnych. Niezbędne są środki 
ekonomiczne, wprowadzenie sys
temu wyraźnych preferencji f i 
nansowych, podatkowych i kredy
towych, zachęcających podmioty 
gospodarcze do działalności w  go
spodarce żywnościowej. W  te j 
dziedzinie —  podkreślono —  rząd 
uczynił dotąd bardzo niewiele.

Zdaniem zw iązkowców przed
stawiona koncepcja urynkowienia 
jest na ty le niekompletna, że je j 
wprowadzenie w  życie może w y 
wołać groźne skutki społeczne i 
obrócić się przeciwko rolnikom, 
których społeczeństwo uczyni od
powiedzialnymi za wzrost cen i 
kosztów utrzymania, m imo braku 
jakichkolw iek ku temu podstaw.

N ie w ycofu jem y się z urynko
wienia —  stwierdził Gabriel Ja
nowski — bo jest to sposób na 
nowy ład ekonomiczny. N ie mo
żemy jednak zgodzić się na roz
wiązania szczątkowe i niepełne.

W torkowe spotkanie m iało w  
istocie charakter inform acyjny. 
Podobne odbędą się w  najbliż
szym czasie z przedstawicielam i 
zw iązków  zawodowych.

bir
wyniku dobrowolnego ujawnienia się generała, który 'chciał "skorzy" 
?tsć z ogłoszonych ustaw, zapewniających bezpieczeństwo ujawnio-

(Ciąg dalszy ju tro )nym.

Polacy i Amerykanie pragną
aby Europa była scalona i w olna

(Dokończenie ze str. 3) 
polskiemu nieobca jest ciężka 
praca. Sam pokazał światu lek
cję własnej stanowczości.

Powiadam  —  trzymajcie się 
swego marzenia o  lepszym życiu 
dla siebie i dla swych dzieci. 
Możecie ujrzeć nową i  dostatnią 
Polskę. N ie z dnia na dzień, nie 
za rok, ale nową i dostatnią Pol
skę jeszcze za waszego życia. W  
przeszłości Polacy robili to nie 
taz. Pełn i nadziei emigranci 
przybywali do tego magicznego 
miejsca zwanego Am eryką i zbu 
dowali sobie nowe życie w  ciągu 
jednego pokolenia. Polacy mogą 
to zrobić ponownie, u siebie.

D ra s d  wyjazdem , kilka dni te-
* - mu, w  Białym  Domu jeden 

z waszych dziennikarzy zadał mi 
pytanie: Czy opuściłby pan Po l
skę i  w yjechał do Am eryki, gdy
by był pan m łodym Polakiem? 
Odpowiedziałem, że w  obecnym 
momencie obietnice są tak w ie l
kie, przesunięcia historyczne tak 
ogromne, m ożliwości tak znaczą
ce, że wolałbym  zostać w  Polsce 
i  być częścią tych w ysiłków  któ
re zm ierzają do tego, aby ma
rzenie stało się rzeczywistością 
Polaków.

M agia Am eryk i nie tkw i w  
majestacie je j natury. Nasz kraj 
został hojnie wyposażony przez 
naturę, ale Polska jest także 
krajem  pięknej przyrody, x do
statkiem lasów, rudy, wody i  
węgla. Jest krajem  z ogromnym 
potencjałem rolniczym  zamiesz
kiwanym  przez utalentowany, 
twórczy naród, który jest zdecy
dowany odnieść sukces. Magia 
Am eryki tkw i w  idei, w  myśli, 
na której się opiera. Opisałem ją 
w  moim pierwszym  expose jako 
prezydent. W  Am eryce motorem 
jest wolność. W iem y co jest do

bre, a co złe. Wolność jest do
bra. Sądzę, że wierny jak zape
wnić bardziej spraw iedliwe i do
statnie życie człow iekow i na 
ziemi.

Dzisiaj można odkryć krainę 
waszych marzeń, krainę którą 
sami tworzycie. Polskę silna i 
dumną. Polska jest tam, gdzie za
częła się I I  wojna światowa. 
Polska jest tam, gdzie i —  dla
czego —  zaczęła się „zimna w o j
na” . I  tu właśnie w  Polsce m oże
my się zabrać do jednoczenia 
Europy. Leży  w  waszych m ożli
wościach. pomoc w  zlikw idow a
niu tego podziału. N ie  rriogę so
bie wyobrazić lepszego, bardziej 
zdolnego narodu, któremu moż
na by pow ierzyć tę misję.

Tak, jak syn narodu polskiego 
pokazuje całemu światu wyżyny 
duchowego przewodnictwa w  
Watykanie —  tak samo naród 
polski może pokazać całemu 
światu do czego zdolny jest w o l
ny naród, pełen poświęcenia i e- 
nergii.

Zbliża się już w iek  X X I. P e 
łen nowych możliwości. W  
waszym  pokojowym  dążeniu 

do lepszej przyszłości dla was i 
dla waszych dzieci —  wspania
łych dzieci, które widziałem  po 
drodze jadąc z lotniska —  Am e
ryka stoi z wam i ramię w  ra
mię i w  solidarności z polskim 
narodem.

Am erykanie ł  Polacy wiedzą, 
że nic nie może powstrzymać 
idei, k tórej czas nadszedł. Tą 
ideą, tym  marzeniem, jest Po l
ska odrodzona i  to marzenie ży
je. Polska jeszcze nie zginęła, 
dopóki żyją Polacy. Przybyłem  
tu, aby zapewnić was, ie  dopo
możemy Polsce. Żegnajcie. Niech 
was Bóg błogosławi. Niech Bóg 
ochrania ten wspaniały kraj.

Komunikat Polskiej Agencji Prasowej
(Dokończenie ze str. 3)

O  obie strony popierać będą 
aktywną współpracę m iędzypar
lamentarną,

O  zaktyw izowana zostanie 
współpraca gospodarcza oraz 
popierane będą wspólne przed
sięwzięcia w  dziedzinie przem y
słu i ochrony środowiska.

O  następować będzie wszech
stronne wykorzystywanie m oż
liwości współpracy naukowo-tech
nicznej, w  oparciu o umowę m ię
dzypaństwową z 1987 roku,

O  budowana będzie szeroka 
społeczna infrastruktura sto
sunków, w  tym  współpraca róż
nych środowisk,

O  ustanowione zostaną na te
renie obu państw ośrodki kul
tury i informacji.

Prezydent G. Bush w  swoim 
przemówieniu na połączonej se
sji Sejmu i Senatu potw ierdził 
swoje zaangażowanie w  sprawę 
pomocy Polsce w  rozwiązywaniu 
je j problemów zadłużenia zagra
nicznego. Prezydent G. Bush za
powiedział że Stany Zjednoczo
ne działać będą na rzecz:

► skoordynowanej pomocy 
Polsce ze strony siedmiu naj
bardziej uprzemysłowionych 
państw zachodnich,

► przyznania przez Kongres 
amerykańska 100 milionów dola
rów  na rozwój polskiego sekto
ra prywatnego,

► uruchomienie 325 m in do
larów  kredytów  Banku Świato
wego dla rozwoju polskiego ro l
nictwa i przemysłu,

► przełożenia przez K lub Pa 
ryski spłaty części polskiego za
dłużenia.

W  stosunkach Polski z USA, 
w  rea lizacji wym ienionych w y 
żej celów  i konkretnych przed
sięwzięć, obowiązywać będą za
sady określone w  karcie Naro
dów Zjednoczonych. Obie strony 
przyw iązu ją duże znaczenie do 
wykonywania w  dobrej w ierze 
przyjętych zobowiązań gwaran
tujących trwałą współpracę o- 
partą na wzajem nych korzy
ściach.

W  czasie w izyty , sekretarz sta
nu J. Baker ł m inister T. Ole
chowski przeprowadzili rozm o
wy, podczas których dokonali 
przeglądu stosunków dwustron
nych oraz om ów ili niektóre za
gadnienia dot. sytuacji w  Euro
pie.

Podpisali następujące poro- 
sumienie:

•  o restrukturyzacji zadłuże
nia na lata 1985 oraz 1986— 88;

•  o wzajem nym  utworzeniu 
ośrodków kultury i  inform acji.

