
Honduras — Salwador
Honduras oskarżył Salwador o dokonanie inwa

zji na jego terytorium.i zerwanie zawieszenia bro
ni, uzgodnionego 30 lipca w następstwie spotkania
ministrów spraw zagranicznych państw Ameryki
Środkowej w Gwatemali.

W depeszy do Organizacji Państw Amerykańskich
minister spraw zagranicznych Hondurasu, Roberto
Palma Galves oświadczył, że wojska Salwadoru

przekroczyły granicę Hondurasu i opanowały pew
ne tereny na południu kraju. Minister stwierdza, że

jest to jaskrawe naruszenie porozumienia zawarte
go między obu krajami w sprawie demilitaryzacji
wspólnej granicy.

Prez. Tito oskarża USA

o mieszanie się
w sprawy Jugosławii

W wywiadzie dla agencji Tanjug, prezydent SFRJ,
Josip Broz Tito, oskarżył Stany Zjednoczone o mie
szanie się w sprawy Jugosławii. Oświadczył on, że
ambasador USA w Belgradzie, Silbermąn, rozpoczął
w Ameryce kampanię przeciwko Jugosławii, ataku
je jugosłowiańską politykę wewnętrzną i zagranicz
ną, ingeruje w sprawy SFRJ. Tego rodzaju akcje
nie mogą przynieść sukcesu — stwierdził Josip Broz
Tito.

Dziś przybywa do Polski

premier WRI G. Lazar

proc. Szczególnie w ostatnich
darcza Polski i Węgier została

Na zaproszenie prezesa Ra
dy Ministrów Piotra Jaro
szewicza przybywa dziś do
Polski z oficjalną, przyja
cielską wizytą przewodni
czący Rady Ministrów Wę
gierskiej Republiki Ludowej,
Gyoergy Lazar.

Można przewidywać, że w

toku rozpoczynającej się wi
zyty wiele miejsca zajmą
sprawy gospodarcze. W mi
nionej 5-latce wartość wza
jemnych obrotów osiągnęła
ponad 1,7 młd rubli, co ozna
cza przekroczenie założeń
wieloletniej umowy o ponad
30 proc., a w stosunku do
poprzedniej umowy na lata
1966—70 wzrost o ponad 70
2 latach współpraca gospo-

znaeżnie rozszerzona.

Pierwsze wyniki badań prób
ki gleby marsjańskiej, pobra
nej przez sondę „Viking-1”
wzmogły wśród ekspertów w

ośrodku kosmonautycznym w

Pasadenie spekulacje co do moż
liwości istnienia jakichś form

życia na Czerwonej Planecie.
Próbka gleby po zwilżeniu jej
obfitującą w białko pożywką
wydzieliła zaskakująco dużą

Rosną szanse

wykrycia życia
na Marsie

ilość tlenu. Eksperci nie są jesz
cze jednak pewni, czy świadczy
to o wysokiej aktywności biolo
gicznej gleby czy też o aktyw
ności czysto chemicznej. Na u-

stalenie tego powinny pozwolić
dalsze wyniki badań, przekazy
wanych z laboratorium „Vi-
king-1”.

Jak wynika z pierwszych wy
ników analizy składu chemicz
nego gleby Marsa zawiera ona

m. in. żelazo, wapń, krzem, ty
tan i glin.

Załoga stacji orbitalnej „Sałut-5” — Boris Wołynow i Witalij
Żolobow (na zdj.) — przeszła przed wyprawą w kosmos kurs
geologii, materiałoznawstwa i geofizyki, by móo przeprowadzić
różne skomplikowane badania Ziemi z kosmosu. Do ich zadań
należy m. in.: analiza budowy tektonicznej terytoriów, na pod
stawie której można wykryć pokłady ropy naftowej, gazu ziem
nego i innych kopalin.

Rada Bezpieczeństwa
potępiła RPA

Rada Bezpieczeństwa ONZ za
kończyła debatę nad skargą
Zambii przeciwko RPA i przy
jęła rezolucję potępiającą zbroj
ny atak rasistowskiej republiki
na Zambię dokonany 11 lipca br.
Za rezolucją głosowało 14

państw. Delegat Stanów Zjedno
czonych wstrzymał się od glo?
sowania.

EWG kontra

susza

Komisja EWG zaleciła kra
jom członkowskim Wspólnego
Rynku, by zabroniły niszczyć
słomę i zbadały możliwości
stosowania nowych rodzajów
paszy. Przyczyną tego zalece
nia stała się susza, która obję
ła rozległe rejony większości
krajów członkowskich EWG i

spowodowała poważnj’ brak pa
szy. Wskutek suszy farmerzy
masowo przeznaczają na ubój
bydło mleczne.

PROLETARIUSże WSZYSTKICH KRAjeW ŁĄCZCIE SiĘt

5ŻIEŃŃI'K: DOLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ
KRAKÓW ■ NOWY SĄCZ ■ TARNÓW
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Dziś
możesz si? wreszcie wyspat! Nie będzie już transmisji

i Olimpiady. Chyba nawet szkoda...

aw

£ „Wy, dziewczyny, macie swoje sposoby — usłysza
łam — uśmiechnij się, zaproi na kawę, obiecaj...". Repor
taż „Wyjść n» swoje” Alicji Basty opisuje „podszewkę” ó;
początków życia zawodowego młodej dziewczyny. Pracą
nagrodzona na konkursie im. A. Polewki, (s. 3)

g „Smosarska w przedwojennym telekinie" czyli roz
mowa o tym, że telewizja w Polsce jest starsza niż przy
puszczacie (s. 5)

Q Żniwa to okres, który nawet w zakamieniałym miesz
czuchu wzbudza zainteresowanie dla spraw wiejskich. O

tym dla rolników „Pracowitym czasie” pisze Edmund Pie
karz. (s. 5) i

Płoną znicze pod pomnikiem Polegli-Niepokonani na Woli.
CAF — Zagoździński — telefoto

W hołdzie poległym bohaterom

32 rocznica Powstania

Warszawskiego
1 sierpnia 1944 r. rozpoczął się trwający ponad dwa miesiące

wielki patriotyczny zryw zbrojny mieszkańców stolicy — wy
buchło Powstanie Warszawskie.

1 bm. społeczeństwo Warszawy oddało hołd bohaterom —

żołnierzom poległym na barykadach miasta oraz walczącej wraz

z nimi ludności cywilnej.
Rodziny i najbliżsi, w 32 rocznicę tych bohaterskich zmagań,

złożyli kwiaty na warszawskich cmentarzach — na mogiłach
poległych i pomordowanych w czasie powstania, w miejscach
straceń i przed pomnikami chlubnych czynów żołnierskich. Kom
batanci, żołnierze, młodzież — zaciągnęli warty honorowe.

Pomnik Bohaterów Warszawy — „Nike”. Tego dnia przybyły
tu liczne rzesze warszawiaków. Kwiaty złożyły delegacje: Śt.
Komitetu FJN, ZBoWiD, i Związku Inwalidów Wojennych, War
szawskiego Okręgu Wojskowego, przedstawiciele stołecznych za
kładów pracy. Uroczystościom asystowała kompania honorowa

Wojska Polskiego. Orkiestra Garnizonu Warszawskiego odegrała
„Warszawiankę”.

Cmentarz Powstańczy na Woli — „Polegli — Niepokonani”;
tutaj skromne piaskowe obeliski kryją prochy prawie 44 tys.
mieszkańców Woli — obrońców barykad. Rodziny i delegacje
społeczeństwa złożyły wiązanki kwiatów.

31 lipca, w przededniu rocznicy wybuchu powstania, w Tea
trze Polskim w Warszawie odbył się uroczysty koncert.

Przybyli b. żołnierze i dowódcy oddziałów powstańczych a

także reprezentanci młodego pokolenia.

Henryk Jabłoński w woj. kieleckim
KIELCE (PAP)

31 lipca br. przewodniczący Rady Państwa —

Henryk Jabłoński przebywał w woj. kieleckim.
W trakcie pobytu zapoznał się z głównymi pro
blemami społeczno-gospodarczego rozwoju Kie
lecczyzny, odwiedził uczestników harcerskiego
festiwalu — Kielce-76.

Henryk Jabłoński spotkał się z członkami

Egzekutywy KW PZPR, Prezydium WRN oraz

kierownictwem Wojewódzkiego Komitetu FJN.
W toku bezpośredniej rozmowy poinformowali
oni przewodniczącego Rady Państwa o aktualnej
sytuacji gospodarczej województwa. Wskazywa
no dotychczasowe osiągnięcia, a także słabsze

ogniwa gospodarki Kielecczyzny. Z gospodarską
troską mówiono również o zamierzeniach inwe
stycyjnych, rozwoju rolnictwa i ochronie środo
wiska naturalnego człowieka.

Europejscy szefowie państw i rządów pozytywnie oceniają

Henryk Jabłoński omówił najważniejsze pro
blemy społeczno-gospodarcze kraju w bieżącym
roku i w całym pięcioleciu w kontekście zjawisk
zachodzących na rynkach zagranicznych. Zwró
cił również uwagę na konieczność szybszego
wprowadzenia postępu technicznego i organiza
cyjnego w rolnictwie oraz potrzebę bardziej in
tensywnego wykorzystania gruntów.

Tego samego dnia H. Jabłoński spotkał się z

uczestnikami III Harcerskiego Festiwalu Kultu
ry Młodzieży Szkolnej „Kielce-76”. Impreza, w

której bierze udział ponad 2,5 tys.' dziewcząt i

chłopców z całego kraju jest największym prze
glądem dorobku kulturalnego uczniów i harce
rzy.

Następnie przewodniczący Rady Państwa zwie
dził kiermasz artystyczny, podczas którego ze
społy harcerskie zaprezentowały na ulicach Kielc
swe umiejętności i dorobek artystyczny.

dorobek Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy

W rok po Helsinkach
MOSKWĄ, PRAGA, BONN, LONDYN (PAP)

Pierwszego sierpnia minęła pierwsza rocznica zakończenia w Helsinkach Konferencji Bez
pieczeństwa i Współpracy w Europie. Rocznicę tę odnotowano w wielu stolicach europejskich,
podkreślając ogromne znaczenie realizacji postanowień aktu końcowego KBWE dla pogłębie
nia bezpieczeństwa i rozwoju współpracy na naszym kontynencie.

W rozmowie z koresponden- pracy — pokój w Europie kach wytworzył się w Europie
tem dziennika „Prawda” czło- stał się przedmiotem troski nie nowy klimat współpracy i poko-
nek Prezydium KC KPCz, tylko działaczy państwowych jowego współistnienia. Narody
premier CSRS Lubomir Sztrou- lecz wszystkich narodów żarnie- Europy chyba po raz pierwszy
gal oświadczył, że po Kon- szkujących tę część świata. W w historii poczuły, że pokój to

ferencji Bezpieczeństwa i Współ- rezultacie Konferencji w Helsin- (DALSZY CIĄG NA STR. 2)

30-milionowa tona

blachy gorąco
walcowanej z HiL

31 lipca, w 20 lat od uruchomienia w Hucie
im. Lenina walcowni gorącej blach, wypro
dukowano 30 milionową tonę tej blachy, sta
nowiącej podstawowy wyrób Kombinatu.
Blacha ta służy m. in. do budowy pełnomor
skich statków, wagonów kolejowych, karose
rii samochodów ciężarowych, maszyn rolni
czych i górniczych.

Cała załoga Huty im. Lenina wykonała
także plan lipcowy przekraczając go o 10

tys. ton stali, ok. 8,3 tys, ton surówki, 4,8 tys.
ton taśmy gorąco 'walcowanej, 1,5 tys. ton

profili giętych W formie gotowych elementów
dla budownictwa, 130 ton blachy zimno wal
cowanej.

IV sobotę na polach woj. krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego przy koszeniu zbóż pra
cowały zespoły kółek rolniczych, pomagała także młodzież zrzeszona w ZSMP oraz ekipy z zakła
dów prądy. Sprawnie przebiega akcja natychmiastowego- usuwania -awarii kombajnów i snopowią-
załek przez mechaników SKR. Handel wiejski natomiast pracuje w wydłużonym wymiarze godzin.
Jak do tej pory nie ma specjalnych trudności w zaopatrzeniu żniwiarzy w podstawowe artykuły
spożywcze i napoje chłodzące. Na zdjęciu: naprawa kombajnu. Fot. Otto Link

23 sierpnia
i I września

— początek nowego

roku szkolnego
WARSZAWA (PAP)

Ministerstwo Oświaty i Wychowania in
formuje, że rozpoczęcie roku szkolnego
1976/77 nastąpi:

& w szkołach podstawowych dla młodzie?

ży, w szkołach podstawowych dla pracują
cych w miastach oraz w placówkach wy
chowania przedszkolnego — 23 sierpnia br;

• w szkołach ponadpodstawowych wszy
stkich typów — 1 września br;

O w szkołach podstawowych dla pracują
cych na wsi — 15 października lub 2 listo
pada br.

Kanadyjski klon

w Tarnowie

Gospodarze Montrealu wrę
czyli wyróżniającym się na O-
limpiadzie sportowcom, drze
wka klonu, które dla upamięt
nienia Igrzysk Olimpijskich
posadź?) w swoich krajach. W
gronie najlepszych znalazł się
również tarnowianin Stani
sław Majorek, trener brązo
wych medalistów — piłkarzy
ręcznych. Drzewko klonowe
orzekazał on w sobotę wła
dzom miasta Tarnowa. (sad)

Ognie św. Elma

Udany finisz polskich sportowców

b Złoto J. Wszoły
y i J. Rybickiego

Jeszcze raz na stadionie olim
pijskim w Montrealu zabrzmia-

ły dźwięki Mazurka Dąbrowskie-

trzech najlepszych zawodników
konkursu: Jacek Wszoła (Pol
ska), Greg Joy (Kanada) i Dwight
Stones (USA). Medale wręczał
zawodnikom członek międzyna-

go. Ostatnią konkurencją koń
czącą zawody lekkoatletyczne
był skok wzwyż i jako ostatnim rodowego komitetu olimpijskie-
wreczano medale skoczkom. Na go James Worrall. Publiczność

podium zwycięzców stanęło kanadyjska zgotowała wspaniałą

owację swemu pupilowi, ale nie
szczędziła też braw Polakowi.

14 zawodników, a wśród nich

reprezentant Polski-Jacek Wszo-
la stanęło do walki o medale

.•AtmpiIskie w skoku wzwyż.
Decydującą okazała się wyso-

.;c;ąg dalszy na sir. a

nad Śnieżką
Kiedy nad Śnieżką płyną bu

rzowe chmury, w powietrzu sły
chać brzęczenie przypominające
pracę uszkodzonej neonówki.

Wieczorem widać niebiesko-fio-

letowe ogniki uchodzące z wy
stających przedmiotów. Czasem

czuje się leciutkie ukłucia.

Są to efekty ciągłyeh wyłado
wań elektrycznych zwanych
ogniami św. Elma. Są one nie
groźne, ale na turystach nie

znających tego zjawiska wywie
rają Morus wrażeni®.

Akademia w Zakopanem

SOrlecie -śmierci

Jana Kasprowicza
Dźwięki góralskiej muzyki rozbrzmiewającej w sali teatru

„Morskie Oko” w Zakopanem, dały w sobotę początek akademii
ku czci zmarłego przed 50-ciu laty wielkiego poety — Jana

Kasprowicza. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego „Dni
Kasprowiczowskich”, poseł .na Sejm — Maria Riemenowa, szcze
gólnie serdecznie powitała przybyłą na uroczystość sędziwą
córkę poety — 83-letnią Janinę Małaczyńską oraz jego siostrze
nicę Barbarę Świerczową.

Jakim był w życiu, czego dokonał, jeden z największych
twórców naszej poezji, autor niezapomnianych zbiorów wier
szy „Krzak dzikiej róży”, „Księga ubogich”, „Mój świat” —

o tym w pięknych słowach przypomniał zebranym prof. dr
Konrad Górski. Ogłoszono także wyniki konkursu literackiego i

publicystycznego o tematyce kasprowiczowskiej. M.-in. II nagrody
otrzymali: Emil Biela z Myślenic i Tadeusz Staich z Zakopane
go, a III nagrodę — dr Janina Prybe także z Zakopanego.

Również, w sobotę, w Muzeum Tatrzańskim im. T. Chałubiń
skiego, miała miejsce inna uroczystość: otwarcie wystawy „Pa
miątki po Janie Kasprowiczu”. Na ekspozycję złożyły się
fragmenty rękopisów poety m. in. ostatniego, pisanego już w

(DOKOŃCZENIE NA STR. 2)

Węgiel do Krakowa—Wisłą
31 lipca rzeczny port węglowy na Zabłociu w Krakowie połą

czony został nowoczesną arterią kołową z układem komunika
cyjnym miasta. W kilka tygodni wybudowała ją załoga Kra
kowskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. Arteria, wraz z

pętlą do manewrowania wielkimi ciężarówkami, jest pierwszą
oddaną do użytku inwestycją budowanego na Zabłociu nad Wis
łą portu węglowego. Rozładowywane w nim będą barki, tran
sportujące węgiel górną Wisłą z kopalń śląskich do odbiorców
Ś Krakowie.

(Inf. wł.) Od kilku lat trwa budowa najwięk
szego osiedla mieszkaniowego w Nowym Sączu
„Millenium”. Zgodnie z planem rozwoju miasta
osiedle to miało być gotowe w całości dopiero
w roku 1982. Budowlani z NPB znacznie jednak
przyspieszyli tempo prac i 27 bloków, z czego 8
punktowców, będzie gotowe już w roku przy
szłym. W roku następnym realizowane będą
obiekty towarzyszące: a więc 2 przedszkola, żło
bek i szkoły. Sukcesywnie przybywać też będzie
pawilonów handlowo-usługowych. W samym
centrum osiedla powstanie też śliczny plac za-

Przykład
do naśladowania

4-letnie wyprzedzenie harmonogramu przy
budowie os. »Millenium« w Nowym Sączu

baw dla dzieci, prawdziwa indiańska wioska,
której urządzanie już rozpoczęto.

Obecnie w osiedlu „Millenium” mieszka już
4 tys. osób, a do końca roku przyszłego przybę
dzie dalsze 3 tysiące. Znaczne, bo ponad 4-let
nie wyprzedzenie harmonogramu robót przez
załogę Nowosądeckiego Przedsiębiorstwa Budo
wlanego przy realizacji osiedla „Millenium” po
zwoli na wcześniejsze zaczęcie prac przy ko
lejnych osiedlach: „Barskie II”, i „Millenium II”.
Dla tych ostatnich inwestycji elementów dostar
czać będzie Fabryka Domów, której produkcja
ruszy.. yz Nowym Sączu niebawem. (SS)
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W rok po Helsinkach

Dostawy
nietypowych instalacji
dla huty „Katowice"

Od początku br. załoga
Przedsiębiorstwa Instalacji
Przemysłowych „Instal” w

Krakowie wyprodukowała
dla huty „Katowice” ok. 2
tys. ton instalacji. Od począt
ku drugiego półrocza br. do
stawy te wynoszą ponad 400
ton miesięcznie i na tym po
ziomie utrzymywać się będą
aż do uruchomienia huty.
Składają się na 'nie m. in.
nietypowe elementy kon
strukcji stalowych, wentyla
cji, klimatyzacji, różnego ro
dzaju rurociągi technologicz
ne itp. Załoga „Instalu” wy
posaża w instalacje tlenu
stalownią konwertorowo-tle-
nową huty „Katowice”. Dla
tej stalowni oraz dla aglo
merowni produkuje też prze
wody wentylacyjne, które do
stanowisk pracy-tłoczyć będą
świeże i zdrowe powietrze o-

raz odprowadzać zużyte. W
wielu obiektach huty dobre
warunki pracy- załogom za
pewniać też będą specjalne
kabiny klimatyzacyjne.

SKR Posqdza —

najlepsza
Dyscyplina, warunki pra

cy, najlepsze efekty gospoda
rowania — były oceniane m.

In. w ramach współzawodnic
twa Spółdzielni Kółek Rolni
czych na terenie wojewódz
twa krakowskiego. I miejsce
i proporzec przechodni zdo
była w ramach Socjalistycz
nego- Współzawodnictwa Pra
cy, Spółdzielnia Kółek Rolni
czych Posądza1 w gminie
Wierzbno. Wczoraj odbyło
się uroczyste Wręczenie pro
porca w siedzibie Urzędu
Gminnego w Wierzbnie.

(Kud)

1700 ton

kaprolaktamu
ponad plan

Dobre wyniki produkcyjne
osiąga załoga wytwórni ka-

prolaktamu w Zakładach A-

zotowych w Tarnowie. Od .
_

początku roku przekracza SS
systematycznie planowane S
zadania i dotychczas wypro- S
dukowała ponad plan 1700 S

jon kaprolaktamti — tworzy- g
wa, z którego następnie W g
gorzowskim ,;Stilonie”. pow- g
staje wTłókno sztuczne. Z te-

go włókna produkuje się g
wyroby dziewiarskie, firanki, S
sieci ‘rybackie,- kordy do o- g
pon samochodowych. Z in- -S
nych odmian tworzyw pow- g
stają osłonki do wędlin, folia fi
dla opakowań artykułów ży- S

wnościowych, różnego rodza
ju części maszyn i konstruk
cji-

Równocześnie trwa w Tar
nowie rozbudowa wytwórni
kaprolaktamu. Kraj potrze
buje bowiem coraz więcej
wyrobów z włókna sztuczne
go i ambicją' załogi Zakła
dów Azotowych w Tarnowie

jest zaspokojenie tych po
trzeb. Roboty te mają, za
kończyć się jeszcze w br.

W zabytkowym
pałacu - Ośrodek

Rehabilitacji
Zawodowej

Zabytkowy pałac w pięk
nym parku w Krzeszowicach
przekształcany jest w Ośro
dek Rehabilitacji Zawodo
wej.

Powstaną tu trakty space
rowe o różnym stopniu trud
ności, boiska do gier sporto
wych, stoki do uprawiania
saneczkarstwa itp. W ośrod
ku uruchomiony zostanie
oddział na ok. 50 łóżek,
którym przywracać się
dzie chorym sprawność
chową.

W przystosowywaniu
biektu do nowych zadań u-

ćzestniczą również studenci
Politechniki oraz Akademii
Wychowania Fizycznego . w

Krakowie.
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KRAKOWSKIE BIURO -fi
PROGNOZ IMGW 1NFOR- g
MUJE: Polska jest w obsza- fi
rze obniżonego ciśnienia et- g
mosfetycznego. Od zachodu §
rozbudowuje się klin wyżu ||

atlantyckiego. S
PROGNOZA DLA POLSKI fi

POŁUDNIOWEJ: zachurze-
”

nie duże, przechodzące w U- |
miarkowane. Rano miejsca
mi opady deszczu. Lokalnie
w ciągu dnia możliwe burze
i przelotne opady deszczu.
Temperatura maksymalna
dniem od 16 st. w rejonach
podgórskich do 20 śt. na po
zostałym obszarze. Minimal
na nocą Odpowiednia od 8 do
12 st. W Tatrach zachmurze
nie duże, okresami przelot
ne opady deszczu ze śniegiem
i śniegu. Temperatura od 4
st. dniem do —I nocą. Wia
try słabe i umiarkowane, a

w Tatrach okresami dość sil
ne północno-zachodnie i za
chodnie.

ORIENTACYJNA PROG
NOZA NA NASTĘPNĄ DO
BĘ: zachmurzenie umiarko
wane lub duże, lokalnie prze
lotne opady. ,. Temperatura
bez zmian.

BIOMET INFORMUJE: wy
dłużony czas reakcji. W re
jonach opadów widzialność
ograniczona i wzrost niebez
pieczeństwa poślizgu.

s

S
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(DOKOŃCZENIE ZE STR. I)
nie złudne marzenie, lecz realna
możliwość. Premier stwierdził w

konkluzji, że aby ta możliwość
stała się faktem, trzeba jeszcze
wiele dokonać, zwłaszcza w

dziedzinie rozbrojenia i pogłę
bienia procesu odprężenia.

Przewodniczący SPD, Willy
Brandt, podkreślił wagę Konfe
rencji w Helsinkach dla inten
syfikacji wysiłków na rzecz po
koju w Europie i rozwoju mię
dzynarodowej współpracy. Przy
pomniał on, że rząd RFN, po
przez zawarcie układów z ZSRR,
Polską, NRD i Czechosłowacją
wniósł istotny wkład do zwoła
nia KBWE. Przewodniczący
SPD Wyraził przekonanie, że
RFN nię ustanie w wysiłkach
na rzecz rozwoju współpracy
naukowej, kulturalnej i huma
nitarnej na naszym kontynencie
zarówno w stosunkach dwu
stronnych, jak i wielostronnych.

Premier XV. Brytanii James

Callaghan podkreślił w wypo
wiedzi dla agencji TASS, że w

rok po Helsinkach zadania, ja
kie tam postawiono są tak sa
mo aktualne, jak wówczas. Akt

końcowy Konferencji oznaczał
nie tyle zakończenie pewnego
procesu, ile rozpoczęcie nowego
etapu. Nie należało więc ocze
kiwać, że w krótkim czasie do
konają się istotne zmiany. Kon
ferencja w Helsinkach będzie
miała znaczenie tylko w takim

stopniu, w jakim będą realizo-

w’ane postanowienia jej aktu

końcowego. Pewne kroki w tym
kierunku już poczyniono, je
dnakże pozostaje jeszcze Wiele
pracy.

¥

(PAP)
„Za Ru
do sze-

MOSKWA
Redakcja tygodnika

bieżom” zwróciła się
fów państw lub rządów kilku

krajów, które uczestniczyły w

Konferencji Bezpieczeństwa i

Współpracy w Europie z pro
śbą o odpowiedź na pytanie:
co pozytywnego przyniosły po
rozumienia z Helsinek dla sy
tuacji międzynarodowej w cią
gu ub. roku?

Urho Kekkonen, prezydent
Finlandii, wyraził przekonanie,
że Konferencja Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie pozo
stanie w pamięci ludzi jako hi
storyczny punkt zwrotny, który
oznaczał zakończenie zimnej
wojny i w istotny sposób umo
cnił podstawy normalnej współ
pracy i zaufania wzajemnego w

stosunkach między państwami
naszego kontynentu.

Prezydent Finlandii podkre
ślił dalej, że duch’Helsinek zro
dził nowe nadzieje i oczekiwa
nia, zwłaszcza gdy chodzi o

osiągnięcie postępu w dziedzi
nie rozbrojenia. I chociaż w ub.
roku w tej dziedzinie nie udało
się uczynić jakichś konkretnych
kroków, a atmosfera międzyna
rodowa okresami wydawała się

i rozsze-

różnych
pewne

chłodniejsza, to jednak nie ma

żadnych podstaw, by sądzić, że
sam rozwój procesu odprężenia
jest zagrożony. Zasady KBWE

były przestrzegane, zapoczątko
wano realizacją poszczególnych
decyzji, kontynuowano
rżano współpracę w

dziedzinach. Zawarto
ważne porozumienia.

"

Jacęues Chirac, premier Fran
cji, podkreślił, że, KBWE wyka
zała, iż 35 krajów, które wzię
ły w niej udział, przejawia dą
żenie do dialogu. Konferencja
sama przez się

" nie rozwiązała
problemów, jakie powstają w

Europie, kontynencie, na którym
położone są kraje o różnych u-

śtrójśch, różnej kulturze, róż
nych" tradycjach i różnym pozio
mie rozwoju gospodarczego, Da
ła dna jednak państwom możli
wość' stwierdzenia, że różnice te
nie powinny skłaniać do zamy
kania się, czy też stanowić uza
sadnienia dla polityki konfron
tacji.

"

Byłoby przesadą twierdzić, -że
akt końcowy umożliwił już do
konanie w ciągu krótkiego, 12-

miesięcznego okresu poważnych
przemian w sytuacji międzyna-

■rodowej. Wpływ uchwał podję
tych w Helsinkach nie był tak
skuteczny, jak można by sobie
życzyć. Jednakże, jeśli chodzi o

rząd francuski, to traktuje on

akt końcowy jako długofalowy
program Wymagający stałych
wysiłków na rzecz przezwycię
żenia rozbieżności w Europie.

Ciy nastqpiq dalsze wstrzqsy podziemne?

Manny alert w Pekinie■J

PEKIN (PAP)
Na obszarze dotkniętym trzęsieniem ziemi

wokół miasta Tangszan zanotowano dalsze

wstrząsy podziemne. Jak podano oficjalnie do
wiadomości w Pekinie, epicentrum tych wstrzą
sów stale przesuwa się w kierunku Pekinu 1
wzrasta obawa nowego gwałtownego trzęsienia
ziemi o co najmniej takim natężeniu, jak w śro
dę 28 lipca.

Rząd chiński ostrzegł w niedzielę 1 sierpnia
rano w trybie nagłym wszystkie placówki za
graniczne w stolicy Chin, aby ich pracownicy
natychmiast opuścili wszelkie budynki. Rząd
chiński zalecił cudzoziemcom czasowe opuszcze
nie Pekinu, obiecując wszelką pomoc władz dla
najszybszej realizacji tego zamiaru. Według
agencji Reutera wiele ambasad w Pekinie roz
poczęło ewakuację.

Siedem milionów mieszkańców Pekinu nadal

koczuje poza swymi domami. Dotychczas wła
dze zezwalały, aby jedna osoba w każdej rodzi
nie na krótki czas mogła udawać się do swego
domu dla przygotowania posiłku. Obecnie — jak
pisze Reuter — uchylono to zezwolenie.

Bułgarska agencja BTA podała 31 lipca infor-

^czbą .ofiar ostatniego, .trzęsienia ziemi
wynosi milion osób. Ponadto na skutek zerwania
tam znaczne obszary dotknięte są powodzią.
Agencja nie podała źródła tej informacji.

Zdaniem przedstawicieli zachodnich, wszelkie
doniesienia co do rozmiarów katastrofy i liczby
ofiar są całkowicie niepewne. Rejon katastrofy
jest bowiem absolutnie odcięty od świąta.

