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wszystkich obiektach huty -

„Katowice” trwają intensywne I

prace. 1S7 przedsiębiorstw z całe
go kraju dokłada wszelkich sta
rań. aby zadania hyly realizowane
w terminie. Na zdjęciu:' zespół
zwałowarko-tadowarck w rejonie

przygotowania rud i koksu.
CAF — Seko — telefoto .

ósty w kraju
^•^zaklad aparatury

3/2^jądrowej
1^1 Dzi^ 1 bm- rozpoczął działal

ność w Zielonej Górze szósty w

kraju zakład aparatury jądro
wej, który wchodzi w skład

Zjednoczonych Zakładów Urzą
dzeń Jądrowych „Polon?. ,

Podobne placówki istnieją w

Warszawie, Bydgoszczy, Krako
wie, Poznaniu i Toruniu.
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Sezon wczasowy w pełni!
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NA PLAŻACH NADMORSKICH -JAK W MROWISKU

Wybrżeże Bałtyku i miejsco
wości górskie, to najbardziej o-

bęćńie zatłoczone miejsca' w

kraju.•'
’ 1 ’ ■''

Autokar
w płomieniach

Na szosie w pobliżu tureckiej
miejscowości Erdemli, wydarzył
się tragiczny wypadek, w wyni
ku którego zginęło 12 osób, a 22

osoby odniosły poważne obraże
nia.

Ąutokar spadł do przepaści i
w tym momencie stanął w pło
mieniach. Przypuszcza się, że
w autokarze przewożono butan.

narkotyków
WASZYNGTON

W Kalifornii w pobliżu gra
nicy z Meksykiem, aresztowano
w środę dwie kobiety; w ich sa
mochodzie znaleziono ukrytą w

tylnym siedzeniu heroinę war
tości 10 min doi Skonfiskowano
ok. 14 kg tego narkotyku.

■ W środę po południu za
rządzono poszukiwanie zaginio
nego'podróżnika Karla Thoma
sa. który w zeszły piątek wy
startował z Ameryki, usiłując
przelecieć balonem do Europy,
co jeszcze nikomu dotąd się
nie udało. Łączność radiową z

87-letnim śmiałkiem nawiązano
po raz ostatni w niedzielę: od
tego czasu radiostacja podróż
nika milczy.■ Celnicy portu lotniczego
Zurychu-Kluten skonfiskowali

ponad 30 kg marihuany, war
tości 130 tys. franków szwaj-
-arski-h. Narkotyk miał być
nrzemycony do Paryża. Aresz-

- towano dwóch handlarzy, mie
szkańców Ghany i Kolumbii, w

których bagażach ukryty był
narkotyk.

•'; •

Ńa „bursztynowym” wybrzeżu
w woj. elbląskim wszystkie o-

środki i domy wypoczynkowe
zajęte są do ostatniego miejsca.
Zatłoczone są morskie plaże.
Wolne miejsca, można jedynie
znaleźć w kwaterach prywat
nych i na połach namiotowych.

Trwający od niedawna okres
upałów zachęcił setki tysięcy
turystów do wybrania Wybrze
ża Gdańskiego na miejsce wypo
czynku. Największy tłok obser
wuje się w Trójmieście i na

Półwyspie Helskim, gdzie wszy
stkie , kwatery „pękają
szwach”. Na ponad 8
żonych plaż morskich
dni, trudno znaleźć,
miejsca na opalanie
wszyscy niestety przestrzegają
zasad bezpieczeństwa podczas
kąpieli, odnotowano już pier
wsze wypadki utonięć. .

Blisko milion wczasowiczów i

turystów przebywa, na Wybrze
żu Koszalińskim Szczególnym
powodzeniem cieszą się: Koło
brzeg, Ustronie Morskie, Darło
wo i Mielno Koszalińskie. Kło
poty gospodarzom sprawiają tu-

W
km strze-
w upalne
odrobinę

się. Nie

BANK LaDZWERv

Wycieczki
0 W imieniu pedagogów,

zgrupowanych w Ognisku Eme
rytów przy Związku Nauczy
cielstwa Polskiego (ul. Szew
ska) przyszła do „Echa” pani
Maria Mazurek z prośbą o prze
kazanie w naszej rubryce po
dziękowań .przewodniczącej Ko
misji Krajoznawczej Oddziału
Międzyszkolnego PTTK mgr Ju
lii Różyckiej oraz ezłonkowi
Komisji mgr Kazimierzowi Bar-
tyzelowi. Dzięki ich staraniom
starsi wiekiem dawni wycho
wawcy młodzieży biorą udział
w interesujących wycieczkach,
do ostatnich „wypadów” należał
trzydniowy pobyt w Paszków-
ce.