Uzgodnili kontynuowanie dia
logu obu ministrów, tak pod
czas w izy t oficjalnych, jak też 
przy okazji spotkań o charakte
rze m iędzynarodowym.

SPORT

22 lipca początek tenisowego turnieju amatorów

0 Puchar „Dziennika Polskiego”
«  w krótte  w

Turniej odbywać się będxie na 
kortach Ogniska TK K F  „A lka”
(przy ul. Koniewa). Rozpocznie 
się on 22 lipca (w  sobotę) O godz. 
8 i potrwa —  w  zależności od 
ilości zgłoszeń —  przez dwa, trzy 
lub w ięcej dni.

W  imprezie mogą wziąć udział 
tvlko te osoby, które urodziły się 
przed 22 lipca 1971 r. i które nie 
uczestniczyły w  żadnych rozgry
wkach Polskiego Związku Ten i
sowego po 1 stycznia 1985 r.

W  poprzednich latach w  naszej 
im prezie tenisowi am atorzy ryw a
lizowali bez względu na wiek. 
Wiadomo jednak, że w  meczu 
30-latka z 50-latkiem o w ie le  
większe szanse ma na ogół ten 
pierwszy, który doświadczeniu, i 
technice ryw ala przeciwstaw i lep
szą kondycję i szybkość. Chcąc 
zniwelować handicap młodego 
wieku i zachęcić jak na jw ięk 

szą liczbę m iłośników tenisa do 
gry  postanowiliśm y tym razem 
zorganizować, obok turnieju głów
nego, turniej oldboyów. Mogą w 
nim wystąpić panowie urodzeni 
przed 22 lipca 1939 r., a więc 
będący po „pięćdziesiątce”. 
Trium fator tej im prezy otrzyma 
nagrodę ufundowaną przez Kra
kowskie Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej.

N ie  chcemy być posądzeni o 
dyskrym inację i dlatego do gry 
zapraszamy także panie dla któ
rych —  jeśli zgłosi się odpowied
nia liczba chętnych —  zorganizu
jem y w  tym  samym czasie osob
ne zawody.

Zgłoszenia do wspomnianych 
tu rn iejów  p rzy jm u je ZW  K T K K F  
(ul. Manifestu L ipcow ego 27) w 
godz. 8— 15 do dnia losowania, 
które odbędzie się 21 lipca na 
kortach „A lk i”  o godz. 17. (fil)

Piłkarska ekstraklasa na... Suchych Stawach

P r o p o z y c j a  d l a  m i s t r z a
Liczni sympatycy podwawelskiego futbolu, a szczególnie Hutnika, 

nie mogą się doczekać k iedy wreszcie jedenastka z Suchych Stawów 
awansuje do ekstraklasy. Stęsknieni za I ligą  kib ice najm łodszej dziel
nicy K rakow a może już niedługo doczekają sie supermeczu. A  miano
wicie, spotkania na inaugurację ekstraklasy (30 bm.) pom iędzy Ruchem 
Chorzów a Górnikiem Zabrxe(!)

W  czym sprawa? Otóż „n ieb ie
scy” decyzją Kom itetu W ykonaw
czego P Z P N  muszą rozegrać trzy 
najbliższe mecze w  roli gospoda
rza na boisku oddalonym od Cho
rzowa przynajm niej o 100 km. 
Jest to kara za w ybryk i ich k ib i
ców podczas meczu ligowego m i
nionej wiosny z Górnikiem  W ał
brzych.

Krakowski Hutnik mający do
skonałe kontakty z Ruchem (w y
miana graczy itp.) może więc za
proponować chorzowianom orga
nizację spotkania z Górnikiem 
Zabrze (a może także dwóch na
stępnych?) właśnie na Suchych 
Stawach. Byłaby to nagroda dla 
kibiców. Tym  bardziej, że w  K ra . 
kow ie jest w ielu  sym patyków za
równo Ruchu, jak i Górnika. W y
daje się nam, że odległość od u- 
licy C ichej w  Chorzow ie a stadio
nem nowohuckim przy ul. P ta -

szyckiego wynosi równe 100 k ilo
metrów. Trybuny stadionu mogą 
pomieścić ok 15 tys., co przy u- 
względnieniu przyjazdu wycie
czek z Chorzowa gwarantuje 
kom plet publiczności. Podaliśmy 
datę meczu: 30 bm., ponieważ 
dzień wcześniej Hutnik podejmu
je w Ii-ligow ym  meczu Resovię. 
Zresztą sprawa „dogadania się” 
zarówno w  tym  terminie, jak 
rów n ież dwa i cztery tygodnie 
późn iej (na następne spotkania) 
jest kwestią otwartą.

Rzucamy ten projekt pod roz
wagę Hutnikowi i przede wszyst
kim chorzowskiemu Ruchowi cie
szącemu się w  Krakowie nie ma
łą popularnością. „Dziennik Po l
ski”  chętnie zorganizuje przed 
tym  meczem konkurs na odgad
nięcie w yn iku  i podejm ie się je 
go reklam y. W szystko dla dobra 
futbolu...

Sinax marzy o I lidze
Trw a ją  rozgryw k i w  I I  lidze 

tenisa ziemnego amatorów, zor
ganizowanej przez T K K F  Pod
górze. Po p ierwszej rundzie pro
wadzi drużyna powstałej w  ubieg
łym  roku Polsko-Austriack iej 
Spółki z o.o. Sinax (budownictwo, 
a także elektronika i kosmetyki). 
Gra w  n ie j kilku prawdziwych 
pasjonatów tenisa. W arto w ięc 
poświęcić je j kilka zdań...

W  siedmiu rozegranych dotąd 
spotkaniach Sinax odniósł sześć 
zwycięstw. Zrem isował ty lko z 
T irradą Skawina. Asem atuto
w ym  drużyny jest Janusz K ier- 
laeih. K iedyś grał w  Nadwiślanie, 
dziś nie ma sobie równych w e 
wspomnianych rozgrywkach (nie 
przegrał nawet seta). Druga ra 
kieta to Andrzej Auriga, a trzecia 
kapitan drużyny, liczący sobie 57 
lat Stanisław Wałach. Rezerw ę 
tworzą Krzysztof Nowak i Euge
niusz Zydorek. Ten ostatni, 
35-latek, jest najm łodszym  gra
czem w  zespole.

Tenisiści z Sinaxu trenują na 
kortach Hutnika. Ćw iczą pilnie 
mając nadzieję na awans do I  lig i 
amatorów. W e wrześniu rozpoczną 
drugą rundę rozgrywek. Czy speł
nią się ich marzenia? (fH)

SPRINTEM
A NICEA. Podczas mityn

gu w  l.a. Rumunka Ivan 
stanowiła rekord świata 
biegu na 1 milę wynikiem ! 
1.15,61 min. W  skoku o tycz- ! 
ce zwycięży! S. Bubka (Z S R R )! 
5,70 m przed Chmarą 5,60 mJ 

A  TURKU. Po 17. rundach I 
brydżowych ME teamów-open!

1 Polacy zajmują drugie miej- 
) sce (za Szwedami).

„Igloopol ’89”
W  Dębicy odbył się I  między

narodowy turniej szachowy ju
niorów „Ig loopol ’89” . W zięło w 
mm udział 92 zawodników z 
CSRS, NRD, R FN  i Polski. Oto
najlepsi z nich: juniorzy 16__19
lat: chłopcy: 1. Wihamn, 2. B er
gman (obaj NRD ), 3. Kasperek 
(Igloopol), dziewczęta: 1. Guen
ter (NRD), 2. Maziarska (Ig lo - 
opol), 3. Uhlemann (NRD ), junio
rzy  do lat 16: chłopcy: 1. Bogusz 
(Korona), 2. Ostrowski (Tarno- 
via), 3. Stawarz (Czarna Tarnow -

,dz!e'VC7ęta: ’ • Kolanko 
(M K S  Jasio), 2. P av liv ic  (CSRS) 
3. Elschner (NRD ).