Pewne wyobrażenie o jej rozmiarach może dać
informacja cudzoziemca, który przybył do Pe
kinu z miasta Tiensin, a więc odległego o sto ki
lometrów od epicentrum katastrofy. Twierdzi
on, że w Tiensin całkowitemu zniszczeniu uległ
co dziesiąty budynek. Ulice pełne są gruzów i
nie widział on żadnych zakrojonych na szerszą
skalę prac porządkowych.

Tokijski dziennik „Asahi Shimbun” pisze w

sobotnim numerze opierając się na relacjach
naocznych świadków, że jest mała nadzieja, aby
pozostali, przy życiu ci mieszkańcy miasta Tang
szan, którzy nie zdążyli opuścić w porę swych

...

domów w czasie trzęsienia ziemi. Dziennik

stwierdza, że 80 proc." miasta całkowicie legło w

gruzach, a liczba zabitych może sięgać dziesiątek
a nawet setęl* tysjęcy. Wielkie , zniszczenia są
również, w Tiencin,-gdzie wiele domów jest zbu
dowanych z cegły, mających bardzo małą od
porność na wstrząsy. Zdaniem specjalistów ja
pońskich w. środowym trzęsieniu ziemi w pół
nocno-wschodnich Chinach fala sejsmiczna bie
gła pionowo. Przy tego rodzaju trzęsieniu Znisz
czenia są zwykle największe. O wiele mniej nie
bezpieczne, jest trzęsienie ziemi,'gdy fala drgań
skorupy ziemskiej biegnie równolegle do po
wierzchni ziemi. ■

Najtragiczniejsze i największe trzęsienie ziemi
w Chinach w ciągu ostatnich lat — tak okre
ślił, w oficjalnej rrtżmowie wyższy dyplomata
chińskiego MSZ kataklizm z 28 lipca w milio
nowym mieście Tangszan. W rozmowie z zagra
nicznymi dyplomatami, wysoki urzędnik MSZ
oświadczył, że uczonych chińskich zastanawia

niespotykane zjawisko przemieszczania się epi
centrum. Zdaniem uczonych oczekiwanie na ko
lejne silne trzęsienie ziemi 1 sytuacja najwię
kszego zagrożenia może trwać'nawet, do końca
roku. Tym, .niemniej ■oficjalne ostrzeżenia mó
wią o godzinach i-, dniach. JednyĄi Słńwehi ka
tastrofa może nąstąpić niespodziewanie w każ
dej chwili i to w czasie nie dającym się przewi
dzieć. Jak wiadomo, trzęsienie w: dniu 28 lipca
było kompletnym zaskoczeniem. Nie poprzedzały
go typowe zjawiska „wstępne.

W związku z aktualną sytuacją MSZ proponuje,
aby placów’ki dyplomatyczne Wysłały kogo tylko
można do kraju lub do Kantonu,. Wszyscy za
graniczni delegaci, handlowcy itp,, przebywający
czasowo w Chinach otrzymali zalecenie opusz
czenia Pekjnu. Od 28 bm. nie prowrądzi się roz
mów i wstrzymano wizyty delegacji zagranicz
nych. Zawrócono- w locie samolot z delegacją
koreańską. Wiele ambasad zachodnich wysłało
część dyplomatów oraz członków rodzin do
swoich krajów lub. do Hongkongu. Ambasador
CSRS podjął de.eyęję ewakuacji samolotem
ewentualnie jeszcze dzisiaj żon i dzieci- pracow
ników. Ną urlopy do kraju zostali wezwani ko-,
respondenci CTK i. BTA. ..

• (m) PREMIER Piotr Ja
roszewicz wystosował depe
szę gratulacyjną z okazji
święta narodowego Jamajki
do premiera tego kraju Mi
chaela Normana Manleya.

• 24-GODZINNY STRAJK

rozpoczęli w niedzielę arab
scy kupcy zamieszkali na o-. -

kupo.wanym przez Izrael
zachodnim brzegu Jordanu.
Przyczyną jest znaczne

zwiększenie przez okupanta
podatków od wielu towarów.

Izraelczycy skierowali na te

tereny dodatkowe oddziały
wojska i policji.

• STAN WYJĄTKOWY
w Peru, ogłoszony 1 lipca br.
po rozruchach antyrządo
wych, przedłużono w piątek
o dalszy miesiąc.

0 „AMNESTIA ogłoszona
przez rząd hiszpański to

istotny krok na drodze do

pojednania narodowego”' —

oświadczył sekretarz gene-
"

ralny KPH S. Carilló.

Z dalekopisu
Stwierdził jednak, że powin-.
na ona objąć także terrory
stów, choć KPH. potępia ich

metody walki politycznej.
• SZPIEGOSTWO Zarzu

ciły władze Ugandy 2 oby
watelom brytyjskim i are
sztowały ich. Prezydent A-
min oświadczył, że może ich

potraktować jako zakładni
ków politycznych i oskarżył
W. Brytanię o próby zama
chu na jego życie. Jak wia
domo przed paru dniami

Londyn zerwał stosunki dy
plomatyczne z Ugandą.

• BEZNADZIEJNA WOJ
NA w Ulsterze co dzień
przynosi nowe ofiary. W so
botę w Irlandii Płn. snajper

..zastrzelił policjanta, a w wy
niku 6 wybuchów bomb zde-

. molowano kilka sklepów.
© PO RAZ PIERWSZY w

prasie hiszpańskiej ukazał
się wywiad z przywódcą
KPH. Wywiadu udzieliła D.
Ibarruri . (słynna „Pasiona-
ria"), przebywająca od 1939
r., na emigracji.

0 DO 200 MIL morskich
rozszerzył swą strefę wód

zastrzeżonych dla połowów
Meksyk.

• KATASTROFY. Trzę
sienie ziemi — na szczęście
bez ofiar w ludziach — zano
towano" W’ niedzielę w Babile
(wschodnia

'

Etiopia). Wiele'

budynków legło w gruzach.
0 7 osób zginęło, 5 zostało
ciężko rannych w wyniku
kolizji trzech samochodów o-

sobowych na autostradzie do
Kolonii (RFN). 0 Dwa po
ciągi elektryczne zderzyły
się w Japonii. 200 osób jest
rannych, w tym 17 ciężko.

Dymisja rzqdu Syrii

Wojna w Libanie a konflikt Egipt - Syria
Mimo zaw’artego w piątek 30 bm. porozumie-’

nia syryjsko-palestyńskiego, które ma umożli
wić przywrócenie pokoju w Libanie, walki w

tym kraju toczą się nadal. Wspomniane porozu
mienie spowodowało bardzo poważne kontro
wersje zarówno między Syrią a . Egiptem)- jak
również w Libanie oraz w samym palestyńskim
ruchu Oporu. Kontrowersje te dotyczą drażli
wego dla Egiptu sformułowania, że „wpływ
działalności imperialistycznej i syjonistycznej na

sytuację w zwiecie arabskim osiągnął punkt
kulminacyjny w chwili podpisania porozumie
nia synajskiego, którego najbardziej spektaku
larnym wynikiem było pogorszenie się- stosun
ków międzyarabskich i krwawe wydarzenia w

Libanie”. Przywódca OWP, Jaser Arafat twier
dzi, iż wspomniane sformułowanie zostało u-

mieszczone we wspólnym komunikacie syryj- -

sko-palestyńskim jednostronnie przez Damaszek
i ńie odzwierciedla stanowiska OWP. Z kolei
rząd syryjski twierdzi, iż komunikat ten uzy
skał aprobatę Arafata na 48 godzin przed jego
opublikowaniem.

Rzecznik rządu egipskiego bardzo gwałtownie
zareagował na treść komunikatu syryjsko-pale-
styńśkiego. i określił porozumienie z Damaszku
jako „farsę polityczną”. Oficjalna agencja pra
sowa Egiptu MENA stwierdziła, iż porozumie
nie to nie zawiera istotnego warunku przywró-.
cenią pokoju w Libanie tj. wycofania wojsk sy
ryjskich z tego kraju. Jednocześnie w egipskich
środkach masowego przekazu rozpoczęła się
gwałtowna kampania przeciwko Syrii oraz nie
którym innym krajom.

Rząd syryjski ogłosił oświadczenie w związku
z polemiką wokół porozumienia syryjsko-pale
styńskiego. Nawiązując do ataków egipskich
środków masowego przekazu, oświadczenie
stwierdza, że krytykując to porozumienie Egipt
dąży' do położenia kresu stanowi wojny z Izra
elem, do zamaskowania swojej roli w tragicz

nych wydarzeniach w Libanie, do odwrócenia
uwagi od rokowań egipsko-izraelskich na temat

Synaju i udostępnienia Kanału Sueskiego dlĄ
statków-izraelskich.

Nadal trwają starcia zbrojne w różnych częu
ściach Libanu. W niedzielą ciężkie walki między
oddziałami sił patriotycznych i jednostkami pa-i
lestyńskimi z jednej strony, a siłami prawicowym
mi — z drugiej toczyły się na przedmieściach
Bejrutu, zwłaszcza ńa terenie muzułmańskiej
enklawy Nabaa oraz wokół palestyńskiego obo-i
zu Tel el-Zaatar.

Prawica raz jeszcze udaremniła próby MiędzyJ
narodowego Czerwonego Krzyża zorganizowania;
ewakuacji rannych i chorych z obozu Tel el-Zam
atar.'Obecnie na terenie obozu znajduje się po
nad 4 tysiące rannych i chorych. Sytuacja w om

bozie jest niezwykle ciężka, brakuje wody, lem
karstw i 'żywności.

Agencje piszą, że porozumienie syryjsko-palem
styńskie z 30-lipca, mające na celu przywrócem
nie pokoju w Libanie, stoi pod znakiem zapy
tania. Lewica oskarżyła wojska syryjskie, która
w ramach tego porozumienia wycofały się na

wschód od Dżezzinu (położonego w odległości 22
km ód Sajdy), że w nocy z soboty na niedzielą
ponownie zajęły miasto i zaczęły posuwać się w;
kierunku miejscowości Rum, zajmowanej przei
Palestyńczyków i oddziały lewicy. Zajęcia
Dżezzinu towarzyszył silhy ostrzał artyleryjski.

Agencja AP pisała w niedzielą wieczorem, że

według danych szacunkowych w ciągu ostatnich
24 godzin w Bejrucie zginęły 32 osoby, a 56 osób,
odniosło rany.

Jak informuje z Damaszku AFP, prezydent Sya
rii Hafez el-Asad przyjął w niedzielę dymisją
rządu premiera, Mahmuda Ajubi. Polecił on

misję utworzenia nowego rządu byłemu premie-^
rowi generałowi Abd-er Rahmanowi Clilejfawi.
Ten ostatni podjął natychmiast konsultacje. Om
ficjalnie nie podano przyczyn dymisji. (

Strategia Forda:

Wytypuj swego kandydata
na wiceprezydenta

W piątek prezydent USA Gerald Ford udał się do stolicy zta-
nu Missisipi — Jackson. Celem jego podróży jest pozyskanie de
legatów z tego stanu na ogólnokrajową konwencję Partii Repu
blikańskiej. Missisipi wysyła na konwencję 60 delegatów, którzy
zgodnie z tradycją muszą głosęwać jednomyślnie. Jest to znaczna

liczba, która może już w pierwszym głosowaniu zapewnić For
dowi na konwencji zwycięstwo.

Rzecznik prasowy Białego Domu Ronald Nessen oświadczył w

piątek, że Ford ma w swym obozie ok. 1135 delegatów, a więc
o pięciu więcej, niż mu potrzeba do uzyskania nominacji. Obli
czenia prowadzone przez agencje prasowe UPI i AP wykazują
jednakże, iż Ford nie przekroczył jeszcze magicznej liczby 1130,
ale jest już bardzo blisko.

Na spotkaniu z delegatami z Missisipi w piątek Ford oświad
czył, że przed podjęciem decyzji w sprawie wytypowania swego
wiceprezydenta, zasięgnie opinii wszystkich delegatów na kon
wencję, republikańskich członków Kongresu jak i tysięcy dzia
łaczy partyjnych. Ford już od tego tygodnia rozpocznie wysy
łanie zapytań do respondentów tej bezprecedensowej ankiety.

Akademickie Konfrontacje Twórcze
e(lnf; wł;) Szćzawńica-Krpśeiehko żyje przygptpwąnłamijfjo.imr

jirezy roku, jaką w ramach „Pienińskiego latą”/bądą Akademi
ckie Konfrontacje twórcze zaproponowane - przez krakowskie
środowisko studenckie. „AKT-76” zgromadzi najznakomitsze ze
społy studenckie, a ich występy w amfiteatrze i sali „Malino
wej” będą prawdziwą ucztą dla 15 tys. kuracjuszy i wczasowi
czów.

Koncert inauguracyjny odbędzie się 4 sierpnia w amfiteatrze.
Przez następne dni — włącznie do 24. 8. br. występować m.- in.

będą teatry: „Pleonazmus”, „Fantastron”, „Tam”, „Infermo”,
zespoły folklorystyczne „Skalni” i „Słowianki”, balet „Kon

,» z

trast”, a także teatr studencki z Budapesztu.
Swój własny- program przedstawi miasto, a złożą się nań spek

takle sztuk regionalnych, W’ycieczki, spływ Dunajcem, prelekcje,
zwiedzanie zabytków, (k-b)

Zależy gdzie i kiedy

(Inf. wł.) Krynica — jedna z najbardziej po
pularnych miejscowości wypoczynkowych w

Polsce. Kurort o światowej sławie i wiele dzie
siątek lat liczącej tradycji uzdrowiskowej. Jak

każdego lata, tak i obecnie przebywa tu kilka
naście tysięcy osób. Wszyscy wypoczywają i re
generują swe siły, ale czy równocześnie nie nu
dzą się?

Szef Działu Kulturalno-Oświatowego PPU „Kry
nica — Żegiestów” mgr Stefan Półchłopek odpo
wiada: „Staramy się by nikt u nas nie miał czasu

na nudę. Codziennie proponujemy wczasowiczom
i kuracjuszom jakąś ciekawą imprezę. Pomijam
tu codzienne koncerty orkiestry zdrojowej
muszli koncertowej, bo to już jest w tradycji
uzdrowiska. IV naszej ofercie są także wieczorne
odczyty i gościnne występy teatrów, Przyjeżdża
ją na nasze zaproszenie znani aktorzy, muzycy
i śpiewacy. Systematycznie występują regionalne
zeępoly pieśni i tańca.

Bogatą działalność prowadzą także FWP, PTTK
oraz Przedsiębiorstwo Turystyczne „Jaworzyna”
starające się zapewnić ciekawe wycieczki. Jeśli
ktoś tylko chce, może spędzać czas miło i nie
drogo — bez odwiedzania restauracji nocnych, w

których odbywają się dancingi”. (ss)

(Inf. wł.) Walorem tarnowskich miejscowości
wypoczynkowych ..natomiast — w przeciwieńs
twie do słynnych kurortów w "górach czy nad
morzem — jest spokój, świeże powietrze oraz

. brak tłoku na placach, deptakach i w lokalach.
Na dobrą sprawę óśpodki te niewiele Więcej ma
ją do zaoferowania, szczególnie w godzinach
wieczornych.

Powszechnym módelem wypoczynki turysty
w Ciężkowicach, Czchowie, Żegocinie są wieczo
rne dyskoteki i to odbywające się nie każdego
dnia. Poza tym kino (w Ciężkowicach przez cały
lipiec było zamknięte), biblioteka i ńa tym ko
niec.

Od czasu do czasu- — bo nie jest to niestety
zasadą — letnicy mają możliwość oglądnięcia
popisów zespołów .artystycznych, działających w

gminie, jak _

to było, w Żegocinie, skorzystać z

wystaw plastycznych w gąlerii „Fakt” w

Nowym Wiśniczu. Dobrze się stało, że w kilku,
najbardziej turystycznych miejscowościach ZSMP

organizuje w miesiącach letnich tzw. „Dni mło
dości”, które bogatym programem sportowo-kul-
turalnym przysparzają atrakcji i rozrywki tury
stom. (sad)

50 -łecie śmierci

Jana Kasprowicza
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)

czasie choroby na Harendzie tomiku poezji „Mój świat”.
Znalazły się tam również ulubione osobiste drobiazgi twórcy.

Natomiast w niedzielę, w sali UM w Zakopanem trw’ało sym
pozjum ■naukowe poświęcone twórczości poety, podczas którego
referaty swe wygłosili prof. Konrad Górski, dr Teresa Komo
rowska i dr hab. Roman Loth. 1

Dwudniowm uroczystości święcące pamięć ukochanego przez
górali człowieka, zakończono w godzinach popołudniowych na

Harendzie, w willi - muzeum, gdzie Jan Kasprowicz spędził
ostatnie lata swojego życia. U progu starannie zadbanego domu
złożono kwiaty i wieńce. Aktowi .temu towarzyszyła góralska
muzyka, której dźwięki rozniosły się. hen, aż po harendziańską
skarpę, gdzie spoczywa ciało poety. (AK)

Wezwano na pomoc specjalistów z Wietnamu i W. Brytanii

Na ratunek Sekwanie
Podobnie jak Ren, Sekwana zamienia się z wolna w płynący

ściek. Korytem rzeki suną ławice śniętych ryb i odpadków
wszelkiej maści. Katastrofalny obraz potęguje wyjątkowa w tym
roku susza. Zanieczyszczenie wód przekroczyło dopuszczalne roz
miary, choć dawno zapomnieliśmy, có termin „dopuszczalny”
oznacza: poziom tlenu w Sekwanie spadł do 1,5 miligrama na

litr, czyli o 6 mg poniżej ustalonej normy.
W, tym stanie rzeczy naukowcy przystąpili do energiczniejszego

poszukiwania sposobu, wejścia z sytuacji i znaleźli oryginalne
rozwiązanie. Oprócz budowy szeregu typowych oczyszczalni ście
ków w .poprzek dna rzeki położy się plastykowe rury z polie
tylenu,- a przez wywiercone, w nich otwory popłynie w wodę
tlen z ustawionych -wzdłuż brzegów wytwórni.

Chociaż realizację przedsięwzięcia, które pochłonie niebagatel
na sumę 20 mld franków, zakrojono na 20 lat, to naukowcy
obiecują wędkarzom, że już w roku przyszłym będą mogli łowić

pstrągi w paryskiej Sekwanie.

Po wybuchu gazuw

s
s

ig

W sobotę władze włoskie nakazały dalszym
400 osobom opuścić domy, położone na obszarze
skażonym przez silną truciznę, która przedosta
ła się do atmosfery po eksplozji w fabryce che
micznej „ICMESA”, w Seveso w pobliżu Medio
lanu.

Ocenia się, że łącznie z osobami poprzednio
ewakuowanymi, około 1500 osób opuściło swoje
miejsca zamieszkania w zagrożonej strefie. W

ciągu najbliższych dni
do 50Q0. W szpitalach,
trucia i oparzeń oraz

przebywa 100 osób. W
ślinność i padają zwierzęta hodowlane.

Trucizna, z gatunku defoliantów, przez dłuż
szy okres utrzymywała się w powietrzu jednak
z czasem (eksplozja wydarzyła się 20 dni temu)
większa jej część przeniknęła z deszczem do
gleby. Zdaniem specjalistów najpilniejszym za-

daniem jest zapobieżenie roznoszeniu przez

liczba ta może wzrosnąć
z silnymi objawami za-

bólami wątroby i nerek

skażonej strefie ginie ro-

wiatr cząsteczek trucizny na coraz to dalsze te
reny. Obecnie, strefa, skażona, określaną również,
jako „trójkąt śmierci” odległa jest zaledwie o

20 km od Mediolanu. Zdaniem specjalistów’ stre-
fa ta nie będzie mogła być całkowicie zasiedlo
na jeszcze przez kilka lat. Oczekiwane jest
przybycie z Londynu grupy specjalistów od

spraw dezaktywacji terenów skażonych z przed
siębiorstwa „Cremer and Warner”. Mają oni
zastosować specjalne środki w celu uniemożli
wienia dalszego rozprzestrzeniania się trucizny.

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, za
proszono do Wioch profesora Ton That Tlnit ze

szpitala Viet Duc w Hanoi, który zdobył ogrom
ne doświadczenie podczas wojny w Wietnamie,
lecząc ofiary zatrucia, spowodowanego triclilo-
rophenolem i dioxiną — składnikami amerykań
skich defoliantów. W oświadczeniu cytowanym
przez prasę włoską profesor stwierdził, że istnie
ją proste j skuteczne środki odkażenia terenu.

Zawalił się most na Dunaju
W niedzielę w zagadkowych okolicznościach. zawalił się w

Wiedniu we wczesnych godzinach rannych most na Dunaju,
„Reichsbrueęke”, który łączył centrum miasta z przedmieściami
północno wschodnimi.

Według dotychczasowych ustaleń wyklucza się niemal w 100

procentach jako przyczynę zamach bombowy. Nie wystąpiło też
w tym czasie trzęsienie ziemi w Wiedniu. Burmistrz stolicy
austriackiej, Leopold Gratz na konferencji prasowej mówił o

nieprawdopodobnym wydarzeniu, którego przyczyny są wciąż
jeszcze całkowicie niejasne.

Władze nie sądzą, aby załamanie się mostu pociągnęło za sobą
ofiary w ludziach. Jednakże naoczni świadkowie twierdzą, że
do Dunaju runął maiy autobus z czterema pasażerami. Policja
potwierdziła jedynie, że runął do rzeki autobus z przyczepą
miejskich zakładów komunikacyjnych. Straż pożarna zdołała
uratować kierowcę. Pasażerów nie było w autobusie.

„Reichsbruecke”, jeden z 6;, mostów na Dunaju, został zbudo
wany w 1936 roku, a w kwietniu 1945 roku dokonano jego ge
neralnego remontu.

31 lipca podłożono bomby pod
gmachy sądu w Barcelonie i
Pontewedra, w parku publiczm
nym w Sewilli oraz pod pomnim
kiem faszystowskich bohaterów;
wojny domowej w Madrycie^
Eksplozja w Sewilli spowodom
wała śmierć dwóch osób.

Obserwatorzy są zdania, że zaa

machy były demonstracją przed

Zamachy
w Hiszpanii

clwko amnestii, która wbrewf
oczekiwaniom objęła jedynie
nieznaczną część więźniów polim
tycznych.

Inną demonstracją było opa-s
nowanie przez 150 więźniów;
więzienia

‘ Carabanchel w Mądrym
cie. Odmówili oni powrotu do
cel. Rzecznik więzienia oświada
ćzył, że władze nie zamierzają
użyć siły wobec więźniów.

• SPORT > SPORT . SPORT «

Cztery rekordy pływaków.
Na pływalni Unii w Tarnowie

zakończyły się trzydniowe mię
dzynarodowe mistrzostwa Polski
w pływaniu. Pobito cztery re
kordy Polski: na 1500 m st. dow.
Dariusz Broda (AZS Łódź) —

16.56,5, na 200 m sj. dow. Jolanta

Kupis (Unia Tarnów) — 2.10,6, na

100 m st. motylkowym Irena

Wejksza (Stal Stocznia Szczecin)
— 1.06,2 oraz na 400 m st. dow.
Dariusz Broda — 4.15,5.

Niektóre wyniki: 100 m st.
dow. kobiet: 1. Wahrendorf
(NRD) 1.00,8, 2. Kupis (Unia

. Tarnów) — 1.01,1; 100 m st. grzb.
mężczyzn: 1. Zugaj (Lech) —»

1.131,2, 2. Dłiicik (Wisła) — 1.01,6;
200 m st. klas, kobiet: 1. Sko-

larczyk (Unia T.) — 2.48,0; 100 m

st. klas, kobiet: 1. Skolarczyk
(Unia Tarnów)) — 1.16,1, 2. RÓt

życką (Jordan Kraków) — 1.20,2;;
100 m st. mot. kobiet: 1. Wejkszą
(Śtal Stocznia) — 1.06,2 RP, 2.

Kupis (Unia Tarnów) — 1.07,4;
200 m st. grzb. kobiet: 1. Wah
rendorf (NRD) — 2.24,1, 3. Woje,
nowska (Unia T.) — 2.33,7; 200 m

st. zm. kobiet: 1. Słonina (Unią
Tarnów) — 2.32,6.

Puchar Lata
Zakończyły, się rozgrywki o

piłkarski. Puchar Lata. Polskie
zespołu startujące w pucharze
spisały się nie najlepiej. Jedy
nie piłkarzom Widzewa Łódź u-

dało się zdobyć pierwsze, miej
sce w grupie. Łodzianie ukoń
czyli rozgrywki bez straty punk
tu. W swym ostatnim "

meczu

"Widzew pokonał w Krlstiansanti

miejscowy Star 5'3 (0:2).
W pozostałych spotkaniach

nasze drużyny uzyskały wyniki:
Pogoń Szczecin — Belenenses
Lizbona 2:2 (0:2), Zagłębie So
snowiec — Vojvodina Nowy
Sad 1:2 (0:0), Row Rybnik —■
Djurgarden Sztokholm 5:2 (2:1)<

W kilku wierszach

0 Rozegrano w Koszalinie IV

eliminację kartingowych . mi
strzostw Polski w kategorii wy
ścigowej.

Najlepszy, okazał się. Hoło-

wiej z Automobilklubu Kosza
lin. Drugie miejsce zajął Kro-
towski z AP Wielkopolska przed
Landenburskim z MKS Odra
Koźle i Paszkiewiczem (AP No
wy Sącz).

0 W- Rzeszowie odbył się tra
dycyjny międzynarodowy mi
tyng lekkoatletyczny o „Srebrne
kolce”,

Bieg na 800 m mężczyzn za
kończył się sensacją w postaci
nieoczekiwanej porażki wielo
krotnego reprezentanta i rekor
dzisty Polski — Henryka Szor-

dykowskiego, który uległ-mało
znanemu młodemu zawodniko
wi Piotrowi Sokołowskiemu.

0 Nie powiodło się parze de
blowej Wojciech Fibak (Polska)

.— Karl Meiler (RFN) na turnie
ju w Louisville. Para ta prze
grała z Markiem Edmondsonem
i Johnem Marksem (W. Bryt.)
6:2, 4:6, 4:6.

0 Wojciech Fibak zakwalifi
kował się do półfinału turnieju
tenisowego w Louisville. W
ćwierćfinale Fibak pokonał Vic-
tora Pecci (Urug-waj) 6:2, 0:6,
7:6.

Duży Lotek

I los. 8, 10, 15, 21, 31, 32, dodaf-ł
kowa 16.

II los. 9, 20, 24, 31, 42, 45.
Końcówka banderoli: 574972.

Lajkonik
Ilosow.23—20—17 — 24 -ą

40, dodatkowa 35.
IIlosow.40—34—21 — 8—

31, dodatkowa 38.
Końcówki banderoli; po zł 20 —•

0373,pozł10i20—096.
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30 lipca 1976 r.,
po długiej i ciężkiej chorobie zmarł, w wieku 46 lat

Iow. mjr JÓZEF ZIÓŁKOWSKI
członek PZPR, długoletni zasłużony funkcjonariusz Mi
licji Obywatelskiej, wielokrotnie odznaczony — między
innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złetą Odznaką
„Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, Medalem XXX-lecia

PRL”.
W Zmarłym tracimy oddanego i ofiarnego oficera oraz

głęboko zaangażowanego członka Partii.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 3 sier

pnia, o godz. 14, na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
KIEROWNICTWO SŁUŻBOWE i PARTYJNE KM MO

w KRAKOWIE,
TOWARZYSZE PRACY i KOLEpZY
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szystkie moje perypetie zawodowe
k / biorą się stąd, że nie dostałam się do
» / technikum chemicznego. Pracowała-
W bym teraz w laboratorium któregoś z

V miejscowych zakładów i byłabym za
dowolona. A może rozczarowałaby

mnie i szkoła i zawód, bo różnie przecież bywa z

pierwotnymi zamiłowaniami, ale ja nie myślałam
o tym, gdy zobaczyłam swoje nazwisko na liście
nie przyjętych. Ryczałam jak wół. Poszłam je
szcze do rodziny, mieszkającej w tym mieście,
miałam nadzieję, że kuzyn-nauczyciel może mi
załatwić miejsce w tej szkole, bo egzamin mia
łam zdany, a' on miał opinię, że „wiele może”.
Aie tym razem nie mógł.

Zostałam sama, zrozpaczona, przerażona przy
szłością, przejęta wstydem- po czubki włosów.
Przecież byłam najlepszą uczennicą w szkole!
Pr.tecież miałam piątki od góry do dołu wszy
stkich świadectw, przecież chwalił mnie sam kie
rownik, postrach szkoły, twierdził, że się „wy-
rodziłam” z siedmiorga rodzeństwa. Nie myśla
łam wówczas, że w tej mojej szkole uczyło tylko
pięciu nauczycieli, że lekcje odbywały się w

trzech różnych miejscach, że jedna izba lekcyjna
oddalona była od szkoły o kilometr, nie wiedzia
łam nic o tzw. nierównym starcie.