0 Dyrekcja i Rada Zakłado
wa „Transbudu” przy ul. Ba
lickiej 56 zorganizowała wy
cieczkę do Lasku Wolskiego dla
pensjonariuszy Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Helclów.

I
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UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie na .skraju wyżu.
Pogodnie. Rano zamglę*
nia. Wiatry zachodnie ' i
północno • zachodnie 2—5
m/sek. Temp, dniem- «5—
21, nocą 13—lt st. C.

BERLIN

30 czerwca zakończyły. się. w

Berlinie obrady największego
forum komunistów’ naszego kon
tynentu — Konferencji Partii
Komunistycznych i Robotni
czych.
■W czasie dwudniowych, nie

zwykle intensywnych obrad, za

ryśći zmotoryzowani, którzy
parkują samochody, gdzie tylko
się da. Zadbano o program kul
turalny dla' turystów i Wczaso
wiczów.

Według szacunku gospodarzy,
na Wybrzeżu Szczeieińskiin prze
bywa obecnie o Ok. 15 proc,
więcej gości niż W ub. r. W o-

statni.e upalne dni większość
nadmorskich plaż w tym regio
nie, zwłaszcza w Świnoujściu i

Międzyzdrojach, robi' wrażenie
rozległego mrowiśka.

: Prawdziwy najazd turystów
przeżywa woj. nowosądeckie.
Tylko w samej Dolinie Popra
du spędza obecnie urlopy ponad
200 tyś. osób Do ostatniego
miejsca wypełnione są domy
wypoczynkowe i sanatoria. •

Wyróżnienie
polskich naukowców

Na obradującym ośtatnio XIII

Międzynarodowym Kongresie
Rehabilitacji; wybitny., polski
naukowiec ź dziedziny rehabili
tacji — doc. Aleksander Bulek,
wyróżniony został jako jeden z

pierwszych, nagrodą im. Kas
jera, przyznawaną za wybitny
wkład w rozwój rehabilitacji w

skali międzynarodowej. ■
Zgromadzenie Ogólne Między

narodowego Towarzystwa Re
habilitacji wybrało do swojej
rady prof. dr Mariana Weissa,
prezesa Polskiego Towarzystwa
Walki z Kalectwem.

brali głos szefowie delegacji . 29
partii. Omówiono .wszystkie nąj-
ważniejsze zagadnienia obecnej
sytuacji w Europie, po ■helsiń
skiej Konferencji Bezpieczeń
stwa i Współpracyf
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Wskazywano na stale umac
nianie się. wpływów krajów
wspólnoty, socjalistycznej, ru-'
ehu korniihistyCznegó i robot
niczego oraz . wszystkich sił
postępu i demokracji, Równo
cześnie wskazywano na wzma
ganie się działalności kół zim
no wojennych i reakcyjnych
które chciatyby sabotować o-

Śiągnięcia KBWE, wzmagać
wyścig zbrojeń » i ' hamować
proces odprężenia międzynaro
dowego. W toku dyskusji pod
kreślano. że w obliczu dzia
łalności sił wstecznych szcze
gólnego znaczenia nabiera jed
ność działania całego ruchu
komunistycznego Ęuropy, któ-
rej nowym przejawem stały
.się obrady Konferencji Partii
Komunistycznych w’ Berlinie.

W jednomyślnie przyjętym
dokumencie zatytułowanym „Ct
pokój, bezpieczeństwo, współ
pracę i postęp społeczny w

Europie” partie komunistycz
ne i robotnicze, reprezentowa
ne w Berlinię, dają pogłębio
ną analizę układu sił na ną-
szym kontynencie, szczegóło
wo omawiają przejawy kryzy
su, jaki nurtuje kraje kapita
listyczne, stwierdzają., że po
stęp i pokój w Europie moż
na osiągnąć jedynie przez
wszechstronne wysiłki w kie
runku zbliżenia,, wzajemnego
zrozumienia i -współpracy naj
szerszych sił politycznych i

społecznych.
Partie komunistyczne i: ro

botnicze wzywają wszystkich
ludzi dobrej woli na naszym
kontynencie, by wytrwale wal
czyli o pogłębienie procesu od
prężenia, o pokój, bezpieczeń
stwo, współpracę, niezależność
narodową i postęp społeczny
na całym świecie.
. Ostatnie posiedzenie 'konfe
rencji