8 miejsce florecistów
W  D enver trw a ją  szerm iercze 

mistrzostwa Świata. W  finale 
turnieju drużynowego floreci
stów ZSRR w ygra ł z RFN 9:7. 
W  spotkaniu o „b rąz”  Francja 
zrem isowała z Włochami 8:8, ale 
miała korzystn iejszy stosunek 
tra fień  (65:58) i za jęła trzecie 
m iejsce. Polska w  ćw ierćfina
le przegrała z Francją 4:9 i zna
lazła się w  grupie zespołów w al
czących o m iejsce 5— 8. W  pierw
szym meczu przegrała z Kubą 
5:9, a w  drugim  uległa Węgrom 
6:9 i za jęła  ostatecznie ósme 
m iejsce.

Losowanie I rundy PP
W  W arszaw ie odbyło się lo

sowanie zestawu par w  I  run
dzie piłkarskiego Pucharu Pol
ski (na szczeblu centralnym). 22
lipca z naszego makroregionu 
grać będą: G lin ik  z Garbarnią 
(zwycięzca sootka się z Piastem 
N. Ruda), Sw it Krzeszow ice ze 
Stalą Sanok (ko le jny  rvw a l to 
Stal Rzeszów ), a Unia Tarnów  z 
Czarnym i Jasło (następny prze
ciw nik  to K arpa ty  Krosno). Me
cze te odbędą się 22 lipca. 4 dni 
późn iej w łącza się do akcji dru- 
goligow cy. Hutnik w yjedzie  do 
zw yciesk iej drużyny z pary: 
Zyrardow ianka —  Polonia War
szawa. natomiast Igloopol do 
trium fatora meczu: Stal I I  Pt. 
W ola —  Lublin ianka. IG)

A  teraz finały,..
W  B razy lii odbyw ają  sie P ił

karskie mistrzostwa Ameryki 
Południowej, w  ostatnich me
czach elim inacyjnych gr. I I  A r
gentyna zrem isowała z Boliwią 
OM), natomiast Chile wygrało z 
Ekwadorem 2:1 (1:0). Grunę w y
grała Argentyna, choć je j as 
atu towy Maradona nie zdobył 
ani jednej bram ki. Dziś rozno- 
czyna się faza finałowa mi
strzostw. W ystąpią w  n iej 4 ze
społy: Brazylia, Argentyna (o- 
« » nCZf ni tytuIu>. Urugwaj i Pa
ragwaj. Będą one grać systemem 
„każdy z każdym ” .

Nie umiesz pływać...?
...to skorzystaj z kursów nsnkl 

P ywania połączonych ze zdoby- 
aniem karty pływackiej. Kursy 

organizuje GTS Wisła. Początek 
kursu 17 Itoca. Zawi

sy coaziesr.e w  godz 8.30— 10.30 u 
równika p ływ aln i przy ul- 
v,rncTi;ta 2“ - In form acje także 

telefonicznie nr 37-37-60.



z  Ihtbokim żalem zawiadamiamy, i ,  w dniu 7 lipca 1939 r. zm arł, 
przeżywszy 84 la/ta

i. t  P.

STEFANIA  TYŃ SK A
W na cmentarzu

odprowadzenie^ S f  °  32'30' 150 cz^ornacie] u « miejsce wiecznego spoczynku.

CÓRKI, SYN, ZIĘCIOWIE, W NU KI i PRAW N U KI

• aB* rł nasz najukochańszy Mąż, Ojciec i Dziadziuś 

U p .  *■

dr m«d. ZY G M U N T  KOPERA
radiolog

S4sm BW. żałobna odprawiona zastanie w czwartek 11 W a  
°  l 1 w  k®Plicy na cmentarzu Rakowickim po r y m  nastani
odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku

Pogrążeni w  głębokim żalu

ŻONA, CÓRKA, ZIĘĆ, W NUCZKA i RODZINA 
Prosimy o ndeskładsnie kondolencji.

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego Drogiego 
Kolegi, wspaniałego, szczerego i dobrego Człowieka

i  t  P.

Doc. mgr inż. EUGENIUSZA M IERNIKA
Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 13 lipca 1939 r. o godz. 14 na 

cmentarzu w  Batowicach.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Koleżanki i koledzy
* Oddziału Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w Krakowie

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 8 lipca 1989 r. 
zasnęła w Panu, w  wieku 75 lat nasza ukochana Siostra i Ciocia, 
długoletnia emerytowana pracownica Spółdzielni „Fala” w Krakowie

Ł t  P.

M AR IA  M ARSZAŁEK z domu LISOW SKA
Pogrzeb odbędzie się w czwartek 13 lipca 1989 r. o godz. 14, na 

cmentarzu Rakowickim.

Msze św żałobne odprawione zostaną w tym samym dniu tj. 13 
lipca 1989 r. w kościele parafialnym św. Anny o godz. 8, oraz 
w kościele św, Tadeusza i Szymona Judy w Skawinie o godz. 7.30.

Pogrążeni w  głębokim smutku

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 lipca 1989 r. zmarł

Doc. mgr inż. EUG ENIUSZ M IERNIK
wieloletni emerytowany pracownik naukowy Instytutu Obróbki 

Skrawaniem, odznaczony Krzyżem  Kawalerskim Orderu Odrodzę 
nia Polski i innymi.

Nauka i przemysł w Polsce poniosły niepowetowaną stratę.

Odejście Docenta -  cenionego naukowca, szlachetnego Człowie
ka, łączy w głębokim smutku jego przyjaciół.

Pogrzeb odbędzie się 13 lipca w czwartek, o godzinie 14 na cmen
tarzu w  Batowicach.

Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Dyrekcja, Rada Naukowa, PZPR,
Zw. Zawodowy Pracowników IOS i ZD, NSZZ „Solidarność” 

oraz koleżanki i koledzy

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 lipca 1989 r odszedł 
z naszego grona w  pełni sił twórczych, w wieku 41 lat

dr W IESŁAW  SERMAK
adiunkt samodzielnego Zakładu Chemii Wyższej Szkoły Pedagogi
cznej w  Krakowie, nauczyciel i wychowawca studentów studiów 
stacjonarnych i zaocznych, wielki Przyjaciel młodzieży, nasz dro

gi, życzliwy i zawsze uczynny Kolega.

Takim pozostanie w naszej pamięci.
1* Koleżanki i koledzy 

z Samodzielnego Zakładu Chemii 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas na zawsze 
w wieku 56 la/t

TADEUSZ SCHRAM
były długoletni pracownik Krakowskiego Przedsiębiorstwa Budowy 
Pieców Przemysłowych odznaczony Srebrnymi Odznakami „Zasłu
żony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych”
i „Za pracę społeczną dla Miasta Krakowa” oraz Odznaką ,,Budow

niczy H iL” .

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, Komitet Zakładowy PZPR, 
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników, 

Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” 
oraz koleżanki i koledzy

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 lipca 1939 r. zmarł 
nagle w wieku 46 lat

mgr MACIEJ M ARCINKOW SKI
prezes Zarządu Spółdzielni Pracy „Unia” w Krakowie oraz sekre
tarz Rady Centralnego Związku Spółdzielni Chemicznych w Kra

kowie.

W  osobie Zmarłego utraciliśmy wzorowego, zasłużonego działacza 
Spółdzielczości, Kolegę i Przyjaciela.

Rodzinie Zmarłego oraz Załcdze S.P. „Unia”  składamy wyrazy
głębokiego współczucia.

Rada i Zarząd 
Centralnego Związku Spółdzielni Chemicznych 

w  Krakowie

— Odpocznie 4 wstania ■—
W piątą bolesną rocznicę nagłego zgonu najdroższego i niezapomnia

nego Męża, Ojca i Dziadziusia

śp, mgr JANA  BĄK A
długoletniego dyrektora Szkół Średnich i Prezesa Związku Nauczy
cielstwa Polskiego Oddział Nowa Huta, odznaczonego Krzyżem Ofi
cerskim, Kawalerskim i innymi — zostanie odprawione nabożeń
stwo, w  czwartek 13 lipca o godz. 13.30, w  Bazylice O.O. Domini
kanów — o czym zawiadamia wszystkich życzliwych Jego pamię

tających

ŻONA ł CÓRKA e RODZINĄ

Z głębokim żalem zarwiadamiamy, że w  dniu 8 lipca 1989 r., opa
trzona św. sakramentami, zmarła

* - tP .