W innych szkołach z internatami nie było już
miejsc. O ogólniaku nawet nie pomyślałam — kto
by mnie utrzymywał? Ojciec, odkąd pamiętam,
był sparaliżowany. Mama harowała za siebie i za

niego i za nas także, tylko to umiała robić.
Mieszkaliśmy w jednej izbie, krowy w drugiej,

bo obora się spaliła , i nie było za co jej odbudo
wać. Stodoły nie mieliśmy, zboże składało się w

stóg na podwórzu. Podatków nie płaciliśmy, w

gminie postawili na nas kreskę. Ksiądz przysy-

wiście, że tak! Można się pomylić, ale to są dro
bne sumy. Mnie samej konwojent dał kiedyś 36
półkilowych toreb cukru, zamiast kilowych. Ale
jak brakuje tysięcy w kasie, to oczywiście, ktoś
te pieniądze musiał wziąć. Czasem bierze się dro
gie koniaki, ale te trudniej wynieść, więc raczej
pieniądze... Dlatego kierowniczka sklepu spraw
dza swoim podwładnym torebki rano i przed
wyjściem z pracy. Robi to tak długo, dopóki nie
nabierze zaufania. Miesiąc, dwa, pół roku. Mu-
sialam i ja to robić, jako zastępczyni kierowni
czki. To mnie bardziej upokarzało niż gdyby
mnie sprawdzano, co przecież działo się na pe
wno na początku mojej pracy. Kiedyś spostrze
głam jak młoda pracownica brała sto złotych.
Oddała, zostało to między nami. Dziewczyny za
rabiają mało, a przez ich ręce przechodzą co

dzień tysiące złotych. Więc biorą na szminkę, na

pończochy, ale to drobne sumy. Żeby powstało
duże manko, ktoś musi się odważyć na więcej.
U nas też powstało manko. Na każdą z nas w.y-
padło po tysiąc złotych. Spłaciłyśmy, ale swąd
został, toteż starałyśmy się wynieść jak najszyb
ciej ze sklepu. Jednego dnia odeszło nas cztery.

a rozglądałam się za inną pracą już od
dość dawna, manko przyspieszyło moje
poszukiwania. Wylądowałam w przedsię
biorstwie budowlanym. Nareszcie w

biurze! Ale bałam się pierwszego dnia,
z przejęcia nie mogłam spać. Zameldowa
łam się przed siódmą, zostałam obejrzana przez
wszystkich pracowników, skomentowana, zakla
syfikowana. Parę godzin siedziałam bezczynnie,
potem kierownik przydzielił mi jakąś bzdurną
robotę. Już wiem, sprawdzałam karty kierow
com. A potem zaczęło się...

Wezwał mnie dyrektor;

Czułam się ważna i potrzebna. Mogłabym więc
do tej pory tam siedzieć, gdyby nie... Właśnie.

Zaczęły mnie zastanawiać uśmieszki, półsłówka,
niedomówienia. Przycisnęłam do muru życzliwe
go mi chłopaka, a przy tym głupio prawdomów
nego.

—■Sama rozumiesz, stara — powiedział —

skoro facet, pewniak na mur, jedzie i przyjeżdża
z pustymi rękami, a ty jedziesz po nim i dosta-
jesz, co trzeba, to sama rozumiesz, stara...

Zrozumiałam. Jaką byłam idiotką. Jeździłam z

jednego końca Polski na drugi, nie patrzyłam na

zmęczenie, na obrzydzenie, jakie mnie brało na

sam widok tych typów trzęsących się do byle
spódnicy, słodko się uśmiechałam, gdy było trze
ba, robiłam nadzieje, byle załatwić każdą spra
wę. Dla zakładu, dla dobra ogółu, że tak powiem
górnolotnie. Idiotka.

Ale teraz ja już byłam silna. Praca pozwoliła
mi wyrobić sobie tyle ważnych znajomości, że

mogłam wybierać w przedsiębiorstwach, które
chciały mnie wziąć. Wystarczyło powiedzieć, że
od przyszłego miesiąca zmieniam pracę... Oczy
wiście perspektyw oszałamiających nie mogłam
się spodziewać — miałam tylko szkołę średnią,
wieczorówkę zaczętą w sklepie i dokończoną już
tu w zakładzie.

adzwonił do mnie dyrektor zjednoczenia. W
pracy od razu szum.

— Słyszałaś? Do Jadźki dzwonił dyrek
tor zjednoczenia.

Zaproponował mi stanowisko kierowniczki ży
wienia w niedawno otwartym ośrodku wczaso
wym. Doprawdy był to uroczy zakątek nad jed
nym z jezior w naszym województwie, niezbyt

Nagroda Krakowskiej Rady Związków Zawodowych w II Ogólnopolskim Konkursie o nagrodę im. Adama Polewki

łał na Boże Narodzenie i Wielkanoc stare ubra
nia, mąkę, kaszę, zebrane dla ubogich wśród pa
rafian. Przez szkołę dostawaliśmy też margarynę
amerykańską, oleje i mamałygę.

Ostałam, jak moje siostry, służącą.
Państwo obiecali' mi 350 złotych, wy
żywienie i spanie w kuchni. Ja mia
łam się opiekować dwojgiem ma

łych dzieci. Młodsze miało rok. Po dwóch mie
siącach obniżyli mi pensję o 50 złotych, a ja nie
umiałam protestować. Bawiłam dzieci, gotowa
łam im i państwu, sprzątałam i prałam. Kupi
łam pierwszą w życiu halkę, sweterek w biało-
chabrową kratkę, za 70 złotych. Ekspedientka
odradzała: „To taka tandeta”. „Ale mnie się nie
zwykle podoba” — odpowiedziałam z przekona
niem i chodziłam w nim przez trzy lata do szko
ły.

W czasie służby dowiedziałam się od koleża
nek, że w zasadniczej szkole handlowej płacą za

praktykę i łatwo się tam dostać, więc tam po
szłam. Mama załatwiła mi mieszkanie u swojej
siostry i przywoziła co piątek jedzenie. Za mie
szkanie nie płaciłam, ciotka trochę dożywiała, a

jej córka, starsza ode mnie o parę lat była moją
przewodniczką w życiu. Razern , paliłyśmy pod
kołdrą, co było proste, bo spałyśmy na jednym
tapczanie, czytałyśmy zabronione przez ciotkę
książki, opowiadałyśmy sobie o chłopakach. Ona
pierwszy raz wzięła mnie do, kawiarni — co

omal nie skończyło się katastrofą, bo oczywiście
spotkała mnie tam profesorka — i na pierwszą
prywatkę.

Na ubranie i rozrywki, na mydło i bilety au
tobusowe miałam w pierwszej klasie pełne sty
pendium, 270 zł, w drugiej — 150 złotych za prak
tykę w „Delikatesach” (tam jadłam prócz tego
śniadanie), w trzeciej — 300 zł i oczywiście zjeść
też można było, jak to w sklepie spożywczym.
Znowu dostawałam ubranie po córkach ciotki i
czułam się straszliwie upokorzona, ale musiałam
dziękować, bo rzeczywiście nie miałam w czym
chodzić.

' W trzeciej klasie dostałam praktykę w kiosku
spożywczym na dalekich peryferiach miasta i
tam też zostałam na staż. Od ciotki musiałam
się wyprowadzić, bo pogniewałyśmy się z kuzyn
ką. O chłopaka, oczywiście. Teraz widzę, że by
łam po prostu głupia, ale wtedy chciałam się
zmierzyć z tą moją cioteczną siostrą, która nie
tylko była starsza i bogatsza, ale w dodatku bar
dzo ładna. Wygrałam wtedy, nie zdając sobie w

gruncie rzeczy sprawy , z tego, co ten fakt zna
czył dla niej. A potem sypiałyśmy na jednym
tapczanie jeszcze przez parę miesięcy, bo prze
cież nie miałam gdzie iść.

Na stażu zamieszkałam u mojej kierowniczki,
a po pół roku skrócili mi ten okres próby — ta
ka byłam dobra! — zostałam jej zastępczynią.
Pensję podniesiono mi z 990 do 1450, w czym
mieścił się już dodatek za kierownicze stanowi
sko. Na początku za mieszkanie nie płaciłam, ale
byłam skrępowana, czułam się zobowiązana do
pomagania gospodyni, gdy miałam ochotę prze
lecieć się z dziewczynami, czy wyjść z chłopa
kiem na miasto, toteż przeforsowałam swoje
zdanie — płaciłam jej 200 zł miesięcznie. Spałam,
oczywiście w kuchni. Gdy odwiedzał mnie chło
pak, to dzieci gospodyni siedziały z obu naszych
stron i donosiły: „Mamo, Wiesiek Jadźkę pocało
wał. Przytulił się do niej. Mamo. On nas wyga
nia”.

W handlu zaczęłam od najczarniejszej roboty.
Tak zresztą wszędzie zaczynają najmłodsi. My
łam podłogi i okna, dokładałam na półki towar,
rano znosiłam pojemniki z mlekiem — przecięt
nie dwadzieścia transporterów po 12 butelek —

i Chlebem. O żadnych pomocach — choćby zwy
czajnych wózkach, nie było mowy. Wszystko ro
biło się własnymi rękami. Zimą zamarzała woda
w wiadrach, w lecie znów upał był nie do wy
trzymania. Odmroziłam sobie wtedy ręce i po
liczki, jeszcze teraz wstydzę się zimą zdejmować
rękawiczki.

’

Po roku dostałyśmy nowy lokal w wybudowa
nym świeżo pawilonie handlowym, pracowało nas

tam już kilkanaście, miałyśmy bieżącą.wodę, na
wet ciepłą, centralne ogrzewanie, więc były to
warunki luksusowe w porównaniu z tamtym kio
skiem, ale nadal był to jedyny sklep w osiedlu.
Największy ruch był między szóstą i ósmą. Po
tem zaczynało się sprzątanie sklepu, porządko
wanie magazynu, dokładanie towarów na półki.
Przysiąść na kilkanaście minut na zapleczu mo
żna było dopiero koło południa. W handlu doro
biłam się więc także żylaków, chociaż pracowa
łam tarą nie tak znów długo, niecałe pięć lat.

Odeszłam jednak nie z powodu żylaków i od
mrożonych rąk.

Zadowolona byłam z tej pracy dopóki nie
Przywykłam do myśli, że i ja mogę mieć pienią
dze i dopóki nie spostrzegłam, że za te pieniądze
płacę zbyt wielką cenę. Musiałam obsługiwać
klientów. Dlaczego ja mam to robić? Czy jestem
gorsza od nich? Dlaczego nie oni mnie, tylko ja
ich? Torturą było zmywanie podłogi, gdy widzie
li to ludzie spoza personelu. Chowałam twarz,
żeby nie spojrzeć w czyjeś oczy i przeklinałam
ludzi. Byli świadkami mojego upokorzenia.

W takim nastroju łatwo przejść do generalnej
niechęci do klientów. Nie byłam już cierpliwa, i

uprzejma. Gdy ktoś mi powiedział dwa słowa, to

ja co najmniej trzy. Było parę bab, których sam

widok mnie denerwował. Nigdy nie ustąpiłam.
Tak, naprawdę to lubiłam tylko dzieci. Nie

miały mi za zle, że wiążę włosy sznurkiem pe
rełek, ani że przychodzę do pracy z dekoltem, że
staram się być ładna.

W handlu człowiek boi się różnych rzeczy, ale
najbardziej manka. A manko to kradzież. Oczy-

— Jadziu ’jest sprawa do załatwienia. Nie
ukrywam, że trudna. Zamówiliśmy elektryczny
sprzęt do zakładu, który właśnie kończymy. Wy
słaliśmy zamówienie do T. Odpowiedzieli, że za
mówienie zrealizują za trzy lata? Ja za trzy mie
siące nie będę dyrektorem, jak tego wyposażenia
nie dostanę. Więc jedź Jadziu i jakoś to Załatw.
Aha — zawrócił mnie od drzwi — mamy tam

życzliwego człowieka, nazywa się X. Zacznij od
niego.

— Dobrze, panie dyrektorze — odpowiedzia
łam, nie mając pojęcia, jak to załatwię.

Pytałam kolegów:
— Wy dziewczyny macie swoje sposoby —

usłyszałam — uśmiechnij się, zaproś na kawę,
obiecaj...

Pojechałam do tego T., zapytałam o pana X,
w pokoju go nie zastałam, natomiast miły pan,
w wieku, tak na oko — trzydziestka na karku,
zapytał, w czym mógłby mi pomóc.

— Ach nie, proszę pana, ja tylko z panem X

mogę rozmawiać.
— Niech więc pani czeka.
Czekałam z godzinę, gdy jeszcze raz ofiarował

mi swoja, pomoc.
— Jestem kierowi^

będę wiedział,
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ipbipracowaliśmy do
końca mojej pracy w tamtym przedsiębiorstwie.

W zakładzie powitali mnie uśmiechami. „Dziel
na dziewczyna” — słyszałam i byłam przekona
na, że wszyscy mnie podziwiają. Doskonale się
tam czułam. Wszyscy pracownicy, poza dyrekto
rem, nie przekroczyli trzydziestki. Do najbar
dziej leciwych należały panie z księgowości, w

wieku mniej więcej trzydzieści pięć — czterdzie
ści lat. Atmosfera była kumplowska, wszyscy
mówili sobie „ty”, nie było plotek, szperania w

życiu osobistym.
. Czułam się ważna, odpowiedzialna za losy za

kładu. Ode mnie zależało wykonanie planu, od
danie obiektów w terminie, premie wielu ludzi.
Więc z przyjemnością jeździłam w delegacje, na
wet jeśli nie tak prosto i przyjemnie załatwiało
się sprawy jak za pierwszym razem.

o S. pojechałam przez Poznań, gdzie
miałam zrobić drobne zakupy dla

gj przedsiębiorstwa. Do hotelu dotar-

liśmy około dziesiątej wieczorem. Miejsc
oczywiście nie było, bo nie przyszło mi do
głowy, że wcześniej trzeba je zamawiać. Recep
cjonistka ulitowała się jednak nad moją głupo
tą i wstawiła się za mną u koleżanki z sąsiednie
go hotelu. Dostałam jeden pokój, dla mnie i dla
kierdwcy. W zakładzie przyjął mnie siwy pan,
bez trudu mógł być moim pół-dziadkiem. W po
koju nie było nikogo, więc z mety zabrał się do
całowania. Szlak był jeszcze nie przetarty, ja
miałam nawiązać pierwsze kontakty, więc było
mi trudno: zachować trochę godności osobistej,
a przy tym nie zrazić chama, żeby te skrzynie
rozdzielcze dał. Mój opór wziął widocznie za nor
malne ceregiele na początku, bo na przyszłość
kazał mi stawać w innym hotelu — w „moim”
recepcjonistką była koleżanka jego żony — ale
skrzynie obiecał za tysiąc złotych „ha robotni
ków”. Koniak wręczyłam mu oczywiście przed
tem.

Była draka z tymi pieniędzmi, bo dyrektor nie
miał skąd wziąć, a pięciu delegacji nie mogłam
przecież rozliczyć z jednej miejscowości w krót
kim czasie. W końcu dał forsę kierownik budo
wy, któremu potrzebne były te skrzynie. Myślę,
że nie ze swojej kieszeni, tylko też jakoś się
„rozliczył”.

Dyrektor dał mi premię po tej historii, bo zno
wu była,, to sytuacja podbramkowa.

, Z tamtych czasów wyniosłam przekonanie, że
nie ma sprawy, której by nie można załatwić.
Trzeba tylko znaleźć do niej klucz. Nie wiem jak
to się dzieje, że oficjalnie niemożliwe rzeczy,
stawają się możliwe nieoficjalnie. Ktoś pewnie
na tym cierpi, ktoś czeka nie trzy lata, ale trzy
lata i jeden miesiąc, jak jest frajerem, A może

wszystko idzie już tymi tajemnymi ścieżkami, i
te papierki, te terminy, to tylko papierowa fa
sada, za którą wtajemniczeni , widzą prawdziwe
reguły gry. Tylko co z niewtajemniczonymi? Nie
mogłam dojść.

odległy od miasta. Gdy tam pierwszy raz poje
chałam wydawało mi się, że w takim miejscu
ludzie muszą być dobrzy, życzliwi sobie i innym.
Taki tam był spokój i cisza i oddalenie od spraw
tego świata. Tyle tam było błękitu, zieleni, prze
strzeni, tego wszystkiego o czym niemal zapom
niałam, a którego urok odkryłam dopiero teraz,
po latach pobytu w mieście.

O tym, co powinna robić kierowniczka żywię-
nia nie miałam zielonego pojęcia, ale też nie
przejmowałam się tym zupełnie. To tylko pier
wsza zmiana pracy jest przeżyciem. Wiedziałam
też już przecież, że każdą sprawę można zała
twić, tylko trzeba znaleźć do niej klucz. Kiero
wniczka działu socjalnego w zjednoczeniu przed
stawiła mi obowiązki, radziła się zastanowić, bo...
zapewniła już kierownika ośrodka, że przysyła
mu znakomitego fachowca. Bardzo by się przy
dał w tamtym kierownictwie złożonym z samych
niefachowców.

Ja miałam zaopatrywać w żywność cały ośro
dek, miałam też starać się, żeby kalorie, witami
ny i sole mineralne nie kłóciły się ze stawkami
żywieniowymi. Miałam robić tzw. raporty żywie
niowe dla magazyniera i szefowej kuchni, opra
cowywać, receptury dań. Moim zadaniem było
wreszcie kierowanie pracą kilkunastu osób. Ku
chnia, bufet, kawiarnia, magazyn — to wszystko
było na mojej głowie.

Nie miałam pojęcia jak się gotuje na tyle osób,
jakie produkty są potrzebne i ile ich brać, nie
znałam rodzajów mięsa. Nigdy przecież <nie go
towałam, jeśli riie liczyć paru miesięcy służby.
Obłożyłam się książkami, fachowymi czasopisma
mi, raportami z poprzednich miesięcy, ofiarowa
ła swoją pomoc szefowa kuchni. Właściwie tylko
w kuchni pracowały „siły fachowe”, ale były to

baby tak cwane i kute na cztery nogi, że mogły
by ćały magazyn wynieść, gdyby tylko chciały.
Teraz wprowadzono tam kontrole osobiste przed
opuszczeniem miejsca pracy, ale jest tysiąc spo
sobów, żeby wyjść na swoje.

I ja musiałam nauczyć się ważniejszej rzeczy,
niż sklecanie raportów. Ja też musiałam wyjść
na swoje. Trzeba było załatwić regularne zaopa
trzenie w żywność, a wiadomo przecież jak wy
gląda rynek. Więc znowu w ruch koniaki, wód
ki gatunkowe, bombonierki, kwiaty. Z kawiarni
„znikały” systematycznie drogie koniaki. Podob
nie z magazynu. Trzeba to było jakoś „rozliczać”.

Magazynierka wyznała mi kiedyś szczerze, że

wypiła butelkę „Pliski”, bo jej się chciało pić. A
chciało się jej dość często.

Kierowniczkę hotelu brałam początkowo za

osobę miłą i uczynną, a był to taki podły czło
wiek, że wydawało się nieprawdopodobne, aby
ktoś taki chodził po ziemi. Nie mogła przeżyć
dnia, żeby nie zaszkodzić, nie oczernić, nie poró
żnić. Żyła na koszt starszych panów, często
zmienianych, odebrane miała prawa macierzyń
skie. Jej serdeczna przyjaciółka-kelnerka, z któ
rą kłóciły się po trzy razy na dzień, siedziała za

bigamię, zalegała na kilkadziesiąt tysięcy z ali
mentami dla swojego dziecka, do którego także
odebrano jej prawa macierzyńskie.

Jeśli ktoś tam był normalny, to tylko praco
wnicy fizyczni dochodzący z wioski. Odkryłam
w nich zalety, których nie widziałam wcześniej,
gdy. tak bardzo wyrywałam się ze wsi. Gdy roz
mawiałam z nimi, wydawało mi się, że prze
szłam granice dzielące dwa światy, nie mające
nic ze sobą wspólnego.

Posłuchałam księgowej, która mówiła:
— Trzeba stąd wiać, póki się nam ktoś do d...

nie dobrał.
Ona zwinęła żagle tuż po kierowniku, który .

wrócił do swoich hieroglifów.

Pracuję
teraz w zjednoczeniu. Pensję

mam taką samą jak w ośrodku, o-

koło czterech tysięcy z premią, a

pracy na trzy godziny dziennie. Jeśli
w handlu dostawałam cztery razy mniej, za czte
ry —' pięć razy więcej pracy, a w drugim przed
siębiorstwie dwa razy mniej za wielokroć więk
szą inicjatywę, niż obecnie, to powinnam się cie
szyć. I jak patrzę wstecz, na tę starą chałupę z

dziurami w suficie, z której wyszłam,, to też po
winnam się cieszyć. Ale nie jestem zadowolona.
Czekam. Mówię, że będę studiować, zachęca
mnie do tego dyrektor, a czas mija... Często wy
chodzę na miasto z różnymi sprawami. Da się
załatwiZ-, to załatwiam, nie da się, to się tym nie
przejmuję. Pójdę do kawiarni, wypalę papierosa,
wypiję kawę, posiedzę. Przed czwartą wracam

do biura, patrzę na te same gęby, cieszące się z

braku roboty...
Czasem jadę do „oazy spokoju”. Kierownicy

zmieniają się tam nadal mniej więcej raz na pół
roku. Panie kłócą się, jak się kłóciły, ale wyszły
już poza własne grono — piszą anonimy do Ko
mitetu. Zaopatrzeniowiec dziękuje mi za wyro
bienie stosunków z kierownikami okolicznych
sklepów.

— A do mięsnych wozi pan co miesiąc koniak
— pytam.

— Jakże by inaczej, pani kierowniczko — od
powiada.

Napisała:
ALICJA BASTA

PONIEDZIAŁEK
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W Gdańsku rozpoczyna się
doroczna impreza, tradycyj
ny Jarmark Dominikański,
w czasie którego organizowa
ne są liczne imprezy arty
styczne, kiermasze rzemiosła
i twórczości ludowej.

• W poniedziałkowym Te
atrze TV proponujemy sztu
kę Carlo Goldoniego —

,,ŁGARZ”. Autor, dramaturg
włoski z XVIII w. związany
z Wenecją, tworzył w okresie
schyłku komedii dell’arte.
Goldoni przeciwstawił się te
mu rodzajowi teatru. Stał się

reformatorem sceny włoskiej
i światowej, mistrzem reali
stycznej obserwacji. Impro
wizację zastąpił literackim
tekstem, a w miejsce umow
nych typów tworzył żywe i

indywidualne postacie, usu
wając jednocześnie z twarzy
aktorów maski. Godny pod
kreślenia jest fakt, że te
lewizyjną inscenizację kome
dii Goldoniego przedstawi
Państwowy Teatr im. L. Sol
skiego w Tarnowie. W spek
taklu wystąpią m. in. Zbig
niew Kłopocki, Maja Wiśnie
wska, Elżbieta Kijowska,
Andrzej Grabowski (zdjęcie).

Pr. I.

WTOREK
• SEKRET to tytuł filmu fabularnego

produkcji polskiej prezentowanego przez te
lewizję. Dramat psychologiczny w reżyserii
ROMANA ZAŁUSKIEGO jest historią kobie
ty, która po śmierci męża odkrywa, że przez
wiele lat prowadził on podwójne życie, od
notowywane skrupulatnie w intymnym pa
miętniku. Film cieszył się dużym powodze
niem u publiczności, zyskał także uznanie

krytyki. Wielką kreacje aktorską stworzyła
Antonina Gordon-Górecka. Ponadto występu
ją Lidia Wysocka, Piotr Fronczewski i inni.
(Pr. I.).

0 Także w telewizji proponujemy „TA
WERNĘ POD RÓŻĄ WIATRÓW” program
publicystyczny związany z 50-leciem Gdyni.
Jest to prezentacja pracy portu gdyńskiego
i jego dynamicznego rozwoju. Gospodarzem
programu jest kpt. ż. w. Kazimierą Wojcie
chowski. (Pr. II.).

ŚRODA
• Telewizja zaprasza na

„GODZINĘ PROFESORA
KAROLA ESTREICHERA”,
(uczony na zdjęciu). Program
rozpocznie fragment sztuki
uczonego „TRZY ROZMOWY
PUŁKOWNIKA ODYSA”

granej przez krakowski te-
atń> „Bagatela”. Gospodarz
zaprasza gości do swego do
mu, wśród nich zobaczymy:
Teresę Budzisz-Krzyżanow-
ską, Zofię Kucównę, Jana
Nowickiego i Jerzego Nowa
ka. Przybędą także Karol

Małcużyński, Tadeusz Kud
liński, Jerzy Waldorff, Wik
tor Zin, Zdzisław Zygulski
(historyk sztuki, kustosz Mu
zeum Narodowego w Krako
wie), Ignacy Trybowski (hi
storyk sztuki) i wielu in
nych. Całość, przygotowana
przez Zofię Halotę i Krzysz
tofa Miklaszewskiego, odsła
niać będzie prywatne zainte
resowania znanego i cenione
go krakowskiego naukowca,
rożlegość jego pasji życio

wych. Tematy rozmów będą
różne, m. in. mówić się bę
dzie o dziełach sztuki zrabo
wanych przez hitlerowców, o

muzealnych koncepcjach
profesora, o charakterze i

funkcjach społecznych TPSP.

(Pr. I.).

@ I jeszcze jeden telewi
zyjny 'program. . W. Teatrze

Małych Form ujrzymy „DE
MONA” według Michała
Lermontowa. Utwór ten był

ukoronowaniem dorobku po
ety i należy do arcydzieł po
ezji romantycznej. Ideą jest
tragiczne przekonanie o nie
możności jednoczesnego o-

siągnięcia na ziemi wyżyn
ducha i szczęścia. Stałym
tematem Lermontowa, jak i
wszystkich romantyków, jest
umiłowanie wolności, powrót
do natury oraz tragiczny
konflikt jednostki ze społe
czeństwem. W spektaklu uj
rzymy Jana Englerta, Annę
Seniuk, Marię Chwalibóg 1

innych. (Pr. II.).
@ Radiowa FONOTEKA

XX WIEKU poświęcona jest
twórczości wybitnego wę
gierskiego kompozytora Beli
Bartoka. Dzieła sceniczne
stanowią w twórczości tego
muzyka niewielką część. Je-
dnvm z tych utworów jest
balet „CUDOWNY MANDA
RYN”. Muzykę z tego utwo
ru zaprezentują w audycji
artyści węgierscy, chór Pań
stwowej Opery Węgierskiej
i. Budapeszteńska Orkiestra
Filharmoniczna. (Pr. III

godz. 20.00).

CZWARTEK
Q W telewizji „PODROŻĘ DETEKTYWA”,

seryjny film kryminalny produkcji' angiel
skiej. Do bohatera serialu Mc Gilla zwraca

się z prośbą o pomoc jego dawna znajoma,
którą od pewnego czasu prześladują jakieś
przewidzenia. Są tak realne, że Joan nie chce
wierzyć, by mogły być tworem wyłącznie jej
wyobraźni. Zagadkę rozwikła inteligentny,
sympatyczny detektyw. (Pr. I.).
0 W Przeglądzie Telewizyjnej Twórczości

Jeremiego Przybory ujrzymy „MEDEĘ”, wi
dowisko muzyczno-baletowe zrealizowane w

oparciu o wątki zaczerpnięte z dramatu Eu
rypidesa. Spektakl wystawi Teatr Nieduży

Jeremiego Przybory. Muzykę napisał stały
współpracownik — Jerzy Wasowski. Zoba
czymy znanych aktorów: Barbarę Rylską,
Mieczysława Czechowicza, Bronisława Pawli
ka, Jaremę Stępowskiego, Macieja Damięc
kiego. (Pr. II..)

@ Niespodziankę dla miłośników operetki,
tej młodszej i beztroskiej siostry opery, przy
gotowało Polskie Radio. Wieczór wypełni
jedna z najbardziej znanych operetek świa
ta, „WESOŁA WDÓWKA” Franciszka Lehara.

Wprowadzenie tej pozycji do programu prze
znaczonego zwykle na opery, podyktowane
zostało nie tyle wakacyjną porą, ile wspa
niałym nagraniem. W roli tytułowej wystąpi
E. Schwarzkopf oraz N. Gcdda, E. Waechter,
J. Knapp. (Pr. IV godz. 19.30).

PIĄTEK
6 sierpnia 1945 r. w Hiro

szimie wybucha amerykań
ska bomba atomowa.

Q W radiu audycja POD
WODNY ŚWIAT ANTARK
TYKI. Południowy Ocean
Lodowaty jest akwenem ni
czyim, mimo iż jego obszary
obfitują w ryby. Po wpro
wadzeniu przez wiele, państw

stref zakazu połowów u ich
brzegów, problem eksploata
cji bogactw antarktycznych
nabrał szczególnego znacze
nia. Także i Polska uczestni
czy w badaniach mało jesz
cze znanych gatunków tam
tejszych ryb. W dwóch pol
skich wyprawach badaw
czych brał udział dr Maciej
Rembiszewski — ichtiolog z

Instytutu Zoologii PAN, z

którym w audycji z cyklu
Ludzie Wielkiej Przygody

rozmawia Ryszard Badowski.

(Pr. I godz. 22.30).
@ W telewizji polecamy

program poświęcony mecena
som zabytków. Przedstawieni
w nim zostaną laureaci kon
kursu na najlepszego użyt
kownika obiektu zabytkowe
go. Konkurs został ogłoszony
przez Ministerstwo Kultury
i Sztuki w roku 1975, w Mię
dzynarodowym Roku Ochro
ny Zabytków. Zaprezentuje
się także kandydatów do te
gorocznych nagród.

SOBOTA
7 sierpnia ubiegłego roku z

Portu Północnego popłynęła
pierwsza partia ropy nafto
wej do zbiorników Rafine
rii Gdańskiej. SOBOTA —

DZIEŃ WOLNY OD PRACY.
• W kinie francuska ko

media sensacyjna NIE MA
SPRAWY w reżyserii Geor-
gesa Lautnera. Twórca obra
zu tak mówi o swym filmie:
Fróbowałem już chyba wszy
stkich rodzajów komedii sen- \

sacyjnej. Jest to ulubiony
mój gatunek, piekielnie trud
ny i nie pozwalający nigdy
powielać raz użytych gagów
i niespodzianek. Tym razem

udało mi się... Tyle reżyser,
jak jest faktycznie można

sprawdzić w kinie.

Ale w niedzielę usłyszymy słuchowisko re
prezentujące Lublin. Jest to program przy
gotowany w oparciu o anonimowy współcze
sny pamiętnik, przedstawiający w poetyckiej
formie nieco melodramatyczna b'storię niesz-
częśliwej i tractc.»ńt« rakończtmei miłości. Ty
tuł jest także melodrpmatyczr v — „GWIA
ZDA w Żałobie, czyli dzieje smut
nej MIŁOŚCI ZENONA I MARII”. (Pr. IV

godz. 19.00).

NIEDZIELA

• W Teatrze Polskiego Radia rozpoczyna
się przegląd słuchowisk rozgłośni regional
nych, w ramach którego przedstawi się 10
słuchowisk nagrodzonych w czasie przeglądu
w Zielonej Górze. Wśród nagrodzonych zna
lazła się audycja z rozgłośni krakowskiej PR.