'

rozpoczęło się parę mi
nut, po godzinie 15.Ś0. Prze
wodniczący

’

0brą<ióm!' ^s.e.kre-'
tarz generalny,Komunistycznej

Komfortowa

podróż a ero bu sem

MOSKWA

Radziecki aerobus ,ń-. samolot
tak zwanego trzeciego pokole
nia odrzutowców, będzie przyj
mował ha pokład' ponad 350 pa
sażerów. Szerokość kadłuba —

6 metrów'.
•

Samolot . będzie luksusowo
wyposażony; W czasie lotu wy
świetlany będzie film, można
także będzie posłuchać ulubio
nych koncertów muzycznyćh. za

pomocą zainstalowanych słucha
wek," •

.. ■_'
Kadłub aerobusu podzielony

jest na pokłady — dolny i gór
ny. Na górnym pokładzie znaj
duje się kabina pilotów’, salony
pasażerskie, garderoby itp.,' na

dolnym pokładzie zlokalizowa
no przechowalnie bagażów.

Aerobus przeznaczony jest na

trasy najbardziej uczęszczane.
Jego prędkość Wynosi około 950
kilometrów na godzinę. Może on

przelecieć bez uzupełniania pa
liwa około 6 tysięcy kilometrów.

W celu przyciągnięcia pasażerów,
singapurskie linie lotnicze wpro
wadziły na trdsie z Frankfurtu do
Bangkoku, Singapuru
takie oto wygody...

i Sydney
CAF — UPI

Partii Irlandii M. 0’Riordan
poinformował,; iż' delegacje u-

czestnicząće .w naradzie’ nie
zgłosiły żadnych uwag do pro -

jektu dokumentu opracowaner
go przez komisję redakcyjną'.

Delegacja PZPR

z Edwardem Gierkiem

powróciła z Berlina
do Warszawy
■30 czerwca powróciła do War
szawy delegacja Polskiej Zjedno
czonej Partii. Robotniczej ź I
sekretarzem KC — Edwardem
Gierkiem, która uczestniczyła w

obradach Konferencji, Partii Ko-

mhhisftycćńyębi ; Robotniczych
Europy w Berlinie.

ZACIŁTE WAŁKI
W LIBANIE

W rejonie Bejrutu, Sajdy i w

górach Libanu toczą się W dal
szym ciągu zacięte walki. W
środę, siły prawicowe, po ośmiu
.dniach oblężenia, zajęły obóz u-

chodźców palestyńskich Dzisr
Basza, w pobliżu stolicy. Nadal
trwa szturm oddziałów prawico
wych na inny obóz palestyński,
Tel Zaatar. Prawicowe formacje

30 czerwca w Porcie Gdań-'
skini podniesiono banderę na

najnowszym nabytku Polskich
Linii Oceanicznych —'frachtow
cu „Chełm”, który zbudowała
Szczecińska Stocznia im. Adolfa
Warskięgo.

Motorowiec jest szóstym li
niowcem z serii zautomatyzo
wanych .statków, prżysłósowś-
nym do 16-godżinuej w ciągu do
by podróży' beżwa ęhtoWęj,. Jed
nostki, tfe mają ,nośnos£ ponad
6:300 DWT, rozwijają• Szybkość
eksploatacyjną 16-tii Twężłó^ i
są- obsługiwane przez Śź t>śo.b<S-

wą Załogę.
“ „Chełm”'■jest, 178

statkiem pod banderą PLO, któ
re w sumie dysponują tonażem

ponad 1 min 50 tys. DWT.
Najribwszy nabytek gdańskie

go armatora przeznaczony jest
do obsługi linii śródziemnomor
skich. W dziewiczą podróż m/s
„Chełm” wypływa- do Izmir.u w

w Turcji'z ładunkiem .polskich
eksponatów na międzynarodowe
targi. Jest to ciężki sprzęt bu
dowlany, głównie koparki, spy
chacze, dźwigi samojezdne, ła
dowarki.

•

• LIZBONA

Władze Ludowej Republiki
Angoli ogłosiły upaństwowienie
sieci radiotelewizyjnej kraju. W

szczególności dotyczy to, naj
większego towarzystwa tego ty
pu „Rądioteleviso Popular de
Angola”. Do niedawną było to

przedsiębiorstwo 0 kapitałę mie
szanym, częściowo tylko należą
cym „do .państwa, ,