JANINA  KSIĄŻKIEW ICZ  
z d. Kucharczyk

dentysta, Człowiek wielkiego serca, dobroci i szlachetności, zawsze 
pogodna, życzliwa ludziom, pomagająca im w trudnych chwilach 

życia, nasza najukochańsza Mamusia, Babcia i Teściowa.
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w kaplicy na cmentarzu 

Rakowickim w czwartek 13 lipca o godz. 9.15, po czym odprowa
dzimy Zmarłą na miejsce wiecznego spoczynku.

Pogrążeni w  wielkim smutku
CÓRKA, ZIĘC i WNUCZEK

Prosimy o nieskładanie kondolencji.

BRAT, SIOSTRY i R O D Z IN A ^

Z głębokim bólem zawiadamiamy, że w  dniu 7 lipca 1989 r., po 
krótkiej j ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, odeszła

od n as

M p .

D AN UTA  K AN IA
Człowiek wielkiego serca i dobroci, nasza najukochańsza, najdroż

sza Żocna, Mamusia, Babcia.
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w  kaplicy na cmentarzu 

Salwatorskim w  czwartek 13 lipca o godz. 15.15, po czym nastąpi 
odprowadzenie. Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

MĄŻ, CÓRKA, ZIĘC, W NUKOWIE i RODZINA

Prosimy o nieakładanie kondolencji.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 lipca 1989 r. zmarła

JANINA  KOCHM AŃSKA  
z domu Linde

wdowa po profesorze Akademii Górniczo-Hutniczej, w  czasie oku
pacji sanitariuszka AK.

Pc-grzeb odbędzie się w Krakowie na cmentarzu Rakowickim w 
czwartek 13 lipca o godz. 12.

Pozostali w żalu

CÓRKI, ZIĘCIOWIE, W NUKI, PR AW N U K I i RODZINA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w  dniu 7 lipca 1989 r. ode
szła od nas na zawsze nasza ukochana Matka

M p .

ZOFIA STAŃDO
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w czwartek .13 lipca

o godz. 8 w kościele św. Józefa w  Krakowje-Podgórzu.
Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu o godz. 13 na cmenta

rzu Podgórskim.,
Pogrążeni w smutku

CÓRKA » SYN
Prosimy o nieskładanie kondolencji.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 7 lipca 1989 r. zmarł 
z-ca kierownika Zespołu, długoletni członek naszego Zespołu, tłu

macz przysięgły języka niemieckiego

t  P.

dóc. inż. EUGENIUSZ MIERNIK
W osobie Zmarłego utraciliśmy serdecznego Kolegę i zasłużonego 

członka Zespołu.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
Pogrzeb odbędzie się w czwartek 13 lipca o godz. 14 na cmen

tarzu w Krakowie-Batowicach.
Zespół Tłumaczy Przysięgłych 

w  Krakowie

Pogrążeni w wielkim bólu zawiadamiamy, że 7 lipca 1989 r., prze
żywszy 69 lat, odszedł od nas po długiej i ciężkiej chorobie, opa
trzony św. ąakramentami, nasz najdroższy Mąż, Ojciec i Dziadziuś

—  Człowiek cichy, skromny, prawy i wielkiego serca

* - fp .

mgr inż. EUGENIUSZ MIERNIK
długoletni adiunkt Politechniki Krakowskiej, pracownik naukowy 
Instytutu Obróbki Skrawaniem oraz Zespołu Tłumaczy Przysię

głych.
Msza św. za spokój Jego duszy odprawiana zostanie w  czwartek

13 lipca o godz. 8.30 w  kościele OO. Kapucynćtw przy ul. Lore
tańskiej.

Msza św. i odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spo
czynku odbędzie się w  tym samym dniu o godz. W na cmentarzu 
w Krakowie-Bajtowicach.

Pozostali w  głębokim smutku

ŻONA, CÓRKA, SYNOWIE i  RODZINAMI

Prosimy o nieskładanie kondolencji.

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, ba w  dniu 5 lipca 
1989 r. zmarła emerytowana, długoletnia pransownica Apteki Nr 

35-023 w  Krakowi#

M AR IAN N A  K R ALK A
W osobie Zmarłej utraciliśmy waorowego. zasłużonego pracowni

ka służby zdrowia.
Rodzinie Zmarłej sfcładamy wyrazy najgłębszego współczucia. 
Pogrzeb odbędzie się w  czwartek 13 lipca o godz. 10.30 na cmen

tarzu w  Kraikowie-Batowicach.
Dyrekcja

Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego ,,Cefarmn 
w  Krakowie,

POP PZPR, Rada Pracownicza, NSZZ Pracowników 
„Cefarm” , ZSMP ora* koleżanki i koledzy

PRACA

PRZYJMĘ pracownika do obsługi au
tomatów, na 1 / i etatu — mote być 
rencista. Wieliczka, tel. 78-26-03.

BIEGŁY księgowy — dobry fachowiec
w zakresie księgowości 1 finansów — 
podejmie pracę w gospodarce uspo
łecznione!. Oferty 23636 ..Prasa”  Kra
ków. Wiślna 3.

W YTW ÓRNIA zatrudni na korzyst
nych warunkach: ślusarzy, kierow
cę. — Tel. 21-28-03, wewn. 13.

K-744T

KUPNO

ZESTAW wypoczynkowy 
Tel. 33-71-69.

kupię.

SPRZEDA2

KAROSERII! z zawieszeniem 128 o  — 
sprzedam. — Tel. grzecznościowy 
12-56-24. g-34391

ŁADĘ 1300. 1986 
43-45-45.

sprzedam. — Tel 
g-28737

„UNIVERSIM ”
przy jm ie

kwalifikowanych przewodni
ków z biegłą znajomością ję 
zyków obcych, o wysokiej 
kulturze osobistej, posiadają 
cych prawo jazdy. Oferujemy 
wysokie zarobki oraz cieka
wą pracę. Tel. 68-83-22.

K-7901

LOKALE

„EUHOMABRET”  — pośrednictwo. — 
Tel. 12-40-54. pon-pk: 9—17.

KUPNO — sprzedaż, zamiany, w y
najmowanie — Mańkowski — Stra- 
dom 5. g-31276

N IERUCHOM OSC!

WILLE, parcele — pośrednictwo — 
mgr Kpszek — Dzierżyńskiego 8 — 
poniedziałki, środy. 10—17. 
________________________________ gk- /o 722

HJELANY! Działkę budowlaną — ku- 
pię Tel. grzecznościowy 48-08-03.

DOMY, mieszkania- kupno, sprzedaż 
Spółka prawnicza. Kraków. Str a 
dom 11, wtorki środy, czwartki —
12—18.  g-31118

ODDAM gospodarstwo rolne o po
wierzchni 1,35 ha wraz z zabudowa* 
riam i za opieke nad dwiema osoba
mi (małżeństwo). Swierczek Stanis
ław. Sławkowice 108, 32-041 Bisku
pice. g-28217

ZGUBY

PAUKETNY Rafał, zam. Kraków, ul. 
Smoleńsk 21. zgubił legitymację szkol
ną. wydaną przez PLŚP g-27840

USŁUGI

MONTAŻ, naprawa anten RTV. pro
gram RAI-UNO, „TRENDSET” , Tel
21-21-25.

CYKLINO W ANIE -  inż. Wyrwa, tel
12-90-65. g-28733

PROJEKT, kosztorys — zamówisz — 
Karmelicka 28 /10. tel. 33-17-81. po 17

CYKLINO W ANIE — Klimek — tel 
37-20-91.______________________  H-198S1

UKŁADANIE, eykllnowanle. lakiero
wanie i woskowanie parkietów. Du
dek, W . e#-95-«5. g-3393i

UYWANY. tapicerkę — szybko czyś
ci Spółdzielnia Pracy, tel. 34-36-49. 
37-17-84.________________ s-33453

AMSlo usługi kamera vldeo. — Tel 
37-46-90.__________________________ <-25494

EXPRESOWE zabezpieczenie drzwi 
przed włamaniem z komfortowym ta
picerowaniem drzwi, montaż: - zam 
ków, drzwi harmonijkowych drew
nianych oraz sprzedaż bez montaiu 
oferuje agent Spółdzielni Renowacja, 
lllński. Przyjmowanie zleceń — ul 
Warneńczyka 7, tel. 66-62-58 (9—17).

g-3352»

ROMEX — ekspresowo zabezpieczy 
drzwi przed włamaniem. — Montaż 
zamków, drzwi harmonijkowych dre
wnianych. Przyjmowanie zleceń — 
tel. 37-99-81, (8—16).