Opracował JANUSZ MARCJAN
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1 m większy dochód każdej z osób tworzących naród i ca
ły produkt narodowy, tym wyższa społeczna cena każdej
minuty w produkcji — iw odpoczynku. Pierwsza

część tej zależności znalazła już zrozumienie wśród wielkiej
części pracujących, która w wydajnej robocie widzi osobisty
pożytek, łatwo mierzony przez wyposażenie mieszkania, ub
ranie — spożycie różnych dóbr. Natomiast druga część tego
równania, wskazująca na wybitną zwyżkę ceny wolnego cza
su, nie znalazła jeszcze należnego jej miejsca w społecznej
świadomości.

Gdy przychodzi do wyceny społecznych strat powstałych
wskutek samowoli, niesprawności, złej organizacji pracy,
wówczas gotowe mamy proste w istocie formuły obliczeń:
cały przemysł, gdyż tu najłatwiej o pomiar, wytwarza w

ciągu godziny dobra warte około sześciuset milionów złotych,
co daje dziesięć milionów w ciągu minuty. Jeśli więc zewi
dencjonowane, w czasie niedawnych przeglądów, zarejestro
wane ubytki w wykorzystaniu dnia roboczego dochodzą do
trzydziestu minut, jeśli wskutek innych zaburzeń dochodzi
do przerwania roboty, bardzo łatwo wówczas wyliczyć, ile
wyjmujemy sobie z kieszeni. Mając te fakty w pamięci, mo
żna teraz dokonać próby przeniesienia tego rachunku — na

czas wolny.
Jeśli zwiększa się liczbę dni Wolnych od pracy, jeśli skra

cać się będzie w przyszłości dzień pracy, wówczas należy po
nieść określone nakłady po to, aby nie dopuścić do utraty
produkcji możliwej do wytworzenia w ciągu dnia czy go
dziny, coraz więcej wartej. Niewielki sens miałoby bowiem
intensywne inwestowanie, rozbudowa narodowego majątku —

a następnie coraz słabsze wykorzystywanie tych dóbr. Tak
więc wydłużanie czasu wolnego prowadzi niechybnie do
wielkich wydatków na automatyzację, na inne przed-

Gospodarni żyjq lepiej

GODZINY
■przed

SKLEPEM
sięwzięcia prowadzące do zwiększenia wydajności, bez
powiększania fizycznego czy psychicznego natężenia pracy,
rzecz jasna. Tak więc każda godzina wolnego czasu ko
sztować będzie coraz drożej. Całe to postępowanie, tak kosz
towne w skali społecznej, ma sens tylko wówczas, jeśli te
skreślone z kalendarza dni roboczych tygodnie i miesiące
(mamy ponad sto dni wolnych od pracy, licząc urlopy) wyko
rzystywane będą zgodnie z przeznaczeniem — na wypoczy
nek, rozrywkę, lekturę, inne czynności regenerujące człowie
ka pod względem psychicznym i fizycznym.

Wśród czynności godnych finansowania, wśród wielu go
dziwych sposobów spędzania wolnego czasu, z całą pewnoś
cią nie mieszczą się te polegające na szukaniu bądź wycze
kiwaniu na zakup potrzebnych nam produktów i towarów.
Innymi słowy postępowaniem nieracjonalnym z ekonomicz
nego i społecznego punktu widzenia jest dokonywanie wie
lomiliardowych wydatków na skrócenie dnia pracy i jedno
czesne dopuszczenie do marnotrawstwa tych godzin na ko
lejkowy nonsens. Przejście od ekonomiki globalnego defi
cytu do gospodarki dysponującej fizycznym dostatkiem dóbr,
które mamy już przecież poza sobą, daje wiele możliwości
zlikwidowania sytuacji, która stała się już niejako częścią o-

byczaju zakupów. Kolejka jest bowiem synonimem obecnoś
ci towaru, co wskazuje zarówno na wady w organizacji
sprzedaży, jak i na złe ukierunkowanie popytu. Rozmiar te
go zjawiska znakomicie ilustruje GUS za pomocą wyników
niedawnych badań poświęconych zakupom towarów żywnoś
ciowych.

Przeciętny zakup pochłania, jak się okazało. 61 minut
dziennie, co daje w tygodniu imponującą wielkość sześciu-
godzin. Pamiętać trzeba przy tym o podstawowej regule
każdego z takich obliczeń, o uśrednianiu wyników, według
którego niektórzy tracą mniej, inni natomiast znacznie wię
cej.

Osoba zaopatrująca siebie lub gospodarstwo musi więc
zużyć w ciągu tygodnia niemal równowartość dniówki robo
czej na nabycie dóbr najprostszych, nie licząc czasu zużytego
na dojście do sklepu. Jeśli zsumujemy te wielkości, oczywi
sta i przerażająca stanie się wielkość godzin przepływają
cych między palcami u nóg bez najmniejszego pożytku, bo
trudno wyobrazić sobie w kolejce lekturę Mc Luhana, a na
wet „Ewa wzywa 07’’. I jeszcze jedno: przeciętny czas za
kupu zmniejszył się o... 3 minuty w porównaniu z rokiem
1970 — co dość wyraźnie określa zasięg udoskonaleń organi
zacyjnych w handlu.

Podstawowe reguły społecznej sprawności wymagają za-
miecenia pokoju przed wstawieniem tam komputera. Także
z punktu widzenia interesów ogółu sensowniejsze -jest doko
nanie takich posunięć organizacyjnych, które pozwolą odzy
skać godziny tracone przed sklepem — zyskiwane w wyni
ku tak kosztownego skracania roboczego dnia. Mieszczą się
w tym zarówno działania w skali makro, zmieniające zależ
ności cenowe, jak i zwykłe i najpotrzebniejsze zarazem roz
wiązania, polegające choćby na zorganizowaniu dostaw pie
czywa i innych produktów do domu, odbudowę tak podupa
dłej instytucji działów zamówień w sklepach.

Godziny spędzane przed sklepem., w kolejce na poczcie,
w urzędzie, to czas utracony w osobistym bilansie życia i w

społecznym. Nie ma czynności zbyt trudnych, aby je odzy
skać.

MAREK BORSKI

ROCZNICE

Gmach „Finlandii’, w którym odbywały się obrady KBWE

Dokładnie przed rokiem
1 sierpnia 1975 r. — szefowie

33 państw europejskich oraz

USA i Kanady podpisali do
kument końcowy Konferen
cji Bezpieczeństwa i Współ-
pracy, w Europie. Ta „Wiel
ka Karta Pokoju” (jak ją to

swym helsińskim wystąpie
niu określił Edward Gierek)
już dziś — po tak niedługim
przecież jak na historię cza
sie — wywiera znaczący
wpływ na stosunki między
narodowe w Europie. Przy-
pomnijmy tu z naszego „pod
wórko.” umowy z RFN (u-
zgodnione notabene w Hel
sinkach podczas rozmowy
Gierek — Schmidt), kontak
ty polsko-francuskie czy pol
sko-austriackie, warszawskie
Europejskie Zgromadzenie
Młodzieży i Studentów. Przy-
pomnijmy także rokowania

KORESPONDENCJE

W Szwecji opublikowano
książkę omawiającą niektó
re ekologiczne konsekwencje

. wojny indochińskiej. Oto
niektóre dane: w Wietnamie

Południowym spryskano łą
cznie substancjami niszczą
cymi roślinność 1/7 min ha
ziemi, przy czym każdy hek
tar przeciętnie półtora raza.

86 proc, tej powierzchni sta
nowiły lasy, a resztę użytki
rolne.. Około 21 min lejów po
bombach, pociskach (w wy
niku bombardowań przemie
szczono . ogółem 3 mld m

sześć, gleby) będzie przez
wiele jeszcze lat szpecić
kraiobraz.

W wyniku rozpryskiwania
defoliantów zniszczono 10

proc, drzewostanu, w tym
prawie połowę mangrówców
— drzew tropikalnych, ma
jących duże znaczenie dla

stabilizacji gruntów w del
tach rzek. W Wietnamie Po
łudniowym około 30 proc,
żyznych ziem, na których u-

prawiano mangrowce, prze
kształciło się już w błotniste

nieużytki.

W Wietnamie Południo
wym na powierzchni około
350 tys. ha za pomocą buldo
żerów zrównano z ziemią
zabudowania, lasy i pola
uprawne. W jej wyniku zli
kwidowano m. in. cenne la
sy na obszarze 10.700 ha. Jak

podaje publikacja, w samym
Wietnamie Południowym
spowodowano stratę 74 min
metrów sześciennych drew
na, co odpowiada 14 proc,
szacunkowych zasobów tego
kraju.

POD ADRESEM: KRAKOWSKIEGO
TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO

Ole PEULECKE (Dania)

wiedeńskie w sprawie ogra
niczenia zbrojeń w Europie
środkowej czy inicjatywę
państw socjalistycznych w

kwestii nawiązania współ
pracy pomiędzy RWPG a

EWG, Wszystkim tym przed
sięwzięciom zmierzającym do
umocnienia pokoju patronu
je „duch Helsinek”.

Chyba nie będzie przed
wczesnym stwierdzenie, że
1 sierpnia 1975 r, już dziś o-

kazuje się znaczącą cezurą
w historii Europy. Jak waż
ną— ocenią uczestnicy
KBWE za rok, gdy zbiorą się
w Belgradzie, by rozpatrzyć
realizację dokumentu podpi
sanego w Helsinkach.

PRZEMIANY

W sobotę w Rzymie ogłoszono komunikat o zakończeniu
trwającego tu od środy, 28 bm. nadzwyczajnego plenum Ko
mitetu Centralnego Komunistycznej Partii Hiszpanii. Mimo
że wobec zakazu rządu w Madrycie forum to nie mogło lod-

być się na terytorium Hiszpanii, niemniej było ono pierwszym
od 39 lat zgromadzeniem komunistów hiszpańskich, mającym
charakter publiczny i otwarty. „Byliśmy w podziemiu bli
sko 40 lat, od dzisiaj wychodzimy na światło dzienne” —

stwierdził w referacie na plenum sekretarz generalny KPH,
Santiago Carrillo. „Wszystko wskazuje na to, że będzie to
ostatnie plenum Komitetu Centralnego, które organizujemy
poza granicami naszego kraju” — podkreśliła przewodnicząca
KPH Dolores Ibarruri.

Przyjęte na plenum rezolucje podkreślają m. in. koniecz
ność przekształcenia KPH w wielką partię masową, jeszcze
przed formalną legalizacją. Komitet Centralny podjął decy
zję przejścia od metod charakterystycznych dla działalności

podziemnej do zakładania wielkich sekcji partii komunisty
cznej w miejscach pracy, instytucjach i dzielnicach. Sekcje te

będą odbywać publiczne zabrania.
Po obecnym plenum liczba członków KC zostaje zwiększo

na do 142 osób, a Komitetu Wykonawczego do 36 osób. W

ąkład Komitetu Centralnego wchodzi 57 robotników, 6 rolni
ków, 22 urzędników oraz 54 przedstawicieli inteligencji i wol
nych zawodów’. Większość członków KC przeszła przez fran-
kistowskie więzienia. Spędzili oni za kratami więzień w su
mie 487 lat. 5 członków IiC przebywało w faszystowskich
więzieniach ponad 20 lat.

fi

/

CO PISZĄ INNI

Senator W. Proxime

świadczył, że lotnictwo USA

zapłaciło dwóm prywatnym
firmom, które współpracują
przy budowie myśliwca f-16
o 6,3 min dolarów więcej niż
przewiduje właściwie prze
prowadzona kalkulacja”.

(AP)

niepokojem i troską
trzeba stwierdzić, iż w pra
sie zachodnioeuropejskiej
mnożą się artykuły pełne
niechęci wobec RFN”.

(Welt der Arbeit)

partie Republiki
wydadzą

wyborczą
,>>

„Rząd i

Federalnej
kampanię
roku 280 marek1

(Der

na

w 1976

Spiegel)

obiecała„Partia Pracy
Szkockiej Partii Narodowej
utworzenie 140-osobowego
parlamentu szkockiego, któ
ry miałby szerokie upraw
nienia w takich, dziedzinach
jak polityka socjalna, roz
wój przemysłu i budownic
two mieszkaniowe”

(The Times)

„Złożony z urzędu b. wi
cepremier Teng Siao-ping
był gorącym zwolennikiem
modernizacji armii chińskiej
przy jednoczesnej redukcji
jej liczebności o jedną trze
cią".

(The Japan Times)

„Źródła konfliktu w Afry
ce Południowej wiążą się z

dążeniami Afrykańczyków do
zlikwidowania rządów bia
łej mniejszości”,

(Foreing Affairs)

Polska jest czwartym pod względem dostaw handlowych
partnerem Węgier wśród krajów socjalistycznych. Takie sa
mo miejsce zajmują Węgry w polskim handlu zagranicznym.
Udział Polski w całości węgierskiego handlu zagranicznego
wynosi ponad 5 proc., natomiast udział WRL w ogólnych ob
rotach Polski — ok. 3 proc. Węgry np. korzystają z takich
naszych surowców jak węgiel, koks, cynk, siarka, aluminium,
my zaś m. in. z węgierskich produktów naftowych, tlenku

glinu, koncentratów cynku.
W polsko-węgierskiej wymianie handlowej w ciągu ostatB

nich 13t dość istotną pozycję stanowiły nasze dostawy kom
pletnych obiektów i urządzeń przemysłowych. W niektórych
przypadkach stanowią one kluczowe inwestycje różnych
branż węgierskiej gospodarki. Np. w miejscowości Szolnok
pracują dwiu polskie fabryki kwasu siarkowego, w zakładach
w Dunajvarosz — ogromna polska maszyna papiernicza —,

obiekt zaliczany do większych inwestycji przemysłu węgier
skiego. Przeprowadziliśmy także w tym kraju gruntowną
modernizację wielu cukrowni.

W tym 5-leciu — w myśl kolejnej wieloletniej umowy —»

obroty towarowe między naszymi krajami mają osiągnąć
wartość 2,6 mld rubli, co oznacza, że powinny być o 60 proc,
wyższe od poziomu zyskanego w ubiegłym 5-leciu.

REHABILITACJA
Średniowieczny wiking,

Lei] Erikson, uważany
przez niektórych za fak
tycznego odkrywcę Ame
ryki, doczekał się wre
szcie rehabilitacji. Pre
zydent Ford ogłosił 9

października Dniem Erik
sona. Tym samym nor-

dycki żeglarz został w

prawach zrównany z

Krzysztofem, Kolumbem,
jako źe każdy drugi po
niedziałek października
obchodzony jest w USA

jako Dzień Kolumba. W
dniu Eriksona na wszyst
kich gmachach publicz
nych mają być wywieszo
ne flagi państwowe.
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Przeszło 140 tyś. lekarzy
pracuje obecnie poza swymi
krajami macierzystymi. Jak

wynika ze statystyk opubli
kowanych w Genewie przez
Światową Organizacją Żdro-
wia (WHO), najwięcej leka
rzy emigruje z krajów roz
wijających się. .

Najliczniejszą emigrację
lekarzy odnotowały w ubie
głym roku Indie (14 tys.),
Filipiny (9 tys.), Iran (3.200)
i Korea Południowa (3 tys.).
Najbardziej dotknięte tą e-

migracją są Filipiny, skąd w

ostatnich latach wyjechało
za granicę ok. 66 próc. wy
kształconych tam lekarzy.

Raport WHO stwierdza, że
na wykształcenie jednego
lekarza kraje rozwijające się
wydatkują przeciętnie od 10
do 25 tys. dolarów. Emigra
cja lekarzy nie tylko po
głębia trudności z opieką
zdrowotną, ale też stanowi

poważny uszczerbek mate
rialny, nie zawsze równowa
żony (!) pomocą gospodarczą
jakiej kraje najbogatsze u-

dzielają państwom rozwija
jącym się.

W afrykańskim państwie
Botswana rozpoczęto kam
panię zbierania funduszów

na budowę pierwszego w

tym kraju uniwersytetu.
Kampania nie byłaby dziw
na, gdyby nie treść hasła,
pod jakim się ją prowadzi:
od każdego obywatela — po

jednej krowie, a powstanie
uniwersytet. Oryginalną for
mę wkładu do ogólnokrajo
wego funduszu uniwersytec
kiego można wyjaśnić tym,
że głównym bogactwem tego
kraju jest bydło rogate. 90

proc, wartości eksportu Bots
wany przypada właśnie na

wywóz bydła. Często też w

rozliczeniach finansowych
nadal zamiast waluty używa
się jako środka płatniczego
— krów.
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Zaskakujące posunięcie Ronalda Reagana, polegające
na wytypowaniu liberalnego senatora Richarda Schwei-
kera na swego partnera w walce o prezydenturę w li
stopadowych wyborach, wywołało sporo rozczarowania
wśród jego dotychczasowych zwolenników. Znany z kon
serwatywnych poglądów Reagan chciał rozszerzyć swoją
„bazę wyborczą”, ale krok ten przyniósł odwrotne skutki.

Były gubernator Teksasu John Connalły, który był u-

ważany za jednego z najbardziej wpływowych zwolenni
ków Reagana, we wtorek zdecydowanie poparł Forda.
Z obozu Reagana wycofał się też gubernator stanu New

Hampshire, Meldrim Thampson i przywódca republika
nów w stanie Missisipi, Clark Reed, który ma możność
wywarcia wpływu na 30 nie zobowiązanych delegatów
z tego stanu.

Według ankiety przeprowadzonej przez koncern telewi
zyjny CBS, w ostatnich dniach Reagan stracił głosy 29 de
legatów. Obecnie Forda popiera 1121 delegatów (do uzy
skania nominacji potrzebne są głosy 1130), Reagana —

1031. podczas gdy 107 jest nie związanych z żadnym z kan
dydatów.

Zp świata wybrał

Agencja FRANCE PRESSE

powołując się na informacje
podróżnych przybyłych z

Chin do Hong Kongu pisze,
że chiński generał Pi Ting-
ciuan, którego śmierć 7 lipca
br. była otoczona tajemnicą,
został jakoby zabity przy
padkowo.

Agencja
14bm.o
generała,
wojskowego Fuczou,
sformułowania „zmarł
czeńsko na swym posterun
ku", sugerując w ten sposób,
że nie była to śmierć natu
ralna.

SINHUA donosząc
zgonie 62-letniego
dowódcy okręgu

użyła
mę-

Według pogłosek krążących
w prowincji Fukien i rela
cjonowanych przez podróż
nych, bateria artylerii chiń
skiej miała jakoby zestrzelić
samolot, którym gen. Pi

Ting-ciuan udawał się na in
spekcję w pobliżu miasta

Amoy, położonego vis-a-vis

Tajwanu.

Wydaje się, że artylerzyścl
błędnie zidentyfikowali apa
rat i sądzili, że był to samo
lot, który nadleciał z Tajwa
nu w celach szpiegowskich,
aby obserwować strategiczny
region Fukien.

Ci sami podróżni przekaza
li również inną hipotezę,
wędług której generał miał

paść ofiarą morderstwa po
litycznego. Pogłoski o rywa
lizacji między lokalnymi
przywódcami rzeczywiście
krążyły w tej prowincji,
gdzie od czasu śmierci do
wódcy okręgu wojskowego
panuje napięta sytuacja.
Wprowadzono w tym okręgu
surowe ograniczenie ruchu
dla Chińczyków.

ZASTĘPCA

Prasa kenijska codzienni*

pełna jest wiadomości z U-i

gandy: a to gdzieś zbuntoą
wał się pułk wojska, któreś
mu nakazano przygotowań
się do ataku na Kenię; a taj
dokonano zamachu na pre-i
zydenta Amina, który ratoJ
wał się ucieczką i co no*

śpi gdzie indziej. Wiarygod
ność tych informacji jest ra-i

czej niewielka. Wiadomość d

bombowym zamachu na A-i
mina w wersji radia ugan->
dyjskiego staje się próbą *.

nowymi typami broni, prze-
prowadzaną przez samego
prezydenta.

Konflikt między Kenią *

Ugandą nie jest tylko wojną
na słowa. Stosunki obu

państw nigdy nie były idyl-i
liczne. Jednak stały się wro4

gie po rajdzie komandosów,
izraelskich na ugandyjski*
lotnisko Entebbe. (Uwolnili
oni przetrzymywanych tam

100 zakładników porwanych
przez terrorystów wraz z sa-ł
molotem „Air France”. Kch
mandosi „przy okazji” znią
szczyli na lotnisku 11 samcH
lotów należących do armii

Ugandy. W drodze powrotnej
wylądowali w Nairobi). Pre-ł

zydent Amin oskarżył Kenię
o współpracę z Izraelczyka-!
mi. Obie strony zastosowały
szereg sankcji gospodarczych)
Kenia zarządziła blokadę to
warów (żądając płacenia od
razu i w twardej walucie) w

porcie Mombasa, z którego
korzystała Uganda, nie pod
siadająca .dostępu do morza.

Głównie chodziło o paliwa)
płynne. Natomiast Uganda^
zrywając podpisany na 50 lalj
kontrakt odcięła dostawy
prądu do Kenii. 1/3 energii
elektrycznej zużywanej w

Kenii pochodzi z Ugandy.
Tym posunięciom towa-4

rzyszyly pogróżki. Amin gło4
sił, że „sytuacja może żmud
sić Ugandę do rozpaczliwego
kroku”, co uznawano zą
groźbę ataku na Kenię. Ke-

nijczycy z kolei zagrozili
przekroczeniem granicy u-

gandyjskiej i totalną blokad

dą gospodarczą.
Obserwatorzy mają jednali

nadzieję, że do działań zbroj
nych nie dojdzie. Kenia ma

armię słabszą od ugandyj-
skiej, z kolei Uganda raczej
nie poważy się na atak ze

względu na brak wystarcza
jących rezerw paliw i nS
zniszczenie przez komando
sów izraelskich głównych sił

jej lotnictwa.

Kończę pobyt w niezwykłej głuszy Beskidu
Niskiego. Nie ma idealniejszej, miejscowości do
£niuchowania, niż ta piękna WYSOWA nad rze
ką Ropą. Kierownik Domu Wypoczynko-wego
.Glinik”, zaradny, inteligentny — Zdzisław
Chmaj oprowadza mnie po górach i lasach. Ni
by dziko, a w „Gliniku” komfort nie mniejszy,
niż w „Holiday Inn”. No, to za pomyślność Wy
sowej, którą ożywiła Fabryka Maszyn i Sprzę
tu Wiertniczego „Glinik” w Gorlicach, kierowa
ła przez dyrektora dr Kazimierza Kotwicę —

izłowieka cenionego, pomysłowego, obrotnego.
Toast wznoszę tutejszą wodą stołową „Wyso-
wianką” pod kontrolą lekarza Władysława Przy-
łzlaka. Mam pewność, że wszyscy, którzy po
wrócili z wakacji życzliwiej patrzą na świat! @
Halina Wisłocka w „KOBIECIE I ŻYCIU” zapew
nia, że ludzie pogodni żyją dłużej. Toteż śmiej-
toy się! Tym bardziej, że autorytatywnie stwier
dza pismo pedagogów. „Glos Nauczycielski”: z

poważną miną też można popełnić głupstwa!
• Komentator Telewizji Polskiej Andrzej Za

lewski oświadcza w „ŻYCIU WARSZAWY”:

„Trudno jest zmienną pogodę, podobnie jak i
kobietę posądzać o logiczne działanie”. Komen
tarz Andrzeja Zalewskiego tyczy jednak żniw:
„Tegoroczna pogoda wskazuje, że na glebach,
na których rolnicy często wahają się czy upra
wiać żyto, czy pszenicę lub jęczmień — Zwycię
sko wychodzi jednak żyto, to nalwiernieisze zbo
że w plonowaniu”. @ „TRYBUNA LUDU”:

„Sprzęt zbóż jest dziś wspólną sprawa!” @ „ZY
CIE WARSZAWY”: „Lata 1976—1980 nie roz-

Wiąźą w Polsce problemu mieszkaniowego, choć
dziś przekazuje się każdego dnia klucze do wła
snych mieszkań 900 obywatelom — potrzeby w

dalszym ciągu istnieją ogromne”. Nasuwa się

... kto się wstrzymał? Nie widzę...
Rys. Szymon Kobyliński („Polityka”)

pytanie, czy można więcej? „TRYBUNA LUDU”:
„Możliwości zbudowania dodatkowych mieszkań
istnieją. Ostatnie decyzje rządowe czynią realny
mi szanse szybszego rozwoju budownictwa indy
widualnego. Tak zwany drugi front może i powi
nien wydatnie wpłynąć na zwiększenie rozmia
rów budownictwa mieszkaniowego w najbliż
szych latach”. Trzeba tylko mniej mówić.

O Nadmiar zbytecznego patosu, który wynika
z zamiłowania do haseł zaobserwował Jacek Sem
kowicz z „PERSPEKTYW” na Ogólnopolskich
Letnich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i Stu
denckiej w Poznaniu. Imprezę tę nazwano „Olim
piadą”. Felietoniście „Perspektyw” nie wydaje się
najszczęśliwsze dokonywanie tego rodzaju po
równań i ma rację. 0 „ŻYCIE WARSZAWY” za
jęło się kłopotami chorych, którzy muszą używać
obuwia profilaktycznego; spółdzielnia specjalizu
jąca się w tego typu produkcji — „Stopa? ma

trudności z obsłużeniem klientów, wyznacza dłu
gie, wielomiesięczne terminy. Najbardziej upoko
rzeni są pacjenci, za obuwie których płaci Wy
dział Zdrowia — ci czekają czasem latami. Naj
ważniejszą przyczyną trudności „Stopy” jest fakt,
że spółdzielnia musi również Oprócz obuwia zdro
wotnego produkować normalne — na rynek!
9 Adam Hajduk, naczelny redaktor Studia Fil
mów RysunWowych w Bielsku-Białej w piśmie
„FILM”: „Film animowany jest coraz bardziej
popularny, jest to przecież, kino syntezy, abstrak-

icji, skrótu myślowego. Pewne problemy można tu
skoncentrować jak w soczewce, ukazać w trady
cyjnej formie, lekko, dowcipnie, drapieżnie”. O
Maryla Rodowicz ujawniła w tygodniku „KUL
TURA”, że foniatra ostrzegł ją: Przy tym stylu
śpiewania gardło wytrzyma jeszcze dwa lata. I

wtedy — do widzenia. Maryla Rodowicz musi się
spieszyć tym bardziej, że za koncert dostaje tylko
1500 zł, zaś Suknie są kosztowne. @ Krzyk mody,
zwłaszcza dla dam niskich: drewniane koturny
obciągane wściekle kolorową plecionką. Koturny
sprzedawane są na bazarach Warszawy!

Wynotował: BRUNON RAJCA

t



PONIEDZIAŁEK, 2 SIERPNIA 1976 R. — NR 174 GAZETA POŁUDNIOWA Str. 5

W SKR pełna mobilizacja.
Jak przed każdą ważną akcją.
Dyrektor ZDZISŁAW CZAR
NIK wydaje polecenia, które
brzmią jak rozkazy: „Jeden
kombajn pojedzie do Zaboro
wia, drugi do Borzęcina”..
„Dwie snopowiązałki przygoto
wać do Rudych Rysiów, dwie
do Niedzielisk”... Wypisywa
nie .zleceń trwa krótko. Jesz
cze tylko oddanie wczoraj
szych kart pracy, pobranie
konserw, napojów chłodzą
cych i w drogę. Na dyskusje
nie ma czasu. Zresztą nie po
ra po temu. Rozpoczął się pra
cowity czas żniw. Słoneczna
pogoda nagli do pracy w po
lu. Kilkanaście minut po szó
stej z bazy SKR w Szczurowej
wyjeżdża cala kawalkada ma

szyn. Tu jest ich sporo, ale
kiedy wyjadą za bramę, roz
proszą się.

Dziś jeszcze możemy posłać
w jedno miejsce dwie, a na
wet cztery maszyny. Na razie
żniwa tylko w dwóch wsiach,
kiedy ruszą pełną parą, jedna
snopowiązałka wypadnie na

jedną wieś. W odwodzie są
cztery kombajny, ale te nie
wjadą na każde pole. Za wą
skie zagony... — stwierdza dy
rektor Spółdzielni.

Pierwszy kombajn przyje
chał do Szczurowej przed
trzema laty. Początkowo pa
trzono na niego z niedowie
rzaniem. Myślano — zniszczy
zboże, taki kolos. Wypróbowa
li najodważniejsi. Spodobało
się. Pracował dobrze! W pierw
sze żniwa skosił zboże na 250
ha. Pracował na dwie zmiany.
Wykonał dwukrotną normę. W
tej wsi już nikt potem nie
chciał innej maszyny. W na
stępnym roku postarano się o

drugi kombajn. Dziś pracują
już cztery „Bizony-Super”.

— To cieszy, ale i zobowią
zuje — mówią w SKR. Niech
nawali coś w tym gigancie,
cały warsztat musi jechać za

nim w pole. Składa się prze
cież z kilku tysięcy części, po
siada 36 punktów smarowa
nia. To taka mała fabryczka
na kółkach. Ale główne me
chanizmy trzeba przejrzeć co

dziennie po pracy, nasmaro
wać, sprawdzić czy należycie
funkcjonują. Jedyną porą na

tu jest noc. SKR uruchomiła
więc nocną z*tnianę mechani
ków. Części zamiennych spro
wadzono prawie za 2 min zł.
Oczywiście do wszystkich ma
szyn żniwnych. Sznurka do
sriopowiązałek jest za 200 tys.
.złotych. Pod dostatkiem płó
cien wiązalkowych. „Tarpan”
i „Syrenę Bosto” przerobiono
na warsztaty pogotowia tech
nicznego. Nie powinno być
niespodzianek. Ale licho nie
śpi. Nie raz już przecież wy
skoczyły jakieś nieprzewidzia
ne awarie...