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerkl 
samochodowej — WAP-em — mi 
Węgrzyn, tel. 55-13-31.

KOMFORTOWE tapicerowanie drzW!. 
montaż zamków, zabezpieczenia — 
uprzejmie poleca Mariusz Skarżyński
-  tel. 55-12-44. *-34234

VIDEOBAJT! — Poleca przestrajanle 
telewizorów na system Pal /Secam, — 
Montaż w domu klienta. Tel. 22-15-84, 
(9—12). g-32932

ANTY WŁAMANIOWE zabezpieczenie 
drzwi z komfortowym obiciem oraz 
montaż zamków — poleca — Jacek 
Jarecki, tel. 37-76-55. (8—15).

CYKLINOWANIE, układanie, lakie
rowanie — Klara. tel. 37-85-97.

i ll f l l ł ( l ! !U lll ! ! !» ll ! !l !f l I I M m im t
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PRZEDSIĘBIORSTWO gj 
HANDLU ££

ZAGRANICZNEGO

„Interfloor”
55 Spółka z o.o. jS
S3 **"gj poszukuje w  dzielnicy Kro- K
S  wodrza pomieszczeń na cele *£
S  biurowe od 40— 60 m*, z tele- '£
5  fonem. Tel. 12-10-21, w godz gj
S  10—16. Oferty 34503 „Prasa” <5
2  Kraków, Wiślna 2.

ll it i iit tu łii i ii i i ii im iim m iiH iim

RÓ ŻNE

WOLNE miejsca w  samochodach ja
dących za granicę. Niskie ceny — 
płatne w  złotówkach, oferuje — 
.INTERTRANS” , tel. 35-26-12. od po

niedziałku do płatku. (10—15).
gk/o/80065 /89

ZLECĘ przewozy towarńw samocho
dem dostawczym z Warszawy, Pozna 
ma, Wrocławia Slaska. inne. — Ło- 
dziński. Pstrowskiego 36.

SKLEP gospodarczy — Łodzińskl — 
Kraków, Rynek Kleparski 6 — tel
22-82-60 — poszukuje dostawców wy
robów krajowych t zagranicznych.

SKLEP gospodarczy — Łodzińskl — 
Kraków Rynek Kleparski' 6 — tel. 
22 82-60 — polecatwykładziny podło
gowe krajowe i zagraniczne, grzci- 
r.iki olejowe, kosiarki do trawy, m o
zaikę parkietową, tralkl schodowe, 
oKapy kuchenne, poreelane, kryszta
ły, flizy, siatkę ogrodzeniowa oraz 
piece c. o. polskie i zagraniczne.

DODATKOWE autokary na trasie — 
K.*aków — Wiedeń — Krakóów uru
chamia KPUH ..BARBAKAN” , Kra
ków. Zielna 60. tel. 66-60-21, w  godz
10—14. K-5S46

PODROŻ do RFN z firmą ..Interbus” . 
Przewóz osób oraz ładunku do 1009 
kg. Tel. 12-77-07, w  godz. 8—11. g-27099

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w  dniu 7 lipca 1989 r. zmarł

M p .

dr med. ZYGM UNT KOPERA
długoletni kierownik Zakładu Radiologicznego Przemysłowego Ze
społu Opieki Zdrowotnej „Nowa Huta” , odznaczony Krzyżem Ka
walerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasług:, 
Medalem 40-lecia Polski Ludowej, Odznaką „Za wzorową pracę w 
Służbie Zdrowia” , Złotą Odznaką „Za Pracę Społeczną dla Miasta 
Krakowa” , Złotą Odznaką „Zasłużony dla Kombinatu Metalurgicz
nego H iL” oraz innymi odznaczeniami resortowymi i Towarzystw

Lekarskich.
Odszedł od nas Człowiek o wielkim sercu, niezmiernej prawości 

i fachowości, oddany bez reszty wszystkim, którzy Go potrzebowali, 
a także pracy zawodowej i społecznej.

Pogrzeb odbędzie się w  czwartek 13 lipca o godz. 11 na cmen
tarzu Rakowickim.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokigeo współczucia.

Dyrekcja I pracownicy 
Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Nowa Huta” 

przy KM Huta im. Lenina

Pogrążeni w  bólu i żałobie zawiadamiamy, że w dniu 6 lipca 1989 r. 
zmarł nagle, w  wieku 76 lat

* - tP .

KAROL KAZIM IERZ NOW AK
najdroższy Mąż i Przyjaciel, b. pracownik „Transbudu” . 

Msza św. żałobna zostanie odprawiona przy zwłokach w piątek 
14 lipca o godz. 13 w  kaplicy na cmentarzu w Krakowie-Batowi- 
cach.

Pogrążeni w  smutiku
ŻONA z RODZINĄ

W  dniu i  lipca 1969 r. zma-ła

BARBARA GOŁĘBSKA
pracownica Krakowskiego Przedsiębiorstwa Turystycznego „Wawel- 
-Tourist”  w  Krakowie — nieodżałowana Koleżanka, Człowiek pra

w y i życzliwy.
Pogrzeb odbędzie się w czwartek 13 lipea o godz. 10 na cmen

tarzu Rakowickim.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, organizacje społeczno-polityczne 
oraz koleżanki i koledzy
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k r o n i k a IK r & k o w s k a
Zamknięte placówki , nieczynne okienka, długie kolejki, zdenerwowanie klientów i pot na czołach pracowników

L e t n i  h o r r o r  n a  p o c z t a c h
Problemy z letnim funkcjonowaniem urzędów pocztowych powta

rzają się rok rocznie. Jednak tak zła sytuacja jaką mamy aktual
nie, jeszcze nigdy chyba nie występowała. Przed dwoma czynnymi 
(z sześciu) okienkami kasowymi na Poczcie Głównej 40—50-osobowe 
kolejki. W wielu innych urzędach czekają zainteresowanych zamk
nięte drzwi. Praca na jedną zmianę staje się normą. Uregulowanie 
płatności na poczcie wymaga zdrowia i wytrzymałości. Stad nie 
dziwi fakt, że wielokrotnie można być świadkiem pyskówek. Na 
głowy pracowników okienkowych, którzy pozostali na posterunku, 
sypią się niezasłużone pretensje i gromy. Co się dzieje?

Obwodowy Urząd Pocztowy Kra- 
ków-1 sprawuje nadzór nad pla
cówkami pocztowo-tclekomunika- 
eyjnymi w dzielnicach Śródmieście 
i Podgórze.

— Aktualnie nieczynne są dwie 
placówki: UPT 15 (przy dworcu w 
Płaszowie) i UPT 18 (przy ul. Ko- 
bierzyńskiej). Na jedną zmianę pra
cuje 10 placówek (ul. Bieżanowska,

al. Pokoju, Limanowskiego, Bosa
ków, Misiołka, Dobrego Pasterza, 
Garbarska, Podwale, Teligi, Twar
dowskiego). Nie wynika to bynaj
mniej z okresu urlopowego, a z du
żej liczby zwolnień i licznych, 
zwłaszcza w służbach okienkowych, 
wakatów — mówi z-ca naczelnika 
Anna Zboromirska. — Wypowiedzeń 
jest coraz więcej, a na dodatek

W  tym roku nikłe zainteresowanie studentów 

i przedsiębiorstw

C z y  A k c j a  „ K r a k ó w "
umrze śmiercią naturalną?

Już po raz jedenasty zorganizowana została przez Radę Okręgo
wą Zrzeszenia Studentów Polskich — Studencka Ogólnopolska Ak
cja „Kraków” . Ma ona na celu włączenie kół naukowych wyż
szych uczelni do prac związanych m. in. z rewaloryzacją Krako
wa, pomocą w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska, itd.