—- Myśmy o żniwach zaczęli,
myśleć 12 miesięcy temu, kiedy
z pól zjechały ostatnie ma

PRACOWITY CZAS
szyny po ubiegłorocznej kam
panii — oświadcza dyrektor’
SKR. — Ale maszynę najlepiej
sprawdzić na polu. Dlatego,
kiedy każda z nich rozpoczy
na pracę przy żniwach, jedzie
z nią mechanik. Przygląda się
parę godzin jej pracy. Potem
jeszcze raz kontroluje najważ
niejsze mechanizmy. Kiedy
wszystko sprawne, wraca do
bazy.

¥
Rudy Rysie. Przy snopowia-

załce BRUNO KACZMAREK
— na traktorze i STEFAN
WRÓBEL — obsługujący ma
szynę żniwną. Jest godzina 13.
Kończą pracę na czwartym
skrawku obsianym żytem. Od
rana skosili już 1,5 ha. Na
szczęście koszą w jednym rejo
nie. Przejeżdżają tylko przez
miedzę. No, czasem przez
ziemniaki sąsiada. Nie. ma in
nej możliwości. U każdego z

nich zboże już dojrzale. Nie
ma potrzeby przeciągania ma
szyny w dalszy rejon wsi. Ale
kombajn nie zmieściłby się tu
na żadnym polu. Chłoni przy
zwyczajeni jeszcze do kosy,
dzielą swe grunty na niewiel
kie zagony. Ale o kosiarza co
raz trudniej...

Traktorzysta zajeżdża na za
gonie do ostatniego pokosu ży
ta ANNY CZESAK. Ale już
czeka na niego ROMANA
KLAMKA. Przyszli i następni

sąsiedzi. Upał daje się we zna
ki. Słońce przyskwiera, wyci
skając coraz większe krople po
tu z czoła. Chusteczka nie zdą
żyła wyschnąć od poprzednie
go chwilowego odpoczynku.
Jeszcze tylko podpis w książ
ce, gdzie odnotowano wyko
nanie zlecenia. Na miedzy
szybki posiłek „służbowy” w

postaci rozgrzanej konserwy,
wyschniętego kawałka chleba
i ciepłej wody mineralnej. W
polu lodówki nie ma, ani
schowka na pieczywo. Więc
takie jedzenie na razie musi
wystarczyć. Być może wieczo
rem ktoś we wsi poczęstuje
traktorzystę i jego pomocnika.
Teraz trzeba się zadowolić
tym, co przywieźli ze Szczu
rowej. Tak będzie przez naj

bliższe dni, aż do końca żniw.
Pracownicy SKR bowiem nie
mają teraz normalnego dnia
pracy. Przebywają w polu na

równi z rolnikami — od świtu
do nocy. Tylko na noc jadą do
domu jakąś okazją. Długo nie
pośpią. Wczesnym rankiem
znów trzeba zasiąść za ma
szyną.

—• Odpoczynek będzie po
żniwach — dodaje na odcho-
dne traktorzysta.

¥
W gospodarstwie STANI

SŁAWA SEMPOTA wszyscy
na nogach od wczesnych go
dzin rannych. Tego dnia go
spodyni wstała już o 3.
Pięć krów, jałówka, pięć świń
i koń do nakarmienia. O tej
porze dnia najwięcej roboty
w oborze i chlewni. Zadanie
pasz bydłu i trzodzie, dojenie
krów, przyniesienie świeżej
ściółki, przygotowanie mleka
do zlewni — na- jej głowie.
Mężczyźni wstają o pół go
dziny później. W polu rosa,
więc i na koszenie nie czas i
na zwózkę za wcześnie. Więk
szość z 4 ha zbóż już skoszona.
Pierwsze snopy jeszcze tego
dnia znalazły się w stodole.
Wykorzystując wolną chwilę
w południe, cała 3-osobowa ro
dzina zabrała się do sprzątania
sąsieków. Starszy syn, uczeń
Technikum Mechanizacji Rol
nictwa przygotowuje mlocar-

nię. To na wszelki wypadek.
Maszyna bowiem niewielka i
dość prymitywna. Dobrze słu
żyła kiedyś gospodarzom, gdy
nie było innych, ale dziś po
życzają z SKR wysokowydaj-
ną, z urządzeniem czyszczą
cym. Młocka przebiega więc
szybko i sprawnie.

Stanisław Sempot gospoda
ruje na 11 ha ziemi. Niełatwo
byłoby je obrobić tradycyjnym
sposobem. Wraz z kilkoma są
siadami zorganizował więc ze
spół maszynowy. Dziś mają do
dyspozycji prawie wszystko.
Maszynami zrobią u siebie, a

potem jeszcze sąsiadom pomo
gą. W jego sąsiedztwie widać
więc najwięcej rzędów dorod
nego żyta. Dorodnego, mimo,
że ziemia tu nie najlepsza,

piaszczysta. Terminowe zabie
gi agrotechniczne, wysokie na
wożenie, dobra obróbka zie
mi, jednak robią swoje.

— Na niektórych kawałkach
zboże sypnie lepiej, niż w u-

bieglym roku — dodaje z ra
dością gospodyni. — Jakby nie
te maszyny, nie dałoby się tak
sprawnie przeprowadzić żniw.
Za kilka dni, jak pogoda do-
pisze, zboże będzie w stodo
le. Ścierniska podorane.

¥
Rolników w Rudych Rysiach

do żniw popędzać nie trzeba.
Do pracy wyszli wszyscy, u

których zboże dojrzale. Jedni
pilnują kółkowej maszyny,
żeby zbyt daleko nie odjecha
ła, inni wyciągnęli jakieś sta
re, ale jeszcze sprawne ko
siarki. Są i tacy, którzy sięg
nęli po kosy, zdając sobie
sprawę z tego, że maszyny w

pierwszej kolejności pojadą na

większe zagony. Zresztą ma
szyn i tak dla wszystkich nie
starczy. Jak bowiem udowad
niał w swojej dyplomowej pra
cy Z. Czarnik — maszyny kół
kowe i prywatne mogą zape
wnić zmechanizowanie żniw
w tej gminie tylko w 40 pro
centach, a zbożami obsiano w

tym roku prawie 4 tys. ha. Na
szczęście kosy obecnie są le
psze niż w latach poprzednich.
A i zboże nie we wszystkich

23 wsiach szczurowskiej gmi
ny dojrzewa jednocześnie.

¥
Żniwna wizyta w Rudych

Rysiach dobiega końca. Jesz
cze tylko krótkie odwiedziny
w dziecińcu, zorganizowanym
dla 20 dzieci matek najbardziej
obciążonych pracą w polu.
Dzieci chętnie tu przychodzą.
Polubiły swoją panią, GENO
WEFĘ ŁOBODĘ, która stara

się im zastąpić mamy w każ
dej chwili.

Przed sklepem GS kilkana
ście osób. Jedni przyszli z po
bliskich pól, aby wypić butel
kę mineralnej, inni czekają na

chleb. Z własnej mąki bowiem
jeszcze piec nie można. A I
czasu na to nie ma. Sklepowa
sprzedaje ostatnie konserwy.

GS wprawdzie zgromadził na

żniwa 23 tys. puszek prze
tworów mięsnych, ale około
10 proc, trzeba było spisać na

straty. Spartaczyli je tym ra
zem pracownicy Dębickich
Zakładów Mięsnych. Kilkaset
kilogramów mięsa, ich własną
pracę, puszki i trud hodow-
ćów zmarnowano jakimś je
dnym niedopatrzeniem.

Handlowcy z GS dobrze
przygotowali się na obsługę
żniwiarzy. Większość sklepów
pracuje od 6.30 do 20.00, z

przerwami wówczas, kiedy
chłopi są w polu. Ale tam,
gdzie sklepy zamyka się już
o 16.00, na trasę wyjeżdża „sklep
fta kółkach”, prowadzący ob
woźną sprzedaż napojów i in
nych artykułów pierwszej po
trzeby...

Czas . żniw w szczurowskiej
gminie rozpoczął się kilkana
ście dni wcześniej. niż w in
nych rejonach Tarowskiego.
Ale trudu tu nie będzie mniej
niż gdzie indziej. W upalne,
skwarne dni przy ciężkiej pra
cy nad każdym snopkiem trze
ba bowiem wszędzie wylać ta
ką sama ilość pot-u. ,

Zdjęcia: OTTO LINK '

EDMUND

PIEKARZ

Ze zdziwieniem usłyszałem, że telewizja przekroczyła już
czterdziestkę. Czy rzeczywiście jest tak „wiekowa” — pytam
pioniera rozwoju telewizji w Polsce prof. dr LESŁAWA KĘ
DZIERSKIEGO — kierownika Zakładu Telewizji w Insty
tucie Łączności.

— Nawet bardziej, niż się powszechnie przypuszcza. Pierw
sze badania nad telewizją przeprowadzano w końcu XIX
wieku. Już przed wojną niektóre kraje emitowały programy
telewizyjne. Również w Polsce prace nad telewizją były bar
dzo zaawansowane W roku 1935, w ówczesnym Instytucie
Telekomunikacji, powstał pod moim kierownictwem Dział
Telewizji, w którym podjęliśmy systematyczne badania nad
działaniem i przydatnością systemów mechaniczno-elektrono-
wych. Eksperymentalna telewizyjna stacja nadawcza na

gmachu „Prudential” (obecnie hotel „Warszawa”) rozpoczęła
działalność jesienia 1937 roku. Ponieważ stosowany wówczas
w telewizji system nadawał się szczególnie do emisji filmów
•— skonstruowano'więc odpowiednie urządzenia i rozpoczęto
nadawanie ich dla potrzeb badawczych. „Barbara Radzi-
wiłlówna” z Jadwigą Smosarską w roli głównej to film, który
zainaugurował działalność polskiej telewizji.

— Jaka była jakość obrazu telewizyjnego?
— Nie była ona zbyt wysoka. Przyczyną był przyjęty wte

dy system 120-liniowy. Obecnie — dla porównania — używa
się powszechnie systemu 625-liniowego. Na ekranach ówcze
snych telewizorów o średnicy do 30 cm najlepiej „wychodzi
ły” zbliżenia, np. twarze ludzkie, bądź większe obiekty; zna
cznie gorsza była jakość obrazu w przypadku dalszych pla

Smosarska w przedwojennym telekinie
nów i szerokich perspektyw. Nadawane programy — naj
częściej filmy kinowe i kronika filmowa — odbierane na nie
licznych wtedy telewizorach, służyły przede wszystkim celom
badawczym.

— A jak wyglądały ówczesne telewizory?
— Właściwie niewiele różniły się od współczesnych,jeśli-

idzie o ich wnętrze — tzn. zespoły elektroniczne czy lampę
kineskopową. Ich obudowa natomiast przeszła charaktery
styczną ewolucję od stylizowanych komód czy szafek do
prostych, funkcjonalnych form współczesnych.

— Czy mieliśmy możliwości już wtedy emitowania stałych
programów telewizyjnych?

— Tak. Technologię realizacji telewizji w systemie mecha-
niczno-optycznym opanowaliśmy w wystarczającym stopniu.
Chcieliśmy jednak — taka zresztą była tendencja światowa
—przejść na system całkowicie elektronowy. Aparatura elek
troniczna pozwalała na znacznie wyższą jakość obrazu. Przy
jęliśmy, za innymi przodującymi w tej dziedzinie krajami
(USA, ZSRR) system 343-linft>wy przeznaczony do nadawania
obrazów ze studia i z natury. Wybudowano nadajnik telewi
zyjny i w chwili wybuchu wojny komplet urządzeń do emisji

programów był gotowy. Niestety, wojna zniszczyła cały nasz

dorobek. Działania wojenne zahamowały rozwój telewizji na

całym świecie. Co prawda, technika telewizyjna rozwijała się
nadal — służyła celom wojskowym .— ale emisji programów
zaniechano.
—^Bo wojnie nasza telewizja startowała więc|pd zera?

— Szybko zaczęliśmy nadrabiać zaległości. Efektem podje-,
tych w 1947 roku prac badawczych było opracowanie urzą
dzeń nadawczo-odbiorczych dla telewizji 625-lińiowej, którą
wówczas zaczęto wprowadzać w Europie W roku 1950 przy
stąpiliśmy do wyposażania ośrodka zdolnego do nadawania
programu z doświadczalnego studia telewizyjnego. 17 paź
dziernika 1952 r. nadano pierwszy po wojnie program tele
wizyjny z eksperymentalnego studia Instytutu Łączności,
który wtedy znajdował się na Pradze. Program można było
odbierać na terenie całej Warszawy na odbiornikach zainsta
lowanych w świetlicach i zakładach pracy. Były to telewizory
marki „Leningrad”.

W roku 1954 przeniesiono urządzenia do budynku przy pla
cu Powstańców Warszawy. Na hotelu „Warszawa" znowu sta
nęła antena nadawcza. Doświadczalny Ośrodek Telewizyjny

prowadził eksperymentalne emisje programu telewizyjnego
(raz w tygodniu), wykorzystując aparaturę skonstruowaną w

Instytucie Łączności. W drugiej połowie 1955 roku powstaje
Warszawski Ośrodek Telewizyjny yryposażony w urządzenia
o charakterze całkowicie eksploatacyjnym (m. in. radzieckie
kamery, angielskie telekino): Rozpoczęto emisję regularnego
programu, co stało się punktem wyjścia do żywiołowego roz
woju telewizji w naszym kraju. Powstają nowe ośrodki eks
ploatacyjne, rozwija się przemysł telewizyjny, organizuje się
nowe placówki badawcze.

— Jak Pan, Profesorze widzi perspektywy rozwojowe na
szej telewizji?

— Wydaje się, że zapotrzebowanie na odbiorniki czarno
białe jest bliskie nasyceniu. Aparatura instalowana obecnie
w nowych bądź modernizowanych ośrodkach jest już przy
stosowana do pracy iv kolorze Problemem jest natomiast
produkcja telewizorów kolorowych. Brak ich i wysoka ich
cena mogą wpływać na osłabienie tempa roztooju telewizji
barwnej.

— Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: JERZY PAWLAS

JERZY

MADEYSKI

proponuje

dz:<j kanikuła

Boy by wiedział jak zacząć felieton na kanikułę:
W tempie allegro, na przykład: „Gdy skwar do
pieka / Biednego człeka / Pot po nim ścieka /
Topnieje już...” Albo moderato: „Słońce, wieś,
Trauiata, piwo / Myśli płyną ci leniwo...” Pójdź
my zatem tam, gdzie wystarczy patrzeć, a oczy
zastępują mózg i gdzie barwne półświatki, pul
chne mężatki, obcisłe gatki ...Znowu Boy. Chyba
jakieś fatum mnie prześladuje. A może po prostu
mam zamiar pisać o sprawie, z którą Boy wojo
wał przez całe życie: o pruderii. I stąd te sko
jarzenia. Więc na

„VENUS"

czyli oficjalnie mówiąc VII Międzynarodowy Sa
lon Fotografii Artystycznej Venus 76 w KTF

przy ul. Bohaterów Stalingradu, bo czas już naj
wyższy się z tą przereklamowaną imprezą roz
prawić. Wszyscy ją chwalą, że niby taka porno
graficzna. Ależ skąd! Pornografii na niej nie

uświadczy. Gdzie jej do „Emmanueli” czy na
wet skromniejszych od niej fotosów z filmów ro
dzimego chowu! Że „Venus” jest na ogół roze
brana? Ano cóż jest i zawsze była. Sęk w tym,
że nie każda nagość jest pornografią i że wre
szcie należy zacząć odróżniać trzy pojęcia

PORNOGRAFIĘ

dosłowną, operującą drastycznym szczegółem 1
nie pozostawiającą miejsca dla wyobraźni i inne
od najbardziej konwencjonalnego rozwinięcia
akcji, prostacką i grubiańską;

EROTYZM

oparty na skrócie, omówieniu, części zamiast ca
łości, wymagający pewnej fantazji i wyrafino
wania w odbiorze by zostać w pełni zrozumia
łym i odebranym, oraz

ANATOMIZM
i
wykorzystujący fragmenty ciała ludzkiego do
przekazania pewnych, na ogół dalekich od czy
sto fizycznych treści. Dość łatwo ująć i wyka
zać różnice między poszczególnymi terminami.
Młoda, naga dziewczyna w świetlnej mgiełce bę
dzie typowym motywem erotycznym. Ta sama

dziewczyna za lat pięćdziesiąt i bez mgiełki bę
dzie anatomizmem, mówiącym o przemijaniu, po
kucie, nieuchronnym zniszczeniu wszystkiego, co

żywe, smutnym memento etc. etc. Do anatomiz-
mu należy również kobieta w ostatnich dniach
ciąży i pierś karmiąca niemowlę, a i takie zdję
cia są na „Venus”. I dalej: pornografia podnieca,
anatomizm brzydzi, roztkliwia lub budzi litość,

erotyka działa na imaginację i wprowadza w sta
ny romantyczno-liryczne. Erotyczny może być
portret, dłoń, uśmiech, błysk oka i gest. Trud
no nie zauważyć, że pornografia operuje z ko
nieczności bardziej zawężonym polem działania.
Różne zresztą były poglądy na

NIEPRZYZWOITOŚĆ
J
Na „Venus” są np. m. in. zdjęcia nagich oczy
wiście kobiet z trąbami. Hieronymus Bosch też
malował gołych potępieńców, wtykając im trą
by w miejsca, w których plecy się zaokrąglają
i zmieniają swą szlachetną nazwę. A kto ośmie
li się mówić o porno — Boscha? Tamże, na naj
bardziej może do pornografii zbliżonym foto
gramie, dziewczyna unosi koszulkę by ukazać
to, co właśnie powinno być zakryte. Ale praw
dziwa, antyczna Wenus Kalipygos, co w naj
uprzejmiejszej transkrypcji tłumaczy się na

„pięknotyła”, robi to samo, tylko z drugiej stro
ny. Cóż, dwudziesty Wiek! Przez dwa tysiące lat
z okładem musiano przecież wprowadzić jakieś
innowacje i rozszerzyć zakres poznania, choć
bardzo jeszcze „Venus” daleko do „śpiących her
mafrodytów”, pompej ańskich scen, bądź niektó
rych kapitolińskich rzeźb, o Indiach nawet nie
wspominając. W pruderyjnych czasach II cesar
stwa natomiast, gdy panie drobiły w jakże sexy
turniurach, a głębokie dekolty wolno było nosić
tylko mężatkom, burzę wywołała

. OLYMPIA

Maneta: Nie dlatego, że gola. Skądże, nagość
była dozwolona, a nawet usankcjonowana. Mo
gła przecież symbolizować najszlachetniejsze u-

czucia pod alegorycznymi postaciami boginek,
nimf, czy innego urodziwego tałałajstwa. Furię
współczesnych wzbudziła aksamitka na jej szyi,
bransoletka i — o zgrozo — pantofelek.-
Shocking! Przecież wiadomo, że przyzwoity akt
nie powinien mieć na sobie ani jednej szmatki;
Dozwolony był ostatecznie spiżowy hełm, pas z

mieczem przerzucony przez ramię, bądź coś in
nego w równie bohaterskim guście. Ale panto?
felek? Aksamitka? Fe. Podobnego zdania był w

naszych już czasach pewien zamorski książę ko
ścioła, mąż mądry, świadomy sprawy i z tej
prz/czyny autor zdania, które po przetłumacze
niu z angielskiego brzmi „półnagość jest bardziej
podniecająca od zupełnej golizny”, o czym ską
dinąd, bez znajomości jego prac, wiedzą znako
micie nasze panie, wdzięcznie w mini i bikini
podczas kanikuły się przechadzające. A nikt ich
jakoś o pornografię, świadome demoralizowanie
bliźnich i inne grzechy główne nie posądza. Na
koniec ąrgument koronny. Otóż pornografia, w

odróżnieniu od, erotyki, jest bardzo w złym sma
ku. Po prostu razi swym chamstwem. „Venus”
przeciwnie. Dlatego też śmiało, mogę polecić ją
wszystkim, nie tylko panom z pod piwnych kio
sków.

DŻINSY I POLITYKA

TEMPERAMENT

„Cóż za temperament! Można

by sądzić, że — jak stary bokser
o sercu to siniakach, lecz także

pełnym laurótt’ -a zwycięstwa
przez k. o. — Curd Jurgens da
sobie jut spokój. Po czterech
małżeństwach i lyluź rozwodach,
po licznych krótkotrwałych suk
cesach, mógłby «lę wycofać na

rentę miłosną dla dobrze zasłu
żonych, żyjąc już tylko ze wspo
mnień, Ale skąd) Niewyczerpa-

ny i niezmordowany, w wieku
61 lat, Curd Jurgens ma zamiar
ożenić się pod koniec roku po
raz piąty. Don Juan „trzeciego
wieku” nie kapituluje”.

W taki oto sposób „Paris
Match” oddaje hołd tempera
mentowi znanego aktora i pio
senkarza. Jego narzeczona —

Margie Schmitz — ma 34 lata
i była żoną jednego z przyjaciół
Jurgensa. Po rozpadzie tego
małżeństwa Jurgens, który od
12 lat podziwiał Margie (jak
twierdzi), przystąpił do ataku.

I wygrał.

twiggy Śpiewa
„Wszystko przychodzi z cza

sem, dziewczyno, nie bądź nie
cierpliwa...”—- śpiewa Twiggy
— ex-modelka, bożyszcze mod
nych dziewcząt, nie tak dawno

przecież, zaledwie kilka lat te
mu. U początków jej kariery
była tylko dziewczęca smukłość.

Dziś Twiggy ma już za sobą
udany start w filmie i telewizji.
Ostatnio zapragnęła zostać pio
senkarką i — jak twierdzą nie
którzy — w tej roli ma również

swój styl. Jeśli zaś chodzi o pla
ny życioioe — wkrótce zamierza
poślubić 42 letniego aktora, Mi
chaela Witney’a i mieć dużo
dzieci.

REZERWACJA
W TRZY SEKUNDY

Zaledwie trzy sekundy wyno
si czas rezerwacji i potwierdze
nia lotów według systemu BABS,
stosowanego w porcie lotniczym
Ęeathrow (pod LondynęM'

stem BABS opiera się na połą
czeniu centralnego komputera z

650 biurami rezerwacji na całym
świecie. Obecnie — jak twierdzą
organizatorzy systemu — pasażer
znajdujący się np. w Sydney
(Australia) zamawia i uzyskuje
potwierdzenie swej podróży lot
niczej np. z Birmingham (Wiel
ka Brytania) do Diisseldorfu

(RFN) w czasie krótszym niż po
trzebny jest na wypowiedzenie
tego zamówienia. Docelowo czas

ten ulegnie wydłużeniu, ale li
czba biur rezerwacji objętych
systemem też znacznie wzrośnie,
do 2000.

EX-BEATLE

W Anglii ukazała się książka,
rodzaj wielkiego interview z

Paulem Mc Cartneyem. W wy
dawnictwie tym, bogato ilustro
wanym zdjęciami, na których
Paul „wydziwia różności”, bła
znuje — jak to określono — zna
lazło się wiele ciekawych infor
macji z historii (boć to już wła
śnie historia!) grupy Beatles.
Oto jedno ze zd.jsś dziw
nego albujan

’

SPEŁNIONE MARZENIE

72-Ietni Anglik, Cyril Swaun,
został skazany przez sąil w Bed-

ioidiie dożywotnie ivię®icxUt

za podpalenie kupy śmieci, co

stworzyło groźbę pożaru dla są
siednich domów. Podsądny przy
jął wyrok z wielkim zadowole
niem. Oświadczył przedstawicie
lom prasy, że w ten sposób speł
niły się jego nieziszczalne do
tychczas marzenia o uzyskaniu
dachu nad głową i kawałka chle
ba.

pomysł Żebraka
Żebrak w Neapolu ustawił

przed sobą dwa kapelusze z

kartkaeii: „Datki poniżej 100 li
rów dla słabi/ zarabiających” i

„Datki dla lepiej sytuowanych —

powyżej 100 lirów”. Okazało się,
że od tego momentu wzrosły je
go dochody. 90 proc, ofiarodaw
ców wrzucało datki do kapelu
sza dla. „wyższego statusu” spo
łecznego.

W nowym roku akademickim
studenci W Urugwaju będą mu-

sieli podpisać deklarację, w któ
rej zobowiążą się do nieangażo-
wania się w żadną działalność

polityczni, społeczną lub religij
ną. Co więcej, deklaracja nakła
da na nich obowiązek zawiada
miania władz uniwersyteckich o

każdym naruszeniu tego zakazu.

Zarządzenie urugwajskiego mi
nistra oświaty Daniela Darracąa
podkreśla również konieczność
dbania o higienę osobistą studen
tów. Wprowadzone już poprzed
nio zarządzenia w tej dziedzinie

zabraniają im noszenia dżinsów,
obuwia na koturnach, brody i

długich włodów. Dozwolone jest
jedynie noszenie wąsów, o ile nie

wychodzą poza kąciki ust.

PASTORZY I ORCE

Wielu duchownych w Austra
lii musi zarabiać na utrzymanie
podejmując dodatkową pracę.
Pewien pastor anglikański pra
cuje jako mechanik na poczcie,
inny jako pomocnik na stacji
b czynowej, jeszcze inny sprząta
miejscowy ratusz. Wiele gmin
przestało wypłacać swoim pa
storom pensje z powodu długo
trwałej suszy. Wynika to ze

spadku cen wełny owczej na

rynkach światowych, co spowo
dowało przeniesienie się wielu
hodowców owiec do miast w po
szukiwaniu innej pracy. Okręgi
wiejskie utraciły tym samym

jedno z najważniejszych źródeł
dochodów, jakie stanowiły „ow
cze podatki”, z których utrzy
mywano również duchownych.
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Robert Escarpit: „FABRY
KANT OBŁOKÓW”. Zbiór

opowiadań znanego francu
skiego pisarza, profesora so
cjologii i literaturoznawcy,
przedstawiciela literatury
fantastycznej. Przekładu do
konali Wanda i Krzysztof
Błońscy. W słowie od wy
dawcy — Wydawnictwo Li-
teckie — znajdujemy taką
charakterystykę autora:

„Weżcie jakąkolwiek rzecz
— człowieka lub przedmiot.

byle by trochę was dotyczyła:
chmurę, drogowy znak zaka
zu, Boga, ONZ, nudziarza,
psychoanalityka, słowo, po
jęcie czasoprzestrzeni, kom
puter — i przypuście nań a-

tak wyobraźni, spójrzcie na

nią przez pryzmat waszych
szaleństw, zapomnijcie jej
nazwy, natury, logiki, ale

pamiętajcie o jej rzeczywi
stości. Zobaczycie niebawem

jak się deformuje nie roz
padając i odsłania nieznane
wymiary. Do tego należy do
dać humor — i oto mamy
receptę na literaturę fanta
styczną w ujęciu R. Escarpi-
ta.

¥
Julio Cortazar: „WIELKIE

WYGRANE”. Czytelnikow-
ska seria „Nike”. Przełożyła
ZOFIA CHĄDZYŃSKA.
Pierwsza powieść znakomite
go argentyńskiego prozaika,
która powstała w 1958 r. Jej
fabuła pozornie bardzo pro
sta, daje się jednak od
czytać w sposób wieloznacz
ny. Opowiada o rejsie mor
skim mieszkańców Buenos
Aires dla których podróż jest
„wielką wygraną” w specjal
nej loterii. Cortazar w spo

sób bardzo realistyczny i nie-
mąl sensacyjny prowadzi
wątek fabularny. Lecz histo
rię tę można potraktować
równocześnie jako uniwer
salną przypowieść o ludzkich
losach, o niemożności poro
zumienia się, o zachowaniu
się ludzi w sytuacjach . oso
bliwych i zaskakujących.

W „Wielkich wygranych”
czytelnik odnajdzie wiele
motywów charakterystycz
nych dla późniejszych ksią
żek Cortazara — „Gra w

klasy", „62. Model do skła
dania”, „Historia o krono-

piach” — znanych u nas i
bardzo cenionych.

¥
Iwan Bunin ,RÓŻA JERY

CHA”. Opowiadania i szkice.
Wybór, przekład i posłowie
MARII LEŚNIEWSKIEJ.
Wydawnictwo Literackie.
Tom zawiera utwory niezna
ne dotąd polskiemu czytel
nikowi. „Bunin jest poetą nie

tylko W swoich wierszach
ale i w prozie. Stanowi o

tym głównie język, styl a

przede wszystkim rytm jego
utworów. Ich pełnię i lek
kość,

'

elegijną zadumę i po-
rywistość, głęboki smutek i

ekstatyczną radość istnienia
— wszystkie te pozorne an
tytezy godzi przedziwnie je
go pisarstwo” — napisała w

posłowiu Maria Leśniewska.

¥
Ponadto Księgarnia ■„Po

niedziałku” poleca nowości
Ossolineum”.

Seria „Biblioteka Narodo
wa” — Molier — ŚWIĘTO
SZEK oraz Juliusz Słowacki
— BALLADYNA; SŁOWNIK

PRASŁOWIAŃSKI, t. 2; PO
LONICA — II 1976; ROCZ
NIK KOMISJI NAUK PE
DAGOGICZNYCH t. XXI;
ROCZNIK SLAWISTYCZNY,
t. XXXVII, cz. II, zł 85;
POLSKI SŁOWNIK BIO
GRAFICZNY, tom. XXI/2,
zeszyt 89; TEKA KOMISJI
URBANISTYKI I ARCHI
TEKTURY, tom X 1976;
MARIA PLEWA — PETRO-
FIZYCZNA CHARAKTERY
STYKA KLASYCZNYCH
SKAŁ ZBIOROWYCH WY
BRANYCH REGIONÓW POL
SKI; FOLIA GEOGRAPHI-

CA, Vol. IX 1976 (w jęz. an
gielskim).

Podoje WOJCIECH MACHNICKI

|

2-LETNI STACJONARNY

17-8 przy KOMBINACIE BUDOWNICTWA MIESZKA
NIOWEGO w Krakowie-Nowa Huta, os. Teatralne bl. 9

przyjmuje mężczyzn w wieku od 17 do 24 lat
Jeżeli nie posiadasz konkretnego zawodu — lub nie-

ukończoną szkołę podstawową, a chcesz połączyć naukę
z pracą i odbyciem szkolenia w Oddziałach Samoobro
ny, zgłoś się natychmiast w Stacjonarnym Hufcu Pra
cy 17-8 przy Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowe
go w Krakowie-Nowej Hucie, osiedle Teatralne bl. 9.

OHP zapewnia:
© ukończenie szkoły podstawowej
• zakwaterowanie w hotelu
• odpłatne, w ratach, umundurowanie wyjściowe
® wyżywienie wysoko kaloryczne — odpłatne

przez junaków w wysokości 18 złotych dzien
nie, potrącane z listy płac

® zarobki obowiązujące w budownictwie (praca
w akordzie)

® zdobycie zawodu: murarza, montera elemen
tów wielkoblokowych, betoniarza, zbrojarza,
cieśli, blacharza-dekarza

® szkolenie poborowych-junaków w formacji sa
moobrony.

Przychodzqc do Hufca musisz spełnić trzy podstawowe
warunki:

® pracować — zdobywając zawód

® uczyć się w szkole podstawowej (jeżeli jej nie

ukończyłeś) , podnosić kwalifikacje zawodowe
na kursach wewnątrzzakładowych.

® odbywać szkolenie poborowych-junaków w for
macji samoobrony.

Po odbyciu przeszkolenia obronnegp w Oddziałach Sa
moobrony zostaniesz przeniesiony do rezerwy. Na te
renie Hufca istnieją: klub, sale telewizyjne, biblioteka
oraz sekcje zainteresowań.

Przyjeżdżajqc zabierz ze sobą:
— ostatnie świadectwo szkolne
— dowód osobisty względnie metrykę urodzenia

potwierdzoną przez wydział meldunkowy — z

wymeldowaniem (do wglądu)
— dokument wojskowy (jeśli go posiadasz)
— rzeczy osobistego użytku.

Bezpłatny bilet na przejazd do Hufca i szczegółowe
informacje otrzymasz w najbliższym Zarządzie FSZMP.

Nasz adres: Kombinat Budownictwa Mieszkaniowego
w Krakowie, Kraków-Nowa Huta, osiedle
Teatralne bl. 9. Dojazd z Dworca Głów
nego PKP w Krakowie tramwajem nr

4,5,15,9. K-5758

£

2-LETNI STACJONARNY

OCHOTNICZY

Koleżance TERESIE TATAROWEJ

składamy wyrazy najgłębszego współczucia z

powodu śmierci MATKI.

Pracownicy naukowi I administracyjni
Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Ko
misji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Władysława Węglarza
1 okazali nam tyle serca, życzliwości i współ
czucia, a szczególnie Wojewódzkiemu Komite
towi ZSL w Nowym Sączu, Prezydium WRN
w Nowym Sączu, Prezydium Rady Miasta i

Gminy Mszana Dolna oraz Przyjaciołom, Kole
gom i Znajomym składamy tą drogą gorące
podziękowanie.

ŻONA z DZIEĆMI i RODZINĄ

Wczasy Zguby

WCZAS-Y i obozy z języ
kiem angielskim organi
zuje w sierpniu w schro
nisku na Snidznicy k. Li
manowej WZS „Oświata’4,
Kraków, ul. Mazowiecka
8, tel. 394-23. K-5758

500 zł nagrody! 22 lipca
nad jeziorem Rożnowskim

zaginął pies-wyżeł biały —

w brązowo-rude plamy
(pointer). — Wiadomość:
Kraków, ul. Biskupia 5
m. 6, telefon 222-14 . g-8373

PRZETARGI

Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW
„Prasa-Książka-Ruch” w Krakowie, ul. Wiśl-
na 2, ogłasza, że sprzeda w DRODZE I PU
BLICZNEGO PRZETARGU
NEGO samochód osobowy
1500, nr silnika 001330, nr

stopień zużycia 65%.
Cena wywoławcza wynosi
Wadium, w wysokości 10% ceny wywoław

czej, należy wpłacić najpóźniej w przeddzień
przetargu w kasie Wydawnictwa — Kraków,
ul. Wiślna 2, pokój nr 32, III piętro.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 1976
roku, o godzinie 11, w Dziale Transportu Wy
dawnictwa w Krakowie, ul. Rakowicka 11,
gdzie też powyższy samochód można oglądać
codziennie, z wyjątkiem niedziel, w godz. od 9
do 11.

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

NIEOGRANICZO-
marki Fiat 125p
podwozia 044018,

63.945 zł.

PRZEDSIĘBIORSTWO
EKSPORTU WEWNĘTRZNEGO
■..... - Oddział w Krakowie - ewex

zaprasza do otwartego już po remoncie

SKLEPU MEBLOWEGO
w Krakowie, ul. Szymanowskiego 14

oferując <

MEBLE z IMPORTU (z Finlandii i Hiszpanii)

oraz DYWANY • WYKŁADZINY • ZASŁONY •

FIRANKI • i TKANINY OBICIOWE

KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻY
NIERYJNYCH w KRAKOWIE • ul. Mazowiecka 25

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
w Wadowicach Górnych, sprzeda w DRODZE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w dniu
17 sierpnia 1976 r„ o godzinie 10, samochód
dostawczy marki „Żuk” A.O.3” nr podwozia
051778, nr silnika 3478, rok produkcji 1966 r.

Cena wywoławcza wynosi 20.000 zł.
Samochód można oglądać codziennie w godz.

8—11, w bazie GS w Wadowicach Górnych.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić

wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej,
w Banku Spółdzielczym w Wadowicach Gór
nych.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu,
bez obowiązku podania przyczyny. K-5536

ZAKŁAD DOSKONALENIA

ZAWODOWEGO w KRAKOWIE

organizuje następujące

KURSY:

Ford z silnikiem Stirlinga
Zakłady samochodowe Forda w USA skonstruowały kilka

prototypów samochodów osobowych napędzanych silnikiem

Stirlinga. W typowej karoserii umieszczono silnik wynalezio
ny i opatentowany jeszcze w 1827 r, a więc przed 150 laty, a

udoskonalony i ostatecznie wypróbowany w latach 1936—38.
Moc silnika zastosowanego w prototypach przekracza 170 KM.
Może on być napędzany różnego rodzaju paliwem niskookta-

nowym.
Ponowne zainteresowanie się konstrukcją Stirlinga wynika

ze szczególnych właściwości tego systemu napędu. Silniki te,
podobnie jak wysokoprężne, są wprawdzie głośniejsze w pra
cy od powszechnie stosowanych silników benzynowych, lecz
zadowalają się paliwem znacznie gorszej jakości i są oszczę
dniejsze; wydzielają przy tym bardzo niewiele szkodliwych
gazów spalinowymi. Jest to bardzo ważne w związku z no
wymi przepisami o ochronie powietrza, jakie wchodzą w ży
cie w USA.

Silnik Stirlinga różni się od zwykłych przede wszystkim
pośrednim wykorzystaniem ciepła spalania. Składa się on z

cylindra, w którym pracują 2 tłoki zamiast jednego. Jeden
tłok wykonuje pracę pod ciśnieniem rozgrzanego gazu, pod
czas gdy paliwo służy jedynie jako źródło uzupełnienia ener
gii — umożliwia znacznie bardziej ekonomiczną pracę całego
układu w porównaniu z klasycznym silnikiem benzynowym.

przy Dębickich Zakładach

Opon Samochodowych
«STOMIL» w Dębicy
ul.1MAJA1k..... __==

Kiedy będziemy jeździć na co dzień tego typu pojazdami?

-

Widoczny na zdjęciu samochód wcale nie jest eksponatem
muzealnym, lecz użytkowym wozem zbudowanym na pod
woziu... „volkswagena”. Jedna z mniejszych firm w Stanach

Zjednoczonych zajmuje się wykonywaniem nadwozi starych
samochodów, jak również nadwozi wozów sportowych umie
szczanych potem na zwykłym podwoziu „garbusa”. Choć

szybkość takiej „składanki” nie jest więlka, efekty wizualne
— znaczne.

Fot. POPULAR SCIENCE

VHMnHBaBaliaHBKBaBHBaBHraBiBKGUEBHaaKa8nsasKSMBaK&j

przyjmuje mężczyzn w wieku 18-24 lat
Jeżeli więc nie masz konkretnego zawodu - lub nie

ukończyłeś szkoły podstawowej, a chcesz połączyć
naukę z pracą i odbyciem szkolenia w Oddziałach

Samoobrony, mieć dom i oddanych przyjaciół, zgłoś
się natychmiast do OHP przy DZOS „STOMIL" w

Dębicy, ul. 1 Maja 1.

OHP zapewni Ci:

— ukończenie szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły
zawodowej

— zakwaterowanie w hotelu
— umundurowanie wyjściowe, odpłatne w ratach
— wyżywienie wysokokaloryczne — odpłatne przez juna

ków po 18 zł dziennie — potrącane z listy płac
— zarobki według stawek obowiązujących w przemyśle

gumowym
— zdobycie zawodu:

Szkole Zawodowej
Oddziałach Samo-

Oddziałach Samo-

APARATOWEGO PROCESÓW CHEMICZNYCH,
KONFEKCJONERA,
OPERATORA PRAS,
KALANDROWEGO,
WALCOWNIKA.
— szkolenie poborowych-junaków, w formacji samoobrony

Przychodząc do Hufca musisz spełnić trzy podstawowe
warunki:

— pracować, zdobywając przy tym zawód
— uczyć się — szkoła podstawowa, kursy zawodowe —

łub dokształcać -się w Zasadniczej
— odbywać przeszkolenie obronne w

obrony.
Po odbyciu przeszkolenia obronnegp w

obrony, zostaniesz przeniesiony do rezerwy.
Na terenie Hufca ( DZOS „STOMIL” istnieją kluby, sale te

lewizyjne, biblioteka, kino oraz sekcje zainteresowań.

Przyjeżdżając zabierz ze sobą:
— ostatnie świadectwo szkolne
— dowód osobisty, względnie metrykę, potwierdzone przez

wydział meldunkowy z wymeldowaniem
— posiadany dokument wojskowy (jeżeli go posiadasz)
— rzeczy osobistego użytku.

Bezpłatny bilet na przejazd do Hufca otrzymasz w najbliż
szym Zarządzie FSZMP

Ilość miejsc ograniczona.
Nasz ADRES: Ochotniczy Hufiec Pracy przy DZOS „STOMIL”

39-200 Dębica, ul. Osiedle Matejki 2 — Stacja ko
lejowa Dębica — dojazd: od dworca autobusem
MKS lub PKS K-5466

0 dla młodzieży roczne przygotowujące
do zawodu kelnera-bufetowcj

0 roczne kroju i szycia
0 dziewiarstwa maszynowego oraz mani

cure i pedicure
® spawania elektrycznego i gazowego oraz

palaczy c. o. i kotłów wysokoprężnych
O obsługi suwnic, wózków akumulatoro

wych, dźwigów samojezdnych oraz ob
sługi dźwigów towarowo-osobowych

© pedagogiczne dla mistrzów zawodu oraz

kursy dla osób sprawujących dozór przy
eksploatacji urządzeń elektrycznych (u-
prawnienia SEP)

0 radiowo-telewizyjne
® BHP I, II i III stopnia dla zakładów

pracy
0 przygotowujące do egzaminów czelad

niczych i mistrzowskich, we wszystkich
zawodach

® obsługi pistoletu „Grom” (wstrzeliwanie
kołków w ściany) oraz tapetowania mie
szkań

0 po szkole średniej kursy: kreśleń tech
nicznych, kosztorysowania oraz laboran
tów chemicznych — przygotowujące do
zawodu.

Wpisy przyjmuje i informacji udziela ZDZ
Kraków, ul. Dietla 38 telefon 639-41

K-5563

PROJEKT PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PILZNA
- REJONU „ŚRÓDMIEŚCIE"

Naczelnik Miasta i Gminy Pilzno po
daj e do publicznej wiadomości, że projekt
miejscowego planu szczegółowego zago
spodarowania przestrzennego Pilzna —

rejonu śródmieście — zostanie wyłożony
do publiczego wglądu w lokalu Urzędu
Miasta i Gminy w Pilżnie, w okresie 14

dni od 9 do 24 sierpnia br. włącznie (nie
licząc niedziel).

Plan obejmuje obszar położony w cen
trum miasta oraz w rejonie ulicy Węgier
skiej, ograniczony od północy rzeką Dul-

czą, od zachodu jej prawym dopływem
Przymiarki oraz drogą polną, przebiega
jącą obok zagród oznaczonych numerami

16, 17, 17b, aż do linii prostopadłej do

cmentarza, od południa linią przebiegają
cą południowym skrajem cmentarza, je
go wschodnią granicą i kierunkiem pro
stopadłym do ul. Bujnowskiego, od stro
ny wschodniej ulicą Bujnowskiego.

W okresie wyłożenia projektu planu,
w godz. 10—13, zainteresowane jednostki
gospodarki uspołecznionej, organizacje
społeczne i zawodowe, stowarzyszenia o-

raz osoby prawne i poszczególni Obywa
tele mogą zapoznać się z projektem pla
nu, uzyskać potrzebne wyjaśnienia oraz

zgłosić swoje uwagi i wnioski do pro
jektu planu. K-5787

t

przyjmuje WPISY
na rok szkolny 1976/77 do I klasy Zasadniczej Szkoły

Zawodowej Dokształcającej, w zawodach:

• MONTER ZEWNĘTRZNEJ SIECI KOMUNALNEJ
O BETONIARZ-ZBROJARZ

Nauka trwa tylko 2 lata.

Do szkoły przyjmowani są chłopcy, bez egzaminów
wstępnych, w wieku od 15 do 17 lat.

Przy wpisie należy złożyć następujące dokumenty:
• podanie o przyjęcie
• życiorys
® świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
• kartę informacyjną ze szkoły
• 3 fotografie
• świadectwo zdrowia.

Uczniom zamiejscowym zapewnia sig zakwaterowa
nie.

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych Informacji
udziela Dział Zatrudnienia i Szkolenia Krakowskiego
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Krakowie,
ul. Mazowiecka 25, II piętro, pokój 210, teł. 844-55

wewn. 229. K-5791

PIĘKNA PANORAMA
Krakowa i jego okolic

zachwyci się każdy, kto zechce skorzystać z usług Od
działu Obsługi Turystycznej „O R B IS”, organizującego
wspólnie z PLL „L O T” w Krakowie atrakcyjne, pełne
emocji loty nad miastem, w niedziele, w godzinach przed
południowych, tylko do dnia 12 września.

Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia osób pry
watnych, jak również zorganizowanych grup z zakładów

pracy przyjmuje —:

POLSKIE BIURO PODRÓŻY „OOT”
Kraków, pl. Szczepański 3

telefony 261-47, 217-07

Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej
Komenda Krakowska Ochotniczych Hufców Pracy

wspólnie
z Miejskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych

w Krakowie, Rynek Główny 25

organizuje

OCHOTNICZY HUFIEC PRACY
dochodzący — roczny — dla młodocianych.

Młodzież, w wieku 16-18 lat, chętna do pracy w zawodzie:

0 SLUSARZA-MECHANIKA
0 BETONIARZA DROGOWEGO
0 TOROWEGO

proszona jest o zgłaszanie się w Komendzie Krakowskiej OHP
w Krakowie al. Słowackiego 44

lub

w Samodzielnej Sekcji Kadr i Szkolenia MPRI w Krakowie,
Rynek Główny 25.

Zapewnia się:
© ukończenie szkoły podstawowej w jednorocznym sy

stemie
© naukę-przyuczenie w zawodzie

0 dla najlepszych pozostanie w dwuletnim stacjonarnym
OHP, w którym praca połączona jest z odbywaniem
szkolenia wojskowego

© inne świadczenia przysługujące pracownikom zgodnie
z Kodeksem Pracy i Układem Zbiorowym Pracy w

Budownictwie.

Zgłaszając się do hufca należy zabrać ze sobą:
1. wyciąg aktu urodzenia (do wglądu)
2. świadectwo z ostatniej ukończonej klasy szkolnej
3. dwie fotografie
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdza

jące przydatność do nauki zawodu
5. pisemną zgodę rodziców.

MŁODZI KOLEDZY — NIE ZWLEKAJCIE — ILOŚĆ
MIEJSC OGRANICZONA! PRZED WAMI SZANSA

ZDOBYCIA WYSOKO CENIONEGO ZAWODU!



GAZETA POŁUDNIOWAPONIEDZIAŁEK, 2 SIERPNIA 1976 R. — NR 174

J. Rybicki
mistrzem olimpijskim

Piętę miejsce
M. Standowicza

WSPANIAŁY SUKCES
NIÓSŁ POLSKI PIĘŚCIARZ
WAGI LEKKOŚREDMEJ JE
RZY RYBICKI, KTÓRY ZDO
BYŁ ZŁOTY MEDAL W TEJ

KATEGORII, ZWYCIĘŻAJĄC
W FINALE JUGOSŁOWIANI
NA TADIJE KACARA JEDNO
GŁOŚNIE NA PUNKTY. SĘ
DZIOWIE PUNKTOWALI 60:59,
59:58, 59:58, 60:58, 60:55.

Po raz drugi podczas montre
alskich Igrzysk w największej
hali sportowej Forum odegrano
polski hymn. Poprzedniej nocy
publiczność w skupieniu wysłu
chała tu Mazurka Dąbrowskie
go na cześć polskich siatkarzy,
w sobotę zaś po dekoracji zło
tym medalem najlepszego pię
ściarza wagi lekkośredniej Je
rzego Rybickiego. Polak miał

trudną przeprawę ze swoim fi
nałowym rywalem Tadiją Ka-
carem z Jugosławii. Przeciwnik

był wyższy, miał dłuższy zasięg
ramion, a fakt, że wyelimino
wał w półfinale faworyta Ku-

bańczyka Rolando Garbeya wy
stawiał mu

komendację.
• musiał więc wyprzedzać akcje

rywala, być o ułamek sekundy
szybszy, żeby jego ciosy docho
dziły celu. Nasz pięściarz kon
sekwentnie realizował tę tak
tykę i już w pierwszej rundzie

Jugosłowianin zainkasował kil
ka jego lewych i prawych pro
stych. Polski pięściarz do końca
kontrolował przebieg tego poje
dynku, a

zapewnił
wyraźne
wyższym
Jerzy Rybicki, po jego prawej
rece Jugosłowianin Tadija Ka-
car a po lewej brązowi medali
ści Rolando Garbey (Kuba) i
Wiktor Sawczenko (ZSRR).

Tego dnia 4-krotnie jeszcze
polska flaga wędrowała w górę
w hali Forum. Czterej inni pię-

wystarczającą re-

Polski pięściarz

efektowną końcówką
sobie nieznaczne, ale

zwycięstwo. Na naj-
podium stanął więc

i

! ściarze naszego kraju Leszek

Błażyński, Leszek Kosedowski,
Kazimierz Szczerba i Janusz
Gortat zdobyli bowiem brązowe
medale i także stanęli na po
dium. Dorobek polskich pię
ściarzy w Montrealu jest więc
większy niż ktokolwiek oczeki
wał. Z krajów europejskich
właśnie Polacy poszczycić się
mogą największymi osiągnięcia
mi na olimpijskim ringu.

W olimpijskim turnieju bok
serskim zdecydowany prym
wiedli reprezentanci USA i Ku
by. Oni też zdobyli większość
medali. Amerykanie wywalczy
li 5 złotych oraz po jednym
srebrnym i brązowym, a Ku-

bańczyry 3 złote, 3 srebrne i 2

brązowe. Polska w tej medalo
wej klasyfikacji bokserskiej
znalazła się na 3 pozycji z 1 zło
tym i 4 brązowymi trofeami.
KRLD i NRD mają w swym
dorobku po jednym złotym i

jednym srebrnym medalu. Re
prezentanci dalszych 11 państw
podzielili się pozostałymi srebr
nymi i brązowymi medalami.

Niespodziewanie słabo zaprezen
towali się pięściarze radzieccy.
Zdobyli oni tylko jeden tytuł
wicemistrzowski oraz 4 brązowe
medale.

A oto końcowa klasyfikacja
olimpijskiego turnieju bokser
skiego:

W. papierowa: 1. Fernandez

(Kuba), 2. Uk Li (KRI.D), 3. Po-
oltarat (Tajlandia), Maldonado
(Portoryko).

W. musza: 1. Randolph (USA',
2. Duvalon (Kuba), 3. Torosjan
(ZSRR), Błażyński (Polska).

W. kogucia: 1. J-gu (KRLD'.
2. Mooney (USA), 3. Cowdell

(W. Bryt.), Rybaków (ZSRR).
W. piórkowa 1. Herrera (Ku

ba), 2. Nowakowski (NRD), 3.
Parades (Meksyk), Kosedowski

(Polska).
W. lekka: 1. Davis (USA), 2.

Cutor (Rumunia), 3. Ruserskl

(Jugosławia), Solomin (ZSRR.) .

W. lekkośrednia: 1. Leonard

(USA), 2. Aldamo (Kuba), 3.
Szczerba (Polska), Kolew (Buł
garia).

W. pólśrednia: 1. Bachweld

(NRD), 2, Gamarro (Wenezuela),
3. Zilberman (Rumunia), Skri-
cek (RFN).

W. lekkośrednia: 1. Rybicki
(Polska), 2. Kacar (Jugosławia),

3. Garbey (Kuba), Sawczenko

(ZSRR).
W. średnia: 1. Spinks (USA),

2. Riskijew (ZSRR), 3. Martinez

(Kuba), Nastaco (Rumunia).
W. półciężka: 1. Spinks (USA),

2. Soria (Kuba), 3. Gortat (Pol
ska), Dafinoiu (Rumunia).

W. ciężka: 1. Stefenson (Ku
ba), 2. Simon (Rumunia), 3. Hill

(Bermudy), Tale (USA).

walki,
w fi-
jugo-
Kacar

J. Rybicki: Jestem

szczęśliwy

„Jestem niezmiernie szczę
śliwy ze złotego medalu o-

limpijskiego. Było ciężko, ale
w sumie według mojej oce
ny stoczyłem niezłe

Chyba najgorzej było
nale. Mój przeciwnik
słowiański pięściarz
miał nieco lepsze losowanie.

Ja natomiast po drodze do fi
nału walczyłem z groźnym
Amerykaninem, Pcrtorykań-
czykiem i wicemistrzem Eu
ropy pięściarzem ZSRR. Wie-

le zawdzięczam mojemu tre
nerowi Michałowi Szczepano
wi. On to właśnie mozolnie
od 5 lat przygotowywał mnie
do tego turnieju. Przed każ
dą walką w tym turnieju o-

mawialiśmy szczegółowo z

trenerem taktykę walki. Je
go rady były niezmiernie u-

dane. Dużo też zawdzięczam
naszemu masyżyście Stanisła
wowi Zalewskiemu. Oprócz
odnowy fizycznej stosuje on

doskonały system przygoto
wania psychicznego zawodni
ka do walki. Te wszystkie
czynniki złożyły się na mój
końcowy sukces

W sobotę rozdzielono o-

statnie medale w olimpijskim
turnieju judo, w kategorii
wszechwag. Startował rów
nież reprezentant Polski —

Waldemar Zausz, który jed
nak został wyeliminowany
już w pierwszej rundzie

przez Francuza Joana Luca

Rouge. Polak przegrał w 37
sek. przez dźwignię. Rouge
w III rundzie przegrał z Ka
ruki Uemura (Japonia) i Po
lak tym samym stracił szan
se walki w repasażach. Ue
mura dotarł natomiast do fi
nału i zwyciężając Keitba

Remfry (W. Brytania), zdo
był złoty medal. Brązowymi
medalistami natomiast zosta
li: Jeaki Cho (Korea Płd.) o-

raz Szota Czocziszwili

(ZSRR). Piąte miejsce nato
miast zajęli: Jean Luc Rouge
(Francja) oraz Jorge Portelli

(Argentyna).
Bliski medalu olimpijskie

go był natomiast nasz repre
zentant w wadze 63 kg tur
nieju judo — Marian Stan
dowicz. Polak zakwalifiko
wał się do walk repasażo-
wych i tylko dwa zwycię
stwa dzieliły go od brązowe
go medalu. W pierwszej wal
ce repasażowej Standowicz

zwyciężył reprezentanta Por
tugalii Jose Pinto Gomesa i
do decydującego pojedynku
stanął z aktualnym mistrzem
Europy, Węgrem Jozsefem
Tuncsikiem. Nie był jednak
w stanie
nad tym
doką.

Nasz
wielki

turnieju olimpijskim ex ae-

quo 5 mejsce.
Ostateczna klasyfikacja wa

gi, 63 kg: 1. Rodriguez (Ku
ba, 2. Chang (Korea Płd.), 3.
Mariani (Włochy) i Tuncsik

(Węgry), 5. Standowicz (Pol
ska) i Pointner (Austria).

Trener WALDEMAR
KORSKI:

docy

odnieść zwycięstwa
doświadczonym ju-

debiutant odniósł
sukces, zajmując w

SI-

ju-
w

prze-
co

Zapasy w st. wolnym
Znacznie słabiej niż klasycy

spisali się w turnieju olimpij
skim polscy zapaśnicy w stylu
wolnym. Nasi zawodnicy wy
startowali dobrze, jednakże
później przyszły porażki. Żadeu
z polskich zapaśników w stylu
wolnym nie zdobył medalu. Na
tomiast Stecyk, Mazur i Kur
czewski zajęli ostatecznie -szós
te, punktowane miejsca.

Oto medaliści w poszczegól
nych kategoriach Wagowych.

Waga 48 kg: 1. Issajew (Buł
garia), 2. Dmitriew (ZSRR), 3.
Kutio (Japonia),

Waga
hia), 2.

(Korea
ska).

52 kg: 1. Takada (Japo-
Iwanow (ZSRR), 3. Jeon

Płd.), 6. Stecyk (Pol-

57 kg: 1. Umin
2. Bruchert (NRD), 3.

(USA), 3. Sugawara

74 kg: 1. Datę (Ja-
Barzegar (Iran).

Waga
(ZSRR),
Arai (Japonia).

Waga 62 kg: I. Yang (Korea
Pld.), 2. Oidov (Mongolia), 3.
Davis (USA).

Waga 68 kg: 1. Pinigin (ZSRR),
2. Keaser

(Japonia).

Waga —

ponia), 2.
Dziedzic (USA).

Waga — 82 kg: 1. Petcrson

(USA), 2, Nowojlow (ZSRR), 3.

Seger (RFN), 6. Mazur (Pol
ska).

Waga 90 kg: 1. Tediaszwili

(ZSRR), 2. Peterson (USA), 3.
Morcov (Rumunia), 6. Kurczew
ski (Polska).

WAGA — 100 kg: 1. Warygin
(ZSRR), 2. Hellickson (USA)
3. Kostow (Bułgaria).

Waga + 100 kg: 1. Andijew
(ZSRR), 2. Balia (Węgry), 3. Si
mon (Rumunia).

XXI Igrzyska Olimpijskie w

Montrealu zakończone. Wczoraj
rozdano ostatnie medale. Mon
trealskie Igrzyska przeszły już
do historii.

Dla polskich sportowców były
one bardzo udane. Zdobyliśmy
w sumie 25 medali, a więc naj
więcej w historii polskich wy
stępów olimpijskich. Nigdy też
nie zebrali reprezentanci Polski
aż tylu złotych krążków. O-
siem razy rozbrzmiewał w da
lekim Montrealu Mazurek Dąb
rowskiego, a na najwyższym
maszcie powiewała biało-czer
wona flaga.

Znakomity był finisz naszych
sportowców. W ostatnich trzech
dniach Olimpiady nasi zawod
nicy zdobyli trzy złote medale.

Polscy siatkarze podbili serca

montrealskiej widowni i po
Znakomitym meczu z ZSRR sięg
nęli po mistrzostwo olimpijskie.
Trener H. Wagner
słowa, zapowiadając,
podopieczni zdobędą
dal. Nie przyszło to

szyrn zawodnikom. Stoczyli
ka bardzo zaciętych, pięcioseto-

■'ML Tylko kanctdyjkarze
na medal

„Uważam, że

spełnili pokładane
nadzieje, mamy

medal i 5 miejsce,
tak nieszczęśliwym lo

sowaniu i pechowym starcie

Adamczyka, należy uznać za

sukces. Przecież i innym się
nie powiodło. Odpadł z tur
nieju mistrz świata, Japoń
czyk Yoshiha Minami, co by
ło chyba największą niespo
dzianką turnieju”.

k-l

Rozegrano ostatnie finały re
gat kajakowych — konkurencje
na dystansach 1000 m.

W konkurencji jedynek
wśród- . 9 finalistów był mistrz
śwlatĄ’ Grzegorz Sledziewski.
-Polak nie odegrał jednak w fi
nale żadnej roli. Od początku
był na końcu stawki i ukończył
wyścig na 8 pozycji. Przegrał
ze zwycięzcą Rudigerem Hei
mem (NRD) o ponad 6 sek. Śle-
dziewski wyprzedził tylko Cze-
chosłowaka Lubora Starka. Po
lak płynął usztywniony, a ry
wale już po 250 metrach wy
raźnie go wyprzedzili. Medalo
wa trójka, a więc Heim oraz

Węgier Csapo i Rumun Diba

uzyskała zdecydowaną przewagę.

ZSRR, przed Rumunami oraz

Węgrami.
Ostatnia konkurencja finało

wa regat kajakarzy — wyścig
czwórek. dostarczyła najwięcej,
empcju Śtawka była bardzo

wyrównana, , a przynajmniej
sześć osad mogło zdobyć me
dale. Polacy wystartowali dość
dobrze. Po 250 m byli na 6 po
zycji z minimalną stratą do pro
wadzących. Na półmetku nasi

reprezentanci zajmowali 5 miejs
ce, ale po następnych 250 m

spadli na 8 pozycję. Ich finisz

był jednak doskonały i na o-

statnich metrach wywalczyli
5 punktowane miejsce. Zwycię
żyli reprezentanci ZSRR

przedzając rewelacyjną
Hiszpanii oraz NRD.

wy-
osadę

I
I Poniedziałek, 2 sierpnia 1976 r. Alfonsa, jutro Lidii

TEATRY POGOTOWIE ♦

Teatry nieczynne.
'

Uwaga Czytelnicy: Wprowadzili
śmy ao informacji o repertuarze
kinowym pewną innowację. Za
częliśmy mianowicie oceniać na

podstawie recenzji filmowych o-

raz upodobań publiczności po
szczególne filmy. Ocena, którą
przygotowuje A. Garbicz, jest
czteropunktowa. Gwiazdki — to

wartość w opinii krytyki od ni
kłej czy przeciętnej (*), poprzez
niezłą (**) i dobrą (***), do zna
komitej (****), kołkami oznacza
my analogicznie stopień atrakcyj
ności filmu mierzony m. in. frek
wencją.