W tym roku rozmiary Akcji są
wyjątkowo skromne. Jak dowie
dzieliśmy się od Lidii Buras z RO 
ZSP w pracach w Krakowie weź
mie w sumie udział (od 3 lipca do 
końca sierpnia) około 50 osób. Przy
jadą trzy grupy z Politechniki 
Gdańskiej (część osób już pracuje) 
oraz 20 osób z RFN. Wszyscy pra
cować będą na budowach podleg
łych Pracowniom Konserwacji Za
bytków: w Sukiennicach, Dworku 
w Balicach, obiektach sakralnych, 
a także przy pomniku Straszew
skiego na Plantach. Pieniądze, któ
re studenci wypracują przekazane

zostaną na Narodowy Fundusz Od
nowy Zabytków Krakowa.

Zainteresowanie pracą studentów 
wyraziły w  br. jedynie PKZ-ty, 
inne firmy tłumaczyły się brakiem 
pieniędzy, ludzi do nadzoru, itd. Z 
drugiej strony, z powodu braku 
chętnych, nie ma kto zrealizować 
badań (zleconych przez Wydział O- 
chrony Środowiska UM). Dodajmy, 
że w tym roku w Akcji nie bierze 
udziału ani jedna grupa krakow
ska.

Szkoda, aby ta cenna inicjaty
wa z tradycjami zmarła śmiercią 
naturalną. (jas)

lewa oblężenie konsulatów

Placówki konsularne Stanów 
Zjednoczonych i Francji przy uli
cy Stolarskiej przeżywają gorące 
dni. Konsulat USA przyjmuje ty
godniowo około 1000 osób, a naj
bliższy wolny termin to... 25 terze- 
śnia. Jednak nawet po tak dłu
gim oczekiwaniu szansę otrzyma
nia wizy ma co najwyżej połowa 
chętnych. Ci. którzy dopiero cze
kają na decyzję, okupują obie stro
ny ulicy, przy okazji skutecznie 
blokując przejście innym, chwilo
wo nigdzie nie wyjeżdżającym.

Wizę francuską otrzymuje niemal 
każdy chętny, ale za to stać trze
ba w dwóch kolejkach: w jednej, 
by złożyć wniosek, w drugiej, że
by odebrać upragnione zezwolenie

na wjazd. Okres oczekiwania u- 
rozinaicany jest codziennymi spot
kaniami, dla odczytania listy obec
ności i... dyżurami nocnymi, (bc)

Z  kroniki wypadków
Na ul. Brodowicza samochód 

„liaz”  potrącił Stanisława Z. 1. 8, 
zam. Kowary k. Proszowic. Chło
piec doznał ogólnych potłuczeń 
i złamania nogi lewej i przewie
ziony został na ostry dyżur szpita
la w Prokocimiu. A  Na ul. Sław
kowskiej kierująca .fiatem 126p”  
potrąciła Eustachego P. 1. 52 zam. 
ul. Altanowa 18, który doznał stłu
czenia klatki piersiowej i po u- 
dzieleniu pierwszej pomocy zo
stał zwolniony do domu.

zainteresowanie młodzieży pracą 
latem na poczcie jest w br. nie
wielkie. Sytuacja jest tak trudna, 
że groziło nawet ograniczenie go
dzin otwarcia Poczty Głównej.

Nadzór nad 15 urzędami poczto- 
wo-telekomunikacyjnymi w dziel
nicy Krowodrza sprawuje Obwo
dowy Urząd Poczty Kraków-23.

— Na 275 etatów w placówkach 
krakowskich mam 40 wakatów i 
dotyczą one w większości służb o- 
kienkowych. Głównie brakuje ka
sjerów — mówi naczelnik Wiesław 
Klimaszewski. Dlatego na 15 urzę
dów pocztowych w miarę normal
nie pracuje tylko sześć, w tym 
UPT 23 przy ul. Bronowickiej i 
UPT 16 przy ul. 18 Stycznia. Nie
czynne okienka kasowe są m. in. 
na poczcie przy al. Słowackiego, ul. 
Weissa, Opolskiej, Narutowicza, 
Wrocławskiej. Pracę dezorganizują, 
obok wakatów, także liczne zwol
nienia chorobowe.

Na tle dramatycznej sytuacji w 
placówkach pocztowych w starym 
Krakowie stosunkowo dobrze jest 
w Nowej Hucie.

— Tylko w jednym z 15 urzę
dów ograniczyliśmy pracę do I 
zmiany, a to w urzędzie na os Zło
tej Jesieni — mówi naczelnik Ob
wodowego Urzędu Poczty Kraków- 
-28 Krzysztofa Gromczyńska Jed
nak i my mamy swoje problemy,

a dotyczą one służb oddawczych. 
Stąd do niektórych domów listo
nosz dociera ra.z; na dwa, trzy dni.

Jak więc widać sami pocztowcy 
nie ukrywają bardzo trudnej sy
tuacji. Płace są nieatrakcyjne, stąd 
wypowiedzeń coraz więcej. Służba 
na oczach tysięcy krakowian pró
bujących wpłacić, bądź podjąć pie
niądze lub skorzystać z innych u- 
sług. ulega rozkładowi. Trudno to 
precyzyjnie obliczyć, ale. jak są
dzę, na terenie śródmieścia. Pod
górza i Krowodrzy nie pracuje co 
najmniej połowa pocztowych okie
nek. Zresztą te problemy dotykają 
też inne wielkie aglomeracje, zwła
szcza Warszawę, co jednak nie mo
że być dla nas żadnym pociesze
niem. Nie chodzi tutaj bowiem o 
przejściowe, letnie problemy za
trudnieniowe.

Dlatego naszym zdaniem trzeba 
rozkładowi firmy zwanej Polską 
Pocztą szybko przeciwdziałać. 
Przerzucanie pracowników z urzę
du do urzędu, praca w nadgodzi
nach itp. do niczego dobrego na 
dalszą metę nie prowadzi Horror 
nrzed okienkami pocztowymi trwa. 
Z jednej strony zdenerwowani 
klienci, z drugiej omdlewający z 
upałn pracown!cy. A końca tej sy
tuacji nie widać. Jak powiedział 
nam jeflpn z pracujących na pocz
cie ponad £9 lat pracownik: „Oby 
nie było jeszcze gorzej” . (s)

Cel, metoda i łup —  identyczne

Potrójny „skok" samochodowy
W ostatnich tygodniach najczęstszym przestępstwem przeciwko 

mieniu są w Krakowie kradzieże samochodowe. A le nawet i w  tej 
dziedzinie do takiego zbiegu okoliczności jak niżej opisany dotąd 
nie dochodziło.

Otóż, 10 bm„ w godzinach po
rannych, do Dzielnicowego Urzędu 
Spraw Wewnętrznych Krowodrza 
zgłosił się Kazimierz L. zamiesz
kały przy ul. Siemaszki, który 
stwierdził, ie  minionej nocy w 
„~ialucliu”  zaparkowanym przed 
jego domem został wyważony wy
wietrznik, a ze środka skradziono 
koło zapasowe I akumulator łącz
nej wartości ok. 200 tys. zł.

Niebawem jednak do tego same
go DUSW zawitali także dwaj są- 
siedzi poszkodowanego — miesz
kańcy tej samej posesji Józef B. 
i Maksymilian D. Okazało się, że 
również nocą z 9/10 lipca br; 0- 
kradzione zostały identyczną me-

Uwaga odbiorcy gazu 
w Bronowicach

W  związku z koniecznością 
przeprowadzenia pilnych prac 
na sieci gazowej w dniu 13 
bm. w godzinach 8—18 nastąpi 
przerwa w dostawie gazu dla 
odbiorców mieszkających przy 
ulicach: Radzikowskiego, od 
ulicy Rydla do Pasternika, W il
cza, Brzoskwiniowa, Słowicza, 
Fiszera, Smętna, Lazurowa, 
Ojcowska i przylegające prze
cznice Pasternik, Wł. Tetniaje- 
ra, Wł. Żeleńskiego.

Zakład Gazowniczy Kraków 
prosi odbiorców gazu zamie
szkałych przy wym. ulicach o 
wyłączenie w  podanym termi
nie wszystkich odbiorników ga
zu.

Bliższych informacji udziela 
Rozdzielnia Gazu Krowodrza, 
ul, Balicka 84, tel. 37-20-44 czyn
ny w  godz. 6.30—15 oraz Zakła
dowa Dyspozycja Gazem, Kra
ków, ul. Gazowa 16, tel. 66-50-36 
czynny całą dobę. K-7823

Producenci czekają na butelki —  szansa na zrobienie porządku w  kuchni

G d z i e  s i ę  p o d z i a ł  k e f i r ?
Najbardziej wymarzony obiad w upały — jak wia. 

demo — kefir z młodymi ziemniakami. Niestety, 0- 
statnio tylko szczęśliwcom udaje się .,upolować” bu
telki z zielonym kapslem. Przykładowo wczoraj kra
kowskie sklepy otrzymały o ok. 25 tys. litrów kefiru 
i jogurtu mniej niż zamówiły (tylko 8 zamiast 23). Za
kład mleczarski w Nowej Hucie dał o 10 tys. mniej, 
a w Balicach — o 15 tysięcy. Głównym powodem nie
doboru są nadal kłopoty z butelkami. W Balicach zaś 
doszła do tego jeszcze w poniedziałek awaria maszyn. 
Trudno się zresztą dziwić urządzeniom, że odmawiają 
posłuszeństwa zważywszy iż wiek dwóch linii pro
dukcyjnych (ok. 20 lat) sięga początku istnienia za
kładu.

Brak butelek, spowodowany przerwą w produkcji 
opakowań szklanych na krajowe potrzeby w hucie w 
Jarosławiu, z trudem tylko daje się uzupełnić poprzez 
skup butelek od ludności. Krakowska Spółdzielnia 
Mleczarska od kilku dni prowadzi akcję nasilonego 
odb;oru opakowań szklanych ze sklepów; jednocześnie 
uruchamia nowe punkty skupu w gminnych spółdziel

niach, aby ściągnąć wszelkie rezerwy butelek, również 
z terenu wiejskiego. Na razie udało się uzbierać tyle, 
że w dniu dzisiejszym do handlu trafi, już z Balic do
stawa kefiru w normalnej wielkości. Co jednak bę
dzie w następnych dniach — nie wiadomo. W pew
nym stopniu zależy to również od tego, na ile oczyści
my ze zbędnych butelek 0,5 1 i l-litrowych na napo
je mleczne swe kuchnie i spiżarnie.

Odrobinę lepiej jest natomiast z białym serem, któ
ry krakowscy mleczarze sprowadzają skąd tylko się 
da. Jeślj jakaś spółdzielnia z ościennego wojewódz
twa nie może nas poratować kilkunastoma czy kilko
ma choćby tonami, bierzemy nawet po 400 czy 600 kg, 
byle tylko było choć trochę więcej tego towaru na 
rynku. Wczoraj spośród 35 ton sera białego i „homo” 
jakie trafiły do krakowskich sklepów, 15 ton pocho
dziło od producentów spoza terenu naszego woje
wództwa. Mimo, iż Krakowowi udało się już zachęcić 
do współpracy kilkunastu takich koperantów, dzienne 
dostawy twarogu ciągle jednak są o 10—15 ton niższe 
od zgłaszanych przez handel zapotrzebowań. (wes)

todą także i ich „fiaciki 126p” sto
jące nieopodal wozu sąsiada. Z 
wnętrza pojazdów zginęły koła za
pasowe wartości 140 tys. zł każde. 
Jak dotąd sprawca tego potrójne
go „skoku” nie został przez MO u- 
stalony.

Na marginesie tej informacji: ko
ła, a ściśiej mówiąc — opony, są 
towarem wyjątkowo deficytowym 
i poszukiwanym na wszelakich 
giełdach motoryzacyjnych, gdzie 
idą jak woda! W tej sytuacji na
leży możliwie szeroko upowszech
nić metodę stosowaną przez jedną 
z przemyskich firm — trwałego, 
trudnego do usunięcia nanoszenia 
na opony numeru rejestracyjnego 
pojazdu, z którego pochodzą. Wó
wczas zbyt skradzionego ogumie
nia byłby wielce utrudniony, a i- 
dentyfikacja — bardzo prostat

(t)
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i  PRZECHODNIE!

Widzialność i 
warunki drogowe 
przeważnie dobre.

Sytuacja biome- 
teorologiczna: w 
rejonach burz 
przejściowe obja
wy obniżonej spra
wności psychofi

zycznej.

Dyżury
APTEKI

Rynek Główny 42 — telefon 
22-23-71, Długa 88 — tel. 33-42-90, 
Krakowska 1 — tel. 22-19-90, 
Pstrowskiego 94 — tel- 66-69-50, 
Kozłówka -  tel, 55-51-87, Kazimie
rza Wielkiego — tel. 37-44-01, Cen
trum C bl 6 — tel. 44-17-19, os. 
Kazimierzowskie 106 — tel. 48-59-57, 
Skawina, Ogrody 101, Myślenice, 
Rynek 10. Sułkowice, Wieliczka. 
Krzeszowice, Alwernia, Proszowi
ce, Dobczyce. Gdów, Niepołomice

PUNKT INFORMACJI ' APTECZ
NEJ 1 tel 11-07-65 -  czynny w 
godz 8—15 Po godz 1S informacii 
udzielają apteki dyżurne

POGOTOWIE RATUNKOW E
Łazarza 14< 999 — wezwania do 

wypadków: zachorowania i przewo
zy: 22-29-99 centrala: 22-36-00, 
Lotnisko Balice: 11-19-99, Rynek 
Podgórski: 66-69-99 Nowa Huta: 
44-49-99 Krowodrza. Kazimierza 
Wielkiego 117 33-39-99. Białoprąd- 
nicka 8 - 34-39-99 Skawina: 999 
76-14-44 Prokocim, Teligi: 55-59-99 
Wieliczka: 78-12-83 alarmowy: 999 
"lyślenice: 999 Krzeszowice: 99, 
206-20 Proszowice! 9 Jerzmano
wice, 384 48, Niepołomice: 198. 
21-02-09 Iwanowice! 99

INFORMACJA S ł.rŻB T  ZDRO 
W IA: 22-05-11 -  czynna cała dobę

SZPITALE
CHIRURGII OGÓLNEJ — Koper

nika 40, CHIRURGII URAZOWEJ
— Kopernika 19 a, CHIRURGII 
DZIECI — Nowa Huta, LARYNG O 
LOGICZNY — Kopernika 23 a, 
OKULISTYCZNY — Witkowice, 
UROLOGICZNY — Wrocławska 1, 
MYŚLENICE, Szpitalna 2, PROSZO
WICE, Kopernika 2: inne oddziały 
szpitali wg rejonizacji.

OŚRODEK INFORMACJI DLA 
INW ALIDÓW : tel 22-28-11 — 
czynny w godz. 15—17.

NAGI.A POMOC LEKARSKA le
karzy Kpccjalistów? ftfi-80-00 — 
czynna w godz 9 -21 30

TELEFON INFORMACYJNY IN 
STYTUTU ONKOLOGII: 21-00-60
— czynny w godz 10—11

INFORMACJA O USŁUGACH t
HANDLU: tel 930.

POMOC DROGOWA PZM -  Ka
wiory 3. tel 37-55-75 — czynna w 
godz. 7—22

MŁODZIEŻOWY TELEFON ZA
UFANIA: 988 — czynny w godz 
14—19

TELEFON ZAU FANIA : 33-71-37
— czynny w godz 18- -22

UL. SŁAW KOW SKIEJ _  19.30: „pa.
miętnik wariata” .