Siemiradzkiego 1, wypadki tel.

09, zachorowania i przewozy 380-55,
Rynek Podgórski 2, 625-50, 657-57,
al. Pokoju 7, 109-01, 103-73, Lotni
sko Balice 145-63, Nowa Huta 422-

22, 417-70, Proszowice 9, Myśle-
ee 09, Skawina 09, Wieliczka 9,
557-60, Krzeszowice 9, 88, Jerzma
nowice 384, tel. 48.

APTEKI CS

Rynek Gł. 42, pl. Wolności 7,
Pstrowskiego 94, N. Huta — Cen
trum A.

MYŚLENICE (Żeromskiego 19) —

tel. 214-28
SKAWINA (Słowackiego 5) —

tel. 250

do Balytku. 11 .55 Kom. o st. wód.-
12.05 Aud. dla wsi. 12.15 Zespół
Pieśni i Tańca „Semafor”.
„Ostatni stoik”

Galsworthy’ego. 12 .45 Wakacje me
lomana — Słynne sonaty Beetho-
vena. 13.35 Ze wsi i o wsi. 13.50

Śpiewa Chór Polskiego Radia w

Krakowie. 14.10 Więcej, lepiej, no
wocześniej. 14 .25 Muz. ze słynnych
baletów wspólcz. 15.00 Radioferie.
16.00
Muz.
16.30
znad Wisły i Dunajca. 17.00 Śpie
wają Chóry Stud. 17.20 „Tam gdzie
król leczy zęby” — rep. lit. K .

Usarek. 17.40 Harfistka G. Herdert

gra utw. Haendla, Dusska, Iberta i
Ravela. 18.30 Echa dnia. 18.40 Za
praszamy do myślenia. 19.00 Utwo
ry J. Irelanda. 19.30 Notatnik kult.
19.40
20.30 Sceny z oper B. Donizettiego.
21.45 Kron. olimp. 21 .55 Teatr PR:

„Leśne opowieści” — słuch, wg
fragm. książki „Śmiech” Jana Ma
rii Gisgesa. 22.35 Dzieła K. Seroc
kiego. 23.35 Co słychać w świecie.
23.40 „Aurora” — nowa płyta J.
Luc Ponty’ego — aud. J . Sylwina.
24.00 Koniec programu 1 hymn.

12.29
— fragm. pow. J.

Rytmy lud. z Kalabrii. 16.10
16.25 Rodzinny tor przeszkód.
Mel. z operetek. 16.40 Wiad.

Arcydzieła kameralistyki,

Duźe nadzieje wiązano z naszą
dwójką kanadyjek — Jerzym O-

parą i Andrzejem Gronowięzem.
Polacy płynęli nieźle, choć od

początku wyścigu byli na pią
te4 pozycji. Na półmetku wy
sunęli się na

ale na lepsze
już ich stać.

Na półmetku
czwartą pozycję,
miejsce nie było
Zwyciężyła osada

Trener kadry kajakarzy — An
drzej Niedzielski powiedział po
zakończeniu zawodów: „A.pety-
ty przed startem mieliśmy
większe. Nasi kajakarze i ka-

nadyjkarze nauczyli się pły-
duc, .ile jeszcze nie potrafią
wygrywać, w przeciwieństwie do

Opara i Gronowicz (z lewej) na podium.
■aa;,:

siatkarzy, którzy posiedli tę u-

miejętność. Sport musi mieć

także pokonanych, ale liczą się
zwycięstwa. W porównaniu z

poprzednią Olimpiadą w Mo
nachium zrobiliśmy postęp.
Jednak jest on zbyt mały dp
postępu światoicej czołówki. W

naszym zespole najlepiej zapre
zentowała się dwójka kanadyj-
karzy Jerzy Opara i Andrzej
Gronowicz, zdobywając srebrny
medal na 500 m oraz czwarte
— na 1000 m. Największą nie
spodzianką tegorocznych igrzysk
olimpijskich w kajakarstwie był
Jugosłowianin Matija Ljubek,
który wygrał c-1 na 1000 m. Za
wodnik ten jest znany na rynku
światowym, lecz nikt nie dawał

mu szans na złoty medal”.

WYNIKI finałów: 1000 in k-l:
1. Hełm (NRD) — 3.48,20, 2.

Csapo (Węgry) — 3.48,84, 3. Di
ba (Rumunia) — 3 .49,65, 8. Śle-
dziewski (Polska) — 3 .54,29.

1000 m k-2: 1. ZSRR (Nagor-
ny, Romanowski) — 3 .29,01, 2.

i NRD (Mattern, Olbricht) —

13.29,33, 3. W'ęgry (Bąko, Szabo)
3.30,36.

1000 m c-2: 1. ZSRR (Petren-
ko, TTinogradow) — 3.52,76, 2.
Rumunia (Danielow, Simionow)
— 3.54,28, 3. Węgry (Buday,
Frey) — 3.55,66, 4. Polska (Opa
ra, Gronowicz) — 4 .00,37.

1000 m k-4: 1. ZSRR (Czuchraj,
Dektjarew, Filatow, Morozow)
— 3.08,69, 2. Hiszpania (Cclorrio,
Diaz-Flor, Mencndez, Misione) —

3.08,95,3. NRD (Bischof, Duvig-
neru, Heim, Lehnert) — 3.10,70,
5. Polska (Budzicz, Górecki, Kol-
tan, Oborski) — 3 .13,17,

1000 m c-1: 1. Ljubek (Jugo
sławia) — 4 .09,51, 2. Urczenko

(ZSRR) — 4.12,57, 3. Wichmann

(Węgry) — 4 .14,11.

Hokej na trawie
Zakończony został turniej

hokeja na trawie. Oto koń
cowa klasyfikacja:

Nowa Zelandia
Australia
Pakistan
Holandia
RFN

Hiszpania
Indie

Malezja
Belgia
Kana.da

Argentyna

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

1(1.
11.

Łucznictwo
Wyniki końcowe zawodów

łuczniczych mężczyzn:
Pace (USA) 25711.

Michinaga (Jap.)
Ferrari (Wł.)
McKinney (USA)
Czendarow (ZSRR)
Gabriel (RFN)

2.
3.
4.
5.
6.

17. Popowicz (Polska)

Migawki
Na wniosek Komitetu O-

limpijskiego zabroniono

przedstawicielom firmy „Adi
das” rozdawania bezpłatnych
upominków na terenach wo
kół stadionu olimpijskiego. W

Montrealu firma ta przepro
wadziła olbrzymią kampanię
reklamową swoich toicaróio i

w prasie ukazało się kilka

komentarzy na ten temat.

Dziennik „Le Journal de

Montreal” zapytuje: „Czyje
to były Igrzyska — Kanady
czy »-Adidasa«?",

dotrzymał
że

złoty
łatwo

jego
me-

na-

kil-

Udany występ Polaków
i wych spotkań, wykazując wspa

niałą formę i doskonałą kondy
cję.

Radosny dla polskich kibi
ców był także finał zawodów

lekkoatletycznych. Nasz 19-letni
skoczek wzwyż — Jacek Wszo-
ła wywalczył po pasjonującej
walce złoty medal, pozostawia
jąc w pokonanym polu m. in.

rekordzistę świata — Ameryka
nina Stomesa.

Trzeci złoty medal dostał się
w ręce naszego boksera Jerzego
Rybickiego. Polscy pięściarze
spisali się w turnieju montreal
skim nadspodziewanie dobrze,
zdobywając ponadto cztery brą
zowe medale.

Ostatni medal podczas XXI
IO wywalczyli piłkarze. Srebrny
medal podopiecznych trenera K.

Górskiego ma swój ciężar ga
tunkowy i cieszy, jednakże mi-

me-

pił-
błę-
wy-

Br. Malinowskiego i
4X400 m to piękny

zwykle bywa na wiel-

strzowie olimpijscy z Mona
chium tym razem zaprezento
wali w Montrealu słabszą niż

się spodziewano formę. W
czu finałowym z NRD nasi
karze popełnili zbyt wiele
dów, co przeciwnik w pełni
korzystał.

Przypomnij my, że pierwszy
- medal dla Polski zdobyli pod

czas XXI Olimpiady kolarze w

wyścigu drużynowym. Później
: prawie co dzień nadchodziły ra

dosne meldunki z Montrealu.
Złote medale Zb. Kaczmarka,
G. Peciaka, I. Szewińskiej, T.

Ślusarskiego, K. Lipienia, siat
karzy, J. Rybickiego i J. Wszo
ły dostarczyły
tylko kibicom
że Polonii w

Największymi
były sukcesy
Wszoły.

wiele radości nie
w kraju, ale tak-
Ka-nadzie i USA.

niespodziankami
G. Peciaka i J.

pechowa kontuzja
choroba Rab-

pozbawiły nas dal-

medalowych. Kilku

odpadło w elimi-

byli to ci, z który-
poważniej-

Joachimowski i

Świetnie spisali się lekkoatle
ci. Złote medale I. Szewińskiej,
T. Ślusarskiego i J. Wszoły oraz

srebrne

sztafety
plon.

Jak to

kich imprezach były też niepo
wodzenia:
Kozakiewicza,
sztynówny
szych szans

zawodników’

nacjach, ale
mi nie wiązaliśmy
szych nadziei.

Cybulski mogą mówić o pechu,
bowiem tylko centymetry dzie
liły ich od finału.

Pełnym sukcesem zakończyły
się walki zapaśników w stylu
klasycznym. Złoty medal K. Li
pienia i brązowe A. Skrzydlew
skiego oraz Cz. Kwiecińskiego

to na pewno duży sukces pod
opiecznych trenera Tracewskie
go.

Dobrze spisali się polscy cię
żarowcy, zdobywając 2 medale:'

złoty Zb. Kaczmarek, srebrny:
G. Cziura.

Nie zawiedli strzelcy. Brązo
we krążki W. Gawlikowskiego i
J. Greszkiewicza były miłą nie
spodzianką. Gdyby nie pech J.

Zapędzkiego nasze konto meda
lowe byłoby zapewne większe.

Bez medali wrócili z Montre
alu kolarze torowi, natomiast

szosowcy przywieźli dwa meda
le: srebrny za drugie miejsce w

wyścigu drużynowym i brązowy
M. Nowickiego.

Brawa należą się piłkarzom
ręcznym za zdobycie trzeciego
miejsca w turnieju finałowym.
Medale brązowe wywalczyli
także M. Tałaj (judo) oraz ka-

nadyjkarze A. Opara i J. Grono-
wicz.

Zawiedli natomiast wioślarze i
szermierze.

W klasyfikacji medalowej za
jęliśmy wysokie 6 miejsce.

APOLLO (Solskiego 11): Romans

jakich wiele (wł. 18 lat) ♦V00 —

15.45, 18, 20.15. KIJÓW (al.
Krasińskiego 34): Szczęki (USA 15

lat) ***/ooo° — 15.30, 18, 20.30.
KULTURA (Rynek Gł. 25): Łobuz
(fr. 15 lat) ***zoooo _10? 12,i5( 15.45,
18, 30.15. MIKRO (Dzierżyńskiego
5): Podróże z Jabubem (węg. 15

lat) ***/<> — 16, 18, 20.
MŁODA gwardia (Lubicz 15):
Samotny detektyw McQ (USA 15

lat) **zooo — H.45, 17, 19.15. MA
SKOTKA (Dzierżyńskiego 55):
Czy pasujemy do siebie kochanie

(CSRS b.o .) */°° — 15.30,
17.30, 19.30. PASAŻ BIELAKA:

Przygody Bolka i Lolka — 10,
11, 15, 16, 17; Wyspa złoczyńców
(poi. b .o .) *,00 — 12; Bez wyraź
nych motywów (fr. 15 lat) _>

18, 20, 22. PODWAWELSKIE (Ko
mandosów 21): nieczynne. PU
CHATEK (Park Jordana): nie
czynne. SFINKS (os. Górali 5):
Kapitan Mikuła Mały (USA 15 lat)
*y'OO

'"
— - ---- --- -

**OOO.

Ojciec
... ijUoboo
LA (OS.
słonym
— 15.45,
SALA (os. Teatralne 10): Derwisz
i śmierć (jug. 15 lat) **/» — 15,
17.15. 19.30. ŚWIATOWID D. SALA

(os. Na Skarpie 7): Pirat (meks.
b.O .) — 16, 18, 20, ŚWIATO
WID M. SALA (os. Na Skarpie 7):
Horoskop szczęścia (CSRS b.o.)
*,'M — 15, 17.15, 19.30 . TĘCZA (Pra
ska 27): nieczynne. UCIECHA

(Boh. Stalingradu 16): Nie ma

sprawy (fr. 15 lat) */<»» — 15.45, 18,
20.15. UGOKEK (os. Ugorek): Ope
racja „Dąb” (jug. b .o .) *,«> — 17;
19. WANDA (Waryńskiego 5): Tra
gedia „Posejdona” (USA 15 lat)
**,0000 _

15 45_ 18_ 20.i5 WARSZA
WA (Stradom 15): Powrót tajem
niczego blondyna (fr. 12 lat) */<>»<>
— 16, 18, 20. WOLNOŚĆ (18 Stycz
nia 1): Z podniesionym czołem

(USA 15 lat) */»»■>. — 15.45, 18, 20.15,
WRZOS (Zamojskiego 50): Zona
dla Australijczyka (poi. b.o.) */OQO
— 15.43, 13 , 20. WISŁA -(Gazowa
25): Fraulein Doktor (jug. 13 lat)
**,.000 _ n, J8> 20; w dr0<Jze na

Kasjopeę (ZSRR b.o.) */oo — 16
PROSZOWICE - Syrenka: Za

chłanne miasto (USA 12 lat) ***,'<«>
— 17, SKAWINA — Junak: Żądło
(USA 15 lat) *,'oooo _ 18, jo,
WIELICZKA — Górnik: 2001 Ody
seja kosmiczna (USA 13 lat) ***,ooo
— 16.45, 19.

— 16; Hello Doiły (USA 15 lat)
— 18. 20. SZTUKA (Jana 4):

chrzestny (USA 18 lat)
— 15.45, 19. ŚWIT D. SA-
Teatralne 10): Z podnie-

czolem (USA 15 lat) */°00

18, 20.15. ŚWIT M.

DYŻURY HEEF

CHIRURGICZNY: Kopernika 21,
CHIRURGII DZIECIĘCEJ: Prąd
nicka 35, NEUROLOGICZNY: Bo
taniczna 3, OKULISTYCZNY: Wit-
kowice, UROLOGICZNY: Grzegó
rzecka 18, LARYNGOLOGICZNY:

Kopernika 23a.

MYŚLENICE (Szpitalna 2) - t»I
204-44 (całą dobę), PROSZOWICE

(Kopernika 2) - tel. 251 (całą do
bę).

INFORMACJA SŁUŻBY ZDRO
WIA:

KRAKÓW: tel. 378-80 (8—22)
240-93 (22— 8).

DYŻURNE PRZYCHODNIE:

PRZYCHODNIA REJ. nr

(al Pokoju 4) — tel. 181-30,
(18—22).

PRZYCHODNIA REJ.
Huta. os . Jagiellońskie
tel. 469-15 (18—22).

PRZYCHODNIA REJ.
la 24) — tel 725-55 <18—22).

PRZYCHODNIA REJ. nr 2

sicklego Boczna 3) — tel.

(18—22).
PRZYCHODNIA PRZYSZPITAL

NA W MYŚLENICACH (15—20).
PRZYCHODNIA PRZYSZPITAL

NA 1 REJONOWA W PROSZOWI
CACH (Kościuszki 30) — (15—20).

Wszystkie placówki udzielają
porad ambulatoryjnych oraz

przyjmują wizyty domowe w za
kresie ogólnym, pediatrycznym,
stomatologicznym 1 zabiegowym
Inne oddziały szpitali wg rejoni
zacji.

INFORMACJA O USŁUGACH:

565-88, 228-56 (czynna od 7 do 18)
PUNKT INFORMACJI APTECZ

NEJ 107-65 (czynny od 8 do 15).
CENTRUM INFORMACJI TURY

STYCZNEJ WAWEL-TOURIST. ul
Pawia 8. tel. 260-91 (czynne 8—20).

spOłdz.
CZNY

wych od 16 do 23.30, tel.
44.

POMOC DROGOWA:

(czynna od 7 do 22),
(czynna od 7 do 15).

TOWARZYSTWO ŚWI ADOMEGO
MACIERZYŃSTWA (Boh. Stalin
gradu 13) tel. 578-08 czynne od 9
do 18.

TELEFON ZAUFANIA — 371-37

(16—22).
TELEFON ZAUFANIA — MILI

CJA RADZI: 216-41 (czynny całą
dobę).

INFORMACJA KULTURALNA

(Rynek Gł. 27, pok. 144) — tel. 244 -

02 (11—18).

tel.

S
183-06

nr

bl.
(CN
1)-

nr 1 (Ga!-

(Kra-
618-SS

PUNKT PEDIATRY-
zamawianie wizyt domo-

568-86, 583-

tel.
tel.

417-60
265-27

WYSTAWY
-’:-v-- - -t^-- — t

WAWEL — Komnaty: Wystawa:
„Wawel zaginiony” (10—15.30),
Skarbiec i Zbrojownia (niecz.),
PODZIEMIA KOŚCIOŁA ŚW.
WOJCIECHA (Rynek Główny),
Wystawa: „Dzieje Rynku kra
kowskiego” (9—16), WIEŻA RA
TUSZOWA: (niecz.), MUZEUM
NARODOWE — SUKIENNICE:

(10—15), CZARTORYSKICH (Pi-
jarska 8): (10—16), SZOŁAYSKICH

(pl. Szczepański 9): (10—16), DOM
JANA MATEJKI, ul. Floriańska
41: Wystawa czasowa „Kierunki
artystyczne w twórczości uczniów
Jana Matejki" (niecz.), NOWY
GMACH al. 3 Maja 1: Wystawa
— Ekspresjonizm w grafice pol
skiej, Sztuka rusznikarska XVI i
XIX w. (niecz.), HISTORYCZNE,
Szpitalna 21: Wystawa — Sceno
grafia „Groteski” (niecz.), Franci
szkańska 4: niecz., Jana 12: Wy
stawa stała — Militaria (niecz.), Ry
nek Gł. 35 (niecz.), ARCHEOLO
GICZNE, Poselska 3 (10—14),
PRZYRODNICZE, Sławkowska 17:

Wystawa — Fauna epoki lodowco
wej — zwierzęta egzotyczne, pta
ki i owady (niecz.), MUZEUM LE
NINA, Topolowa 5: Stała wystawa
„Lenin w Polsce” (niecz.), Królo
wej Jadwigi 41: (niecz.), ETNO
GRAFICZNE, Wolnica 1: Wysta
wa: „Twórczość nieprofesjonalna
w plakacie i grafice” — ze zbio
rów Galerii la Feluca w Rzymie
(10—15). MUZ. MŁODEJ POLSKI,
Rydlówka, Tetmajera 26 (niecz),
MUZEUM W PIESKOWEJ SKALE

(niecz.), KOPALNIA SOLI W WIE
LICZCE: (6—12), MUZEUM ŻUP
KRAKOWSKICH W WIELICZCE:

(niecz), MUZEUM LOTNICTWA
I ASTRONAUTYKI (byle lotnisko
w Czyżynach); (niecz.), KTF (Boh.
Stalingradu 13): (9—21), PAŁAC

SZTUKI, pl Szczepański 4: (niecz.),
RWA (Szczepańska 3a): VI Mię
dzynarodowe Biennale Grafiki w

Krakowie 1976 (niecz.), GALERIA

(Anny 3): Wystawa Alek
sandra Krzywobłockiego — Fo
tomontaże (niecz.), GALERIA
KLUBU MP1K, Jagiellońska 1:

(10—20), GALERIA KLUBU MPiK

pl. Centralny: Wystawa gra
fiki Piotra Schneidera (12—19),
GAL. DESA (Bracka 2): Wyst. gra
fiki Wolfa Vostella, GAL. DESA

(Jana 3): (niecz.), GAL. „Pryzmat”
Łobzowska 4: (9—19), GALERIA
SZTUKI (Floriańska 34): Wysta
wa malarstwa Jerzego Skąpskiego,
SALON TPSP (N Huta, al Róż 3):
Wystawa malarstwa A. Sroczanki

(niecz.), GALERIA KRAMY DO
MINIKAŃSKIE (Stolarska 8—10).
Wystawa grafiki Jacka Cuprysla —

laureata V MBG. PAŁAC POD
BARANAMI (Rynek 27 b. 2): Wy
stawa prac plastycznych Jerzego
Olkuskiego (16—19). GALERIA
KLUBU AGH: Wystawa prac fo
tograficznych Janusza Leśniaka.

MYŚLENICE - BWA, 3 Maia:

Wystawa malarstwa Pawła Bielca
z Krakowa (niecz.), DOM GRECKI

(Sobieskiego 3): Wystawa malar
stwa Teresy Kotkowskiej-Rzepec-
kiej oraz fotografii Krzysztofa
Rzepeckiego (niecz.) .

SALON GIER SPORTOWYCH !

ZRĘCZNOŚCIOWYCH. Marka 34:

(nieczynny do 15. VIII. 76).
WESOŁE MIASTECZKO — Bień-

czyce — niecz.
SALON ROZRYWKI, ul. Pstrow

skiego 12 — czynny od 1. VIII.
BARBAKAN — Dyskoteka

(18—22).

PROGRAM I

Godz. 10.00 Lato z Radiem. 11.55
Kom. o st. wód. 12 .05 Z kraju
i ze świata. 12.25 Muz. 12.43 Roln.
kwadr. 13 00 Słynne walce. 13 15

Rytm, rynek, reklama. 13.30 Ka
talog wydawn. 13.35 Wieś tańczy
i śpiewa. ;4.00 Tańce z różnych e-

pok. 14.20 Sport to zdrowie. 14.25

Refleksy. 14.30 Wakacje z przebo
jem. 15.05 Wiad. olimp. 15.10 List
z Polski. 15.15 Z polskiej fonoteki.
15.35 J. Ptaszyn-Wróblewski przed
stawia. 16.05 Inf. dla kierowców.
16.06 U przyjaciół. 16.11 propoz. do

Listy Przebojów. 16.30 Aktualn.
kult. 16.35 Nowa płyta T. Orlando.
16.55 Huta Katowice ma głos. 17.00
Radiokurier. 17.20 Wiad. olimp.
17.25 Parada polsk. pios. 18.00 Muz.
i aktualn. 18.25 Nie tylko dla kie
rowców. 18.30 Przeboje z Interstu-
dia. 19.15 Ork. PR i TV p/d S. Ra-
chonia. 20.05 Naukowcy rolnikom.
20.20 Dźwięk, plakat reki. 20.35
Konc. życzeń. 21 .05 Kron. olimp.
21.20 Scena i film — aud. T. Dęb
skiego. 21.45 Z archiwum jazzu
22.00 Z kraju i ze świata. 22.20
Duet gitarowy Alber — Strobel.
22.30 Proponujemy i zapraszamy —

aud. J. Waglewskiego. 22.45 Mini-
rec.ital piosenk. W. Antkowiaka.
23.00 Wiad. i inf. olimp. 2.3.10 Ko-

respond. z zagr. 23.15 Muz. na

stradach świata — aud. J. Webera.
e-

PROGRAM II

11.35 Postęp, dom, nowoczesność
— porady praktyczne dla kobiet w

opr. K . Kocowej. 11.45 Od Tatr

PROGRAM III

Godz. 13.90 Powtórka z rozrywki-
13.50 „Wizerunek człowieka rude
go” — 1 ode. pow. H. Walpole’a.
14.00 Lato w Filharmonii: 1. L. van

Beethoven — Konc. skrzypcowy.
D-dur op. 01: 1. Allegro non trop-
po (kadencja Auera i Heifetza),-
2. Larghetto. 3. Rondo. Allegro
(wyk.: J. Heifetz — skrzypce, Bo-
stońska Ork. Symf., dyr. Ch.

Munch). 2. L. van Beethoven —•

Sonata na skrzypce i fortep. F-

dur op. 24 „Wiosenna”: 1. Allegro;
Adagio molto espressivo, 3.

Allegro molto, 4. Ron-
non troppo

2.

Scherzo,
do Allegro ma

(wyk. J. Heifetz — skrzypce, E. -

Bay — fortepian). 15.05 Program
dnia. 15.10 W kręgu jazzu (opr. E .

Steinhagen). 15.30 Odpowiedzi z

różnych szuflad — przed mikrofo
nem W. Kopaliński. 15.43 Gra

„Nieprawdopodobny Zespół Smy
czkowy". 16.00 Rozszyfrowujemy
piosenki (opr. E . Rybińska). 16.20
Studio Jazzowe PR na Festiwalu
w Pori. 16.45 Nasz rok 76. 17 .05
Muz. poczta UKF —prow. A. Woy-
ciechowski. 17 .40 Świat na rybach”.
— rep. R . Jankowskiego. 18.00 Mui

zykobranie. 18.30 Polityka dla

wszystkich. 18.45 Przeboje L. Arm
stronga. 19.00 Co wieczór powieść
w wyd. dźwięk.
„Lekcja poloneza” — ode. 19. 19.35

Opera tyg. M . Musorgski: „Borys
Godunow” (opr. K . Karnicki). Bo
rys Godunow — M. Rejzen (bas),-
Samozwaniec — G . Nelepp (tenor)<
Maryna — M . Maksakowa (mezzo
sopran), Szujski — N. Chanajew
(tenor), Pimen — M . Michajiow
(bas), Jurodliwy — I. Kozłowski

(tenor). Ork i Chór Teatru Wiel
kiego w Moskwie, dyr. N. Goło-
wanow. 19.50 „Katar” — 12 ode.

pow. S. Lema. 20.00 Radim Hladik
z zesp. Modry Efekt. 20.15 Na po
boczu wielkiej polityki — fel. J.

Krystka. 20.25 Bielszy odcień blue
sa (opr. J . Chojnacki i W. Mann),
20.50 60 minut na godzinę — aud.
J. Fedorowicza i M. Wolskiego
(powt.) . 21.50 Fantazja elektrycz
na. 22.00 Fakty dnia. 22.08 Gwiazda
siedmiu wieczorów — G . Gaynor.
22.15 Trzy kwadr, jazzu — aktu
alności mag. J. Borkowskiego^
23.00 Swoje ulubione wiersze rec.

j. Bińczycki. 23.05 Czas relaksu

(opr. R . Waschko). 23.45 Program
na wtorek. 23.50 Na dobranoc śpie
wa M. Fugain. 24.00 Koniec progr,
i hymn.

J. Janicki:

PROGRAM IV

12.15 Zesp. tyg. — Zespół Pieśni f

Tańca „Semafor”. 12.23 Giełda

płyt. 13.00 Jak działać sprawnie.
13.15 Z radiowej fonoteki muz. 13.50
Enrico Caruso — w 55 rocznicę
śmierci — aud. St. Żelechowskie
go. 14.20 Omów. pr. lit. 14.25 W Je
zioranach. 14 .55 Rep. lit. K . Me-
lion pt. „Człowiek i kamienie”.
15.15 Zwierzenia wieczorne — E.

Bryll. 15.30 Teatr PR: „Potop” —

słuch, wg pow. H . Sienkiewicza.
16.05 Nowa muz. naszych przyja
ciół. 16.40 Wiad. znad Wisły i Du
najca. 16.50 Muz. rozrywk. 17 .00
Start. 18.00 Skrzynka interwencji
— w opr. J. Zycha. 18.10 Polskie

piosenki. 18.24 Pogoda. 18.25 Kwa
drans dla wodniaków. 18.40 Tyg.
przegl. aud. oświat. 19.00 Nowości
naukowe krajów socjalist. 19.15 27
lek jęz. ros. 19.30 „Potpouri’ —

płyta Zesp. T. Jonesa i M. Levisa.
20.15 Recital Zesp. „Novi Singers”.

(Stereo). 20.45 Konc. Ork. PRiT w

Krakowie p/d K. Missony, z udz.

pianisty T. Kernera i wioloncze
listy J. Klocka (Stereo). 22.15 Sztu
ka wczoraj i dziś. 22.35 W senty
mentalnym nastroju. 23.00 Koniec

programu i hymn.

PROGRAM I

12.00 Program na dzień dobry.
16.25 Program dnia. 16.30 Dziennik
TV (kol.). 16.40 Obiektyw — pro
gram województw: gdańskiego,
bydgoskiego, elbląskiego, olsztyń
skiego, toruńskiego. 17.00 Kino

Zwierzyńca (kol.) . 17 .30 . Na wiel
kim i małym ekranie. 17.55 Mam.

pomysł. 18.15 Testament starego
mistrza — film ser. prod radź.
19.20 Dobranoc — Piegusek w roli

detektywa. 19.30 Dziennik (kol.).
20.20 Teatr Telewizji: Carlo Gol
doni — Łgarz. 21.50 Świadkowie
(kol.) . 22 .10 Polihymnia na waka
cjach — progr. muz. 22.40 Dziennik

(kol.)

PROGRAM II

17.50
letnie:

poi. (kol.). 18.00 W krainie białe
go bociana — film dok. CSRS

(kol.). 18.30 W lirycznym nastroju
— program TV ZSRR (kol.) 19.00
Kronika (Kr). 19.20 Dobranoc. 19.30
Dziennik (kol.) . 20.20 Osobliwe in
strumenty. 20.35 Jak nakarmić
świat (kol.) . 21 .05 Poznańska wio
sna Muzyczna. 21.25 24 godziny.
21.33 Zagraniczny film dok (kol ).

Program dnia. 17.10 Kino
Czarne chmury — film ser.