K ina
KIJÓW : „Sztuka kochania” (p0L 

15 1.) -  16, „Osaczona” (USA 15 i )
— 18, „Rybka zwana Wandą” (ang. 
18 1.) — 20.15 -  przedpremiera,
M IKRO : „Pojedynek na szosie”’ 
(USA 15 1.) — 16, 20, „Harfa bir
mańska”  (jap. 15 1.) — 18, SFINKS: 
„Krótki film  o zabijaniu” (poi. 18 
1.) -  16, 18, 20, ŚWIATOWID: 
„Rambo I”  (USA 15 1.) -  16, „u- 
eiekinierzy” (fr. 12 1.) — 18, „No
cne, gry” (USA 18 1.) -  20, ŚWIT: 
„Kosmiczne ja ja” (USA 12 1.) — 16, 
„Dom przy Carrol Street”  (USA 
15 1.) _  18, „W ielkie żarcie’’ (fr.-wŁ 
18 1.) — 20.15 — film  z pogranicza, 
UCIECHA: „W irujący seks” (USA 
151.) — 16,18, „Telepasja” (USA 181.)
_20 — przedprem., W ANDA: „In-
terkosmos” (USA 12 1.) — 15.45, 
„Śmiercionośna ślicznotka" (USA 
18 1.) — 18, „W illow ” (USA 12 1.)
— 20 — przedpremiera, WARSZA
W A : „Być albo nie być”  (USA 15 
1.) _  16 — pożegnanie z filmem, 
„Co lubią tygrysy” (poi. 18 1.) — 18, 
„Moonraker — James Bond” (USA
j 5 j.) _ 20, WOLNOŚĆ: „Bliskie
spotkania z wesołym diabłem” (poi. 
b.o.) — 10, „Indiana Jones” (USA
15 1.) _ 12, „Nieoczekiwana zmiana
miejsc”  (USA 15 l.) — 15.15, „Fran- 
tic”  (USA 15 1.) — 17.15, „Ostatni 
cesarz” (ang. 15 1.) — 19.30. 
WRZOS: „Szczęśliwa trzynastka” 
(USA 12 1.) — 15.45, „Cobra” (USA 
18 1) _  17.45. „W  imie przyjaźni”  
(fr. 18 1.) — 19.30, ZW IĄZKOW IEC: 
„Niezłomny W iking”  (USA 12 1.)
— 15.45, „Panna młoda w  żałobie” 
(fr. 15 1.) — 18. 20.

Telewizja

Teatry
K AM E R ALNY  — 19.15: „Bądźmy 

poważni na serio” , SCENA PR ZY

PROGRAM I
8.50 Domator — 10 minut dla 

urody. 9.00 Teleferie najmłodszych: 
„Zgadywanie na ekranie” . 9.30 K i
no teleferii: Piaskowy stworek — 
„Każdy chce baranka”  — film  
CSRS. 10.00 DT — wiadomości. 10 10 
„Martin X I I I ”  -  film NRD. 16.40 
Program dnia. 16 45 Express i Super 
Lotek. 16.55 Informator wydawni
czy. 17.15*Teleexpress. 17.30 „Czter
dziestolatek” (8) — serial TP. 18.25 
Czas przeszły, dokonany — wspom
nienia adiutanta generała Władysła
wa Sikorskiego — film  dok. 18 50 
10 minut. 19.00 Dobranoc: „Koloro
wy świat Pacyka” . 19.15 Program 
publicystyczny 19 30 Dziennik. 20 00 
Pytanie do, 20.15 Zwierciadło czasu 
„Jutro była wojna”  — film  ZSRR. 
21.40 Kroniki P A T  — tak było... 
21.53 Spojrzenia. 22.25 Piknik coun
try — Mrągowo '88 — gala. 23.00 
DT — echa dnia.

PROGRAM  «
17.55 Program dnia. 18 00 Kroni

ka. 18.30 Świat festynów. 19.00 
„Tokyo musie festiwal”  (2). 1930 
Irak — pr. publ 20.00 ABC — tele
turniej językowy. 20.30 Piękne gło
sy — śpiewa Maciej Witkiewicz. 
21.00 Z ziemi polskiej (2) — „Ślą
zacy w Teksasie”  — film  dok. 21 30 
Panorama dnia. 21.45 „W  labiryn
cie”  (28) — serial TP. 22.15 Telewi
zja nocą. 23.00 Komentarz dnia.

Redakcja nie odpowiada za zmian? 
•wprowadzone w  ostatniej chwili.

,Resztki obrazu” docierają nawet do Katowic

Prezes RAI powitał telewidzów w Krakowii
Wprawdzie program telewizji włoskiej RAI-UNO dociera do K ra . 

kowa już od blisko dwóch tygodni (o czym niektórzy właściciele 
odbiorników TV  zdążyli się w minionych dniach przekonać) to jed
nak oficjalne otwarcie nadajnika do retransmisji nastąpiło dopiero 
wczoraj.

O godz. 13.45 — w ramach popo
łudniowego dziennika „Telegiorna- 
le”  mogliśmy wczoraj usłyszeć 
„Serdeczne pozdrowienia dla wszys
tkich przed telewizorami w Kra
kowie”  — od prezesa RA I En- 
rico Manca, który uważa, iż dzię
ki retransmisji pogłębi się współ
praca kulturalna między Polską i 
Włochami.

Znacznie bliżej, gdyż w Urzędzie 
Miasta, odbyło się spotkanie władz 
Krakowa, w tym m. in. przewod
niczącego RN Apolinarego Kozuba 
oraz wiceprezydenta Jana Nowaka, 
a także wiceministra Transportu, 
Żeglugi I Łączności Jerzego Toma
szewskiego z ambasadorem Włoch 
Vincenzo Manno j dyrektorem 
technicznym R A I Giovannim Gian- 
ninim. Przypomnijmy, iż retrans
misja programu odbywa się za dar
mo, bezpłatnie przekazana została 
także większość urządzeń nadaw
czych. a w pierwszych miesiącach 
przyszłego roku program będzie 
mógł być odbierany w promieniu 
50—70 kilometrów od nadajnika.

W ostatnich dniach Państwowa 
Inspekcja Radiowa dokonała po
miarów jakości odbioru w 40 pun
ktach Krakowa i okolic. Jak po
wiedział nam Janusz Kuźma — 
z-ca Okręgowego Inspektora P IR  
w Krakowie obraz w zasadzie jest, 
choć np. słaby był m. in, w rejo
nie skrzyżowania ul. Olszanickiej 
i Chełmskiej, ul. Królowej Jadwi
gi, Nad Sudołem; kłopoty mogą być

także w okolicach Wawelu, za
Krzemionkami i w tych punktach 
gdzie, źle odbierany jest II pro
gram naszej telewizji. Dodajmy że 
pomiary przeprowadzone były na 
zewnątrz budynków i w indywi
dualnych przypadkach może być 
inaczej. Dużo zależy od ukształto

wania terenu, rodzaju zabudowy 
(zasłonięcie przez wysokie budyn
ki'), itp.

Okazało się przy tym, że obraz * 
Wioch dociera także poza Krabów. 
RAI-UNO „złapano”  m. in. w Mo
gilanach, Liszkach, Węgrzcach, 
Kocmyrzowie. Słomnikach, Wielkiej 
Wsi, Wieliczce, natomiast sygnał 
nie dotarł do punktów pomiaro
wych m. in. w  Krzeszowicach, Ska
winie. Opatkowicach, Kryspinowie, 
Niepołomicach. Siady sygnału od
bierano natomiast nawet w Kato
wicach i Siemianowicach, a wie
czorem dochodziły tam nawet 
„resztki obrazu” . (jas)

herezje polityczno-religjjne” na stopniach pomnika

Przebieraniec pod Adasiem
do cokołu Wieszcza. Najpierw na s t o l l t a c h Z  V”L  ° 
akcja przedwyborcza, a ostatnio zadomowił 1 7  pr° waaz0na 

Od kilku dni nnnmifc ............. J .  Slę tam przebieraniec.
c i^ w  kroju™  fco lta  Z Jkh0r7 StVWany iest howie'n P « « «  »  habi'  
Reformatów) powołującego Z  n T  A°  habitU KaPuclJnów’ lub
wy zaliczane przez część słuchamy  * w^lasza jącego mo-
(czasami również śpiewa). W w olnych 1 e. r e z ] e  Polityczno-religiine
kawiarniach zbierając datki -  i a k n i ^ f T  „zakonn ik” spaceruje P° 
na wino. niektórzy później ustalili wydawane

dsR °wyznań. a T  P?Zedstawiciel w Vdział“
tym w kościele Mariackim, nie mówiąc £ o „  * *  
opinię. Wczoraj okazał o się, iż jest to J *  26 psuje *akonn*°™
szkaniec Koszalina -  żonaty i .T z lc ia ty ” '  przebieranieC ~

Ponieważ, — mimo rozmów | Derswr+a • •
wać z aloszenia swnirw u L  zamierza on zrezyg*0

1
pow rócił w rodzinne strony. 
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