Za zmiany wprowadzone w o-

statnie.t chwili w repertuarze tea
trów, kin, radia i TV — Redakcja
nie bierze odpowiedzialności.
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Zgasł znicz XXI Igrzysk Olimpijskich w Montrealu

ZSRR zwycięża w klasyfikacji medalowej
25 medali Polaków

PODZIAŁ MEDALI

W NIEDZIELĘ 1 SIERPNIA W MONTREALU ZGASŁ ZNICZ XXI OLIMPIADY.
PRZEZ 2 TYGODNIE PONAD 7 TYS. SPORTOWUOW Z 90 KRAJÓW ŚWIATA WAL
CZYŁO o Olimpijskie medale, igrzyska przyniosły wiele wspania
łych WYNIKÓW, PRZEDE WSZYSTKIM W LEKKIEJ ATLETYCE I PŁYWANIU.

UROCZYSTOŚĆ ZAMKNIĘCIA XXI IGRZYSK ODBYŁA SIĘ NA GŁÓWNYM STA
DIONIE W MONTREALU.

NAJWIĘCEJ MEDALI WYWALCZYLI SPORTOWCY ZSRR — 125, ZAJMUJĄC
W KLASYFIKACJI MEDALOWEJ PIERWSZE MIEJSCE I WYPRZEDZAJĄC NRD
ORAZ USA.

WIELKI SUKCES ZANOTOWALI TAKŻE POLSCY SPORTOWCY, ZDOBYWAJĄC 25
MEDALI I ZAJMUJĄC 6 MIEJSCE W KLASYFIKACJI. JESZCZE NIGDY NA IGRZY
SKACH ME ZANOTOWALIŚMY TAKICH SUKCESÓW, JAK W MONTREALU. PO
BITY ZOSTAŁ REKORD Z OLIMPIADY W TOKIO, GDZIE ZDOBYLIŚMY 23 MEDA
LE. BRAWA DLA POLSKICH ZAWODNIKÓW I TRENEROWI

„IGRZYSKA XXI OLIMPIADY UWAŻAM ZA ZAMKNIĘTE” — POWIEDZIAŁ
PRZEWODNICZĄCY MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO — LORD
KJLLANIN. ZWRACAM SIĘ TERAZ DO MŁODZIEŻY WSZYSTKICH KĘAJOW, ABY
PRZYBYŁA ZA 4 LATA DO MOSKWY I ŚWIĘCIŁA TAM RAZEM Z NAMI IGRZY
SKA XXII OLIMPIADY. NIECH IGRZYSKA OLIMPIJSKIE STANĄ SIĘ ŹRÓDŁEM
ZGODY I POKOJU MIĘDZY NARODAMI”.

WSZYSTKIE ŚWIATŁA ZOSTAŁY WYGASZONE, KIEDY ROZLEGŁ SIĘ HEJNAŁ
OLIMPIJSKI. OŚWIETLONY BYŁ TYLKO ŚRODEK BOISKA, GDZIE PŁONĄŁ ZNICZ
OLIMPIJSKI. POWOLI PŁOMIEŃ WYGASAŁ. FOTEM NASTĄPIŁ JEDEN Z NAJ
PIĘKNIEJSZYCH MOMENTÓW UROCZYSTOŚCI. 72 TYS. WIDZÓW ZAPALIŁO
SZTUCZNE ŚWIECE, KTÓRE WRĘCZANO KAŻDEJ OSOBIE WCHODZĄCEJ NA STA
DION. TRYBUNY PRZYPOMINAŁY GIGANTYCZNĄ OŚWIETLONĄ CHOINKĘ.

NA TABLICY ŚWIETLNEJ NAPIS: „DO WIDZENIA MONTREAL, DO ZOBACZE
NIA W MOSKWIE”. Zakończyły się XXI Igrzyska Olimpijskie w Montrealu, rozdano wszystkie medale. Oto jeden ze

złotych medalistów, zwycięzca biegu na 110 mppł. — Francuz Drut.

zł. sr. br. razem

ZSRR 47 43 35 125
NRD 40 25 24 89
USA 34 35 25 94
RFN 10 12 17 39

Japonia 9 6 10 25
POLSKA 8 6 11 25

Bułgaria 7 8 9 24
Kuba 6 4 3 13
Rumunia 4 9 14 27

Węgry 4 5 12 21
Finlandia 4 2 — 6

Szwecja 4 1 — 5
W. Brytania 3 5 5 13

Włochy 2 7 4 13
Francja 2 2 5 9

Jugosławia 2 3 3 8
CSRS 2 2 4 8
Nowa Zelandia 2 1 1 4
Korea Płd. 1 1 4 6

Szwajcaria 1 1 2 4
KRLD 1 1 — 2

Jamajka 1 1 — 2

Norwegia 1 1 — 2
Dania 1 — 2 3
Meksyk 1 — 1 2

Trynidad 1 — —

i

Kanada 5 7 12

Belgia — 3 1 4
Holandia — 2 3 5

Hiszpania — 2 — 2

Portugalia — 2 — 2
Australia 1 4 5
Iran — 1 1 2

Mongolia
— 1 — 1

Wenezuela — 1 — 1

Brazylia — — 2 2
Austria — — 1 1

Bermudy — —■ 1 1
Pakistan — — 1 1

Portoryko — — 1 1

Tajlandia — — 1 1
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(CIĄG DALSZY ZE STR. 1)
kość 2,21, na której odpadli ko
lejno Włoch Bergamo, Norweg
Totland, Duńczyk Toring, re
prezentant ZSRR Seniukow oraz

Beilsmidt (NRD). Deszcz padał
coraz gęstszy, a na rozbiegu u-

tworzyły się olbrzymie kałuże
wody. Utrudniało to szalenie
skoki wszystkim zawodnikom.
Do następnej wysokości 2,23,
przystąpiło już tylko 4 skocz
ków: Stones .(USA), Wszoła
(Polska), Budałow (ZSRR) .i Joy
(Kanada). Wszoła pokonuje łat
wo tę wysokość za pierwszym
razem. Joy zaliczył tę wysokość

2,25. Tę wysokość pokonał tylko
J. Wszoła i on zdobył złoty me
dal.

Skok wzwyż mężczyzn: 1.
Wszoła (Polska) — 2,25 (rekord
olimpijski), 2. Joy (Kanada) —

2,23, 3. Stones (USA) — 2,21, 4.
Budałow (ZSRR) — 2,21, 5. Se
niukow (ZSRR) — 2,18, 6. Berga
mo (Włochy) — 2,18.

Srebro sztafety
Faworytami biegu 4X400 m

byli Amerykanie, bjęli oni też

prowadzenie już na pierwszej
zmianie, na której biegł Frazier.
Dobrze wystartował Ry-

Srebrni medaliści w biegu 4X400 m. U góry — Jerzy Pietrzyk
(z lewej) i Zbigniew Jaremski; u dołu — Jan Werner (z lewej)
i Ryszard Podlas.

za trzecim razem. Wielka sen
sacja — Stones ma skoki nieu
dane. Na placu boju pozostaje
już tylko Polak Jacek Wszola
(kolejne próby 2,14 — 2,18 — 2,21
— 2,23 pokonywał za pierwszym
razem), Kanadyjczyk Greg Joy
(miał kłopoty już na niższych
wysokościach 2,14 i 2,18) oraz za
wodnik radziecki Sergiusz Bu-
dałow. Ten ostatni zagrał w

sposób pokerowy. Przy pierw
szym skoku na wysokości 2,23
strącił poprzeczkę, a z następ
nych prób zrezygnował, by wal
czyć o złoty medal na wysokości

szard Podlas. Po zaciętej walce
wysunął się na 2 pozycję i na

niej oddał pałeczkę Janowi Wer
nerowi. Przewaga zespołu ame
rykańskiego nad polskim zwięk
szała się powoli, lecz systema
tycznie, ale również Polacy zdo
bywali coraz większą przewagę
nad pozostałymi sztafetami.

Startujący na trzeciej zmianie
za Amerykaninem Newhouse
nasz reprezentant — Zbigniew
Jaremski miał fantastyczny
bieg. Polak nie stracił prawie
ani metra i był niewątpliwie
najlepszym w naszym zespole.

Jerzy Pietrzyk wystartował do

finiszowych 400 metrów z prze
wagą ok. 8—10 m nad konku
rentami. Biegł niezwykle ofiar
nie i utrzymał 2 miejsce. Polska
sztafeta 4X400 m po raz pierw
szy zdobyła medal olimpijski.

4X400 M MĘŻCZYZN: 1. USA
(Frazicr, Brown, Newhouse,
Parks) 2.58,65, 2. Polska (Podlas,
Werner, Jaremski, Pietrzyk) —

3.01,43, 3. RFN — 3.01,98.

Medal był blisko

Tylko o 0,5 setnych sekundy
przegrali nasi sprinterzy walkę
o brązowy medal w sztafecie
4X100 m. Zespół polski startują
cy w składzie Świerczyński, Wo-
ronin, Grzejszczak, Licznerski
stoczył zacięty pojedynek na fi
niszu z zespołami NRD i ZSRR.

Polacy pobiegli dobrze chociaż
zmiany nie były najwyższej
marki.

4X100 M MĘŻCZYZN: 1. USA
(Glancc, Jones, Hampton, Rid-
dick) — 38,33, 2. NRD — 38,66,
3. ZSRR — 38,83, 4. Polska
(Świerczyński, Woronin, Grzej
szczak, Licznerski) — 38,83.

Walker nie zawiódł
1500 M MĘŻCZYZN: 1. Wal

ker (N. Zelandia) — 3.39,17, 2.
Van«lamme (Belgia) — 3.33,27
3. Welmann (RFN) — 3.39,33.

Pchnięcie kulą kobiet
1. Christowa (Bułgaria) — 21,16
2. Czyżowa (ZSRR) — 20,96; 3.
libingerova (CSRS) — 20,67; 4.
Adam (NRD) — 20,55; 5. Scbok-
necht (NRD) - 20,54.

Sztafety
4X100 M KOBIET: 1. NRD

(Oelsner, Stecher, Bodendorf,
Eckert) — 42,55 (rekord olimpij
ski), 2. RFN — 42, 59, 3. ZSRR
— 43,09.

4X400 M KOBIET: 1. NRD
(Maletzki, Rohde, Streidt, Breh-
mer) — 3.19,23 (rekord świata),
2. USA — 3.22,81, 3. ZSRR —

3.24,24.

1.

Drużynowy konkurs

skoków

Ostatnią konkurencją XXI

Igrzysk Olimpijskich był jeź
dziecki drużynowy konkurs
skoków, który rozegrano
Stadionie Olimpijskim
Montrealu. Złoty medal zdo
była — Francja, srebrny —

RFN, a brązowy — Kanada.

na

w

Dyskwalifikacje
Za stosowanie niedozwolonych

środków farmakologicznych
dwóch ciężarowców — Marka
Camerona (USA) w. ciężka i
Petera Pavlaska (CSRS) w. su
perciężka. Ostateczna kolejność
w tych wagach jest następująca:

W. ciężka: 1. Christów (Buł
garia), 2. Zajcew (ZSRR),-3. Se-

| merdzijew (Bułgaria), 4. Rui

WSPANIAŁY SUKCES ODNIEŚLI POLSCY SIATKARZE NA XXI IGRZYSKACH
OLIMPIJSKICH. PO MORDERCZYM, STOJĄCYM NA BARDZO WYSOKIM POZIOMIE,
NIEZWYKLE ZACIĘTYM I EMOCJONUJĄCYM POJEDYNKU POLACY POKONALI W
FINALE REPREZENTACJĘ ZWIĄZKU RADZIECKIEGO 11:15, 15:13, 12:15, 19:17, 15:7.
PIĄTY DECYDUJĄCY SET BYŁ NAJKRÓTSZY. TYLKO DO STANU 7:7 OBIE DRUŻY
NY TOCZYŁY WYRÓWNANĄ WALKĘ. PO ZMIANIE BOISK JAKA ZAWSZE NASTĘ
PUJE W PIĄTYM SECIE NA PARKIECIE ISTNIELI JUŻ TYLKO POLACY. WSPA
NIAŁE ATAKI, ŚWIETNA OBRONA, SKUTECZNY BLOK SPRAWIŁY, ŻE PO KILKU
MINUTACH MECZ DOBIEGŁ FINAŁU. POLACY WYWALCZYLI 8 KOLEJNYCH PUN
KTÓW NIE TRACĄC ŻADNEGO I ZAPEWNILI SOBIE TYTUŁ MISTRZÓW OLIMPIJ
SKICH.

Był to pojedynek dwóch rów
norzędnych rywali. Mistrzom
świata Polakom nie wiodło się
ostatnio w konfrontacjach z

siatkarzami ZSRR. Nie mogli
znaleźć recepty na' bardzo sku
teczny blok tej drużyny, która
ponadto charakteryzuje się tym,
że nie ma momentów słabości.
Gra przez cały czas na jedna
kowym niemal poziomie. Pola
cy natomiast potrafili chwilami
czarować publiczność zagrania
mi, niespotykanej klasy, by w

chwilę potem tracić punkty po
prostych błędach. Podobnie by
ło w pierwszych Setach finało
wego pojedynku z ZSRR. W
dwóch ostatnich jednak, gdy ka
żdy punkt był już na wagę zło
ta, nasz zespół pokonał rywali
ich własną bronią. Cała druży
na zasłużyła na najwyższe uzna-

Maraton
1. Cierpiński (NRD) — 2:09.55,0

2. Shorter (USA) — 2:10.45,8,
3. Lismont (Belgia) — 2:11.12,6,
4. Kardong (USA) — 2:11.15,8,
5. Vireh (Finlandia) — 2:13.10,8,
6. Drayton (Kanada) — 2:13.30,0,
15. Orzeł (Polska) — 2:17.43,4,
47. Gros (Polska) — 2:28.45,8.

kowski (Polska), 5. Gourrier
(Francja), 6. Ciężki (NRD).

W. superciężka: 1. Aieksiejew
(ZSRR), 2. Bonk (NRD), 3. Losch
(NRD), 4. Nagy (CSRS), 5. Wil
helm (USA), 6. Fernandez (Ku
ba).

Informacje sportowe
takżenastr.2i7

nie, ale w tym ostatnim, decy- nemu uporowi całego zespołu i

dującym meczu szczególnie wy- konsekwencji w realizacji pla-
różnić wypada weterana Edwar- nu. Wszyscy grali wspaniale.
da Skorka, Ryszarda Boska, Szczególnie dotyczy to nerwo-

Wiesława Gawłowskiego i za grę
w końcówce Tomasza Wojtowi
cza.

Pojedynek trwał 2 godziny i
40 minut. Był to więc prawdzi
wy maraton.

Mówi trener HUBERT WAG
NER: „Jesteśmy ogromnie szczę
śliwi z tego sukcesu, dokonaliśmy
tego, czego obiecywaliśmy przed
dwoma laty. Dziękuję wszystkim
moim chłopcom, a właściwie
rhoim kolegom za tak niesłycha
ną ambicję, hart, wolę walki i

zwycięstwa. To co ukazali na

turnieju olimpijskim w Mon
trealu mówi samo za siebie. U-
ważam, że osiągnęliśmy to dzię
ki konsekwentnej pracy, ogrom-

wych. momentów, w których
ciężko było wytypować zwycięz
cę seta, czy nawet całego me
czu. Ale ja w nich zawsze wie
rzyłem, a oni wierzyli w zwy
cięstwo. Jeszcze raz muszę im

podziękować oraz wszystkim,
którzy z nami współpracowali,
wierzyli w nasze zwycięstwo.
Duże słowa uznania należą się
też montrealskiej publiczności.
Takiego dopingu jeszcze nigdzie
nie przeżywaliśmy”.

Końcowa klasyfikacja: 1. Pol
ska, 2. ZSRR, 3. Kuba, 4. Japo
nia, 5. CSRS, 6. Korea Płd., 7.

Brazylia, 8. Włochy, 9. Kanada.

Wypowiedzi, opinie
Nasi sprinterzy zebrali wiele gratulacji od kolegów za 4

miejsce i wynik 38,83 będący rekordem krajowym. ZENON.
LICZNERSKI był jednak niezadowolony z tego rezultatu.

„Czwarte miejsce na Olimpiadzie jest miejscem najgorszymi
— dla sportowca — powiedział Zenon Licznerski. Być możt
koledzy będą mieli o to do mnie pretensje, że nie walczyłem,
do końca, ale na 20 metrów przed metą, kiedy dochodził mnie,
już Borzow poczułem ostry ból w nodze. Odnowiła się kon-s

tuzja, której doznałem w półfinale. Gdybym był w pełni sił
mielibyśmy medal. Zresztą jeszcze przed startem rozważana
była ewentualność, aby zamiast mnie na ostatniej zmianie
wystąpił Zenon Nowosz, ponieważ obawialiśmy się odnowień
nia kontuzji. Podjęliśmy ryzyko i nie powiodło się”s

*

Po dekoracji sztafety 4\400 m trzy pierwsze zespoły udały
się na konferencję prasową. Polscy zawodnicy byli niezwye
kle uradowani. Mówi JERZY PIETRZYK; „Zespół amerykańn
ski był poza zasięgiem wszystkich finałowych zespołów. AU

myśmy wiedzieli, że mamy szansę jaka jeszcze nigdy dotąd
nie pojawiła się przed sztafetą 4X400 m. W Meksyku medal
przeszedł tuż koło nosa. Jesteśmy więc bardzo szczęśliwi, ŻĄ
udało się zająć miejsce na podium Montrealu”.

ZBIGNIEW JAREMSKI dodał: „Pogoda nie była nadzwy->.
czajna, ale myśmy byli tak podekscytowani, że tego nie zau«

ważyliśmy. Dodał nam sił świetny bieg „Małego” (tak kole*
dzy nazyioają najniższego w zespole Podlasa) nie mogliśmy
więc już stracić tego co on zyskał. Jak to dziwnie układają
się losy. Jasio Werner musiał 10 lat biegać, by zdobyć medal

olimpijski, a nasz najniższy kolega, a także i my trenować

liśmy znacznie krócej i osiągnęliśmy tak olbrzymi sukces.
Wprost słów nie mamy jak jesteśmy szczęśliwi,” s

Trzykrotny mistrz olimpijski w boksie LASZLO PAPP przy*
jechał do Montrealu jako trener ekipy węgierskiej. „Myślęt
że sport pięściarski przeżywał swój złoty okres w latach
1952—1956 — powiedział Papp. To prawda, że trudno porów
nywać z sobą poszczególne epoki, ponieważ wiele w sporcie
się zmieniło, tym niemniej sądzę, że regres boksu światowego,
z każdym rokiem jest większy. Europejskie kraje przodują
ce w sporcie amatorskim zatrzymały się przy dawnej tech*.
nice i tylko Kubańczycy i Amerykanie szukają nowych roz
wiązań w szkoleniu zawodników. W ataku rzeczywiście są
silni, a w boksie liczą się przede wszystkim ciosy.”

przed Pofeh „Deszcz jest moim sprzymierzeńcem"
Polscy piłkarze nie zdołali obronić w Montrealu tytułu mi

strzów olimpijskich. Na stadionie olimpijskim nasi reprezentan
ci przegrali z NRD w finałowym meczu turnieju olimpijskiego
1:3 (0:2). Bramki strzelili dla. Polski Grzegorz Lato (w 59 min.):
dla NRD — Hartmut Schade (7 min.), Martin Hoffmann (14
min.) i Rainhard Haefner (84 min).

Niepomyślnie rozpoczął się fi
nałowy pojedynek dla polskich
piłkarzy. Na miękkim miejscami
grząskim boisku podczas pada
jącego deszczu znacznie lepiej
czuli się zawodnicy NRD, którzy
zaraz po gwizdku sędziego roz
poczynającym mecz ruszyli do
gwałtownych ataków. Już w 7
min. składna akcja naszych ry
wali przyniosła im prowadze
nie. Po płaskim dośrodkowaniu
piłki Schade umieścił ją w siat
ce 1:0 dla NRD. W 14 min.
Hoffmann zaskakującym strza
łem w róg podwyższył wynik na

2:0. Przy tej bramce nic bez wi
ny był Jan Tomaszewski. Ale
także nasza defensywa spisywa
ła się bardzo słabo. Zwłaszcza
Wieczorek i Wawrowski raz po
raz przegrywali pojedynki.

W drugiej połowie nasz zespół
zagrał lepiej. Już w 48 min. w

opałach znalazł się bramkarz
Croy broniąc strzał Laty. W
chwilę później próbował zasko
czyć go Deyna. Na bramkę NRD

sunęły atak za atakiem. W 58
min. w świetnej sytuacji zna
lazł się Szarmach po podaniu
Deyny, ale jego strzał z kilku

metrów w pięknym stylu obro
nił Croy. W 59 min. Lato po
rzucie rożnym egzekwowanym
przez Deynę pięknym strzałem

głową zdobył bramkę dla Polski.
W 84 min. szybki kontratak ze
społu NRD przyniósł im trzecią
bramkę. Znów błąd Wieczorka
i Haefner w sytuacji sam na

sam z Mowlikiem nie dał ża
dnych szans polskiemu bramka
rzowi.

Polacy zagrali bardzo słabo w

defensywie. Zastępujący kontu
zjowanego Gorgonia, Wieczorek

popełniał raz po raz błędy i
stwarzał groźne sytuacje pod
naszą bramką. Także Wawrow
ski był raz po raz ogrywany
przez szybkich napastników
NRD. Niewiele lepiej spisywała
się nasza druga linia, pozosta
wiając zbyt wiele swobody w

środku pola rywalom.
Trener K. GÓRSKI: „Mój zes

pół dał się zaskoczyć, „przespał”
piericsze 15 min., w których po
pełnił kilka błędów, tracąc dwie
bramki. Nie bez winy przy dru
giej był Jan Tomaszewski.
Strzał Hoffmanna był do obro
ny. Z zespołem klasy NRD trud-

no było odrobić tak poważne
straty, piłkarze polscy atakowa
li potem bramkę przeciwnika,
ale strzegł jej bardzo dobry
fachowiec — Croy, dobrze grała
też defensywa naszych rywali.
Gdyby nie fatalny początek,
mecz ten mogliśmy wygrać.

Dlaczego nie. grał Jerzy
Gorgon? Gorgon odczuwał skut
ki meczu z Brazylią, Przez trzy
dni nie były one zbyt dokuczli
we, ale podczas przedmeczowcj
rozgrzewki, już na stadionie o-

limpijskim, nasz stoper poczuł
ostrzejszy ból w boku i w ostat
niej chwili musiałem zastąpić
go Wieczorkiem”.

POLSKA: Tomaszewski (od 20
min. Mowlik), Szymanowski,
Wieczorek, Żmuda, Wawrowski,
Maszczyk, Deyna, Kasperczak,
Lato, Szarmach, Kmiecik.

NRD: Croy, Kische, Weise,
Doerner, Hafner, Kurbjuweit,
Lauck, Schade, Loewe (od 68
min. Grobner), Riedigcr (od 85
min. Bransch), Hoffmann.

Sędziował Baretto z Urugwaju.
Andrzej Szarmach powtórzył

wyczyn Kazimierza Deyny z

Monachium i wywalczył w

Montrealu tytuł „króla strzel
ców” turnieju olimpijskiego. W
5 meczach zdobył on 6 bramek,
wyprzedzając Juergena Doerner
(NRD) — 4 bramki.

Sportowiec dnia

Jacek Wszoła

19-letni reprezentant
Polski — Jacek Wszoła
zaskoczył wszystkich.
Nikt na niego nie stawiał,
nikt nie liczył na to, że
zdobędzie w skoku wzwyż
złoty medal, że pokona
plejadę doskonałych za
wodników, w tym rekor
dzistę świata — Amery
kanina Stonesa. Nawet
sam Jacek nie liczył na

sukces. Tuż przed wyja
zdem do Montrealu po
wiedział: „Skok wzwyż

to loteria, może dojść do
dużej niespodzianki. Będę
walczył o jak najlepsze
miejsce, myślę, że stać
mnie na znalezienie się w

pierwszej piątce”.
I rzeczywiście doszło do

wielkiej niespodzianki,
tyle że autorem jej był
młodziutki Polak. Nie
miał dotąd na swym kon
cie zbyt wiele sukcesów
międzynarodowych. Naj
większy — to mistrzostwo
Europy juniorów. W ME
seniorów zajął piąte miej
sce. Jest rekordzistą Pol
ski (226 cm). Marzy o

tym, by zostać rekordzi
stą świata.

„Deszcz jest moim

sprzymierzeńcem — mówi
J. Wszoła. Kiedy zaczęło
padać, wiedziałem, że mo
gę zająć wysoką lokatę.
Mam bardzo wolny roz
bieg. Stones natomiast
jest szybki na rozbiegu i
mokra nawierzchnia mu

przeszkadza.”
Jacek Wszoła trenuje

od pięciu lat. Jest zawod
nikiem warszawskiego
AZS-u. Ćwiczy od kie
runkiem swego ojca. U-
kończył szkołę średnią i
zamierza podjąć studia na

AWF.

Nie. ma róż bez kolców. O-

glądanie frapujących poje
dynków sportowych opłaca
liśmy przez dwa tygodnie...
niewyspaniem. Z własnej wo
li, nieprzymuszani żadnym

obowiązkiem śledziliśmy zma
gania pełne ognia, dzielności
i piękna. W Montrealu wy
stąpili najsprawniejsi fizycz
nie młodzi ludzie naszej pla
nety. Mówiąc zaś całkiem

ściśle: ci spośród najlep
szych, którym pozwoliło na

to zdrowie oraz regulamin
Igrzysk, Jest bowiem para
doksem — jednym z wielu —

współczesnych olimpiad, iż

gra się na nich w hokeja na

trawie, strzela z łuku, ryica-
lizuje w chodzie, natomiast

brakuje tutaj tenisa.
O programie igrzysk decy

dują ludzie hołdujący trady
cji. Od początku nowożytne
go ruchu olimpijskiego wi
dać ścieranie się różnych gu
stów. Wiele dyscyplin sporto
wych dopiero po latach uzy
skało nobilitacje olimpijskie.
Tenis ciągle jeszcze na n:ą
czeka. Z innych powodów nie

przyznaje się upraicnień
wspanw.lym samotnikom że
glującym przez . oceany do

okoła świata oraz alpinistom
zdobywającym najwyższe
szczyty górskie. Nie muszę
dodawać, że w tej rywaliza
cji liczyliby się również Po
lacy.

Jednakże nawet ten nie
kompletny maraton wytrzy
małości, refleksu i inteligen
cji, który śledziliśmy w dru
giej połowie lipca, okazał się-
widowiskiem pasjonującym.
Przypomnijmy zjawiska naj
bardziej godne zauważenia,
owe róże najpiękniejsze w

montrealskim bukiecie.
Pamięć podsuwa mi prze

de wszystkiw^cudowne dzie
ci, które debiutowały w tym
roku na olimpijskich are
nach. Przykładem niech bę
dzie fenomenaln:e uzdolniona
i nad wiek opanowana, —

chciałoby się powiedzieć: doj
rzała — rumuńska gimnas-
tyczka, Nadia Comaneci. Ona
przewodziła zastępowi naj
młodszych zuchów, które a-

wansowały do wielkiej spor
towej rodziny mistrzów.

Równocześnie myślę z sza
cunkiem o licznej gromadzie
gwiazd, które wygrały z nie
ubłaganie biegnącym cza
sem. O tych, którzy na prze
strzeni kilkunastu lat potra
fili wytrwałą pracą utrzymać
formę najwyższą i stanąć
na podium. Irena Szewiń-
slca ochrzczona lekkoatletką
wszechczasów jest tutaj przy
kładem najlepszym. Trzy
dziestoletnia Polka, absol
wentka wyższej uczelni, żo
na i matka, medalistka

czwartej już olimpiady biega

jak nikt na świecie. Ozdobą
tej wielodniowej parady
sprawności byli również inni
sławni: Viren, Sanieje w —

ponowni zwycięzcy, a także
ci, którzy nie powtórzyli
sukcesu jak np. Łusis.

Największym zaskoczeniem
byli chyba Kubańczycy, któ
rzy błyskawicznie zdobywają
miejsce wśród najlepszych.
Pojedynki bokserów i siatka
rzy kubańskich, przede
wszystkim swobodny krok
ich asa atutowego na 800 i
1500 metrów przysporzyły
wiele sympatii temu małemu,
ale ambitnemu krajowi.

Ugruntowali swoją pozycję
chłopcy i dziewczęta, z Nie
mieckiej Republiki Demokra
tycznej. Ich sukcesy w Mo
nachium nie były jednorazo

wym wyczynem. Teraz jesz
cze wyraźniej widać, że kul
tura fizyczna oparta u na
szych zachodnich sąsiadów
na solidnych podstawach
przynosi owoce. To prawdzi
wa potęga sportowa dająca
się porównywać wyłącznie ze

Związkiem Radzieckim i
USA. Te trzy kraje dominu

ją dzisiaj i w latach najbliż
szych układ sił nie ulegnie
zmianie. Dopiero za plecami
sportowców NRD, ZSRR i
USA toczyć się będzie rywa
lizacja pozostałych najlep
szych. Satysfakcji dostarcza
nam fakt, że w tej grupie są
także Polacy. Nie jesteśmy
kopciuszkami w sporcie wy
czynowym. Mazurek Dą
browskiego był grany w

Montrealu wystarczająco czę

sto, by odżyły sentymenty
łączące Polaków i tych, zy-
jących nad Wisłą, i tych,
rozsianych po całym świecie.
Nie wszystko odbywało się
po naszej myśli. Wśród wiel
kich pechowców Igrzysk jest
przecież m. in. wyborny
strzelec, Józef Zapędzki. Ale
w sumie start reprezentacji
radował polskie serca. Zdo
była ona więcej medali niż
oczekiwaliśmy. Montreal był
szczęśliwy dla Polaków w

konkurencjach zespołowych
co zaprzecza gadaniu o na
szej niezdolności do działa
nia w kolektywie, a także w

kilku dyscyplinach indywi
dualnych szczególnie widowi
skowych, np. to skoku o

tyczce. Dzięki temu długo
będziemy pamiętać Igrzyska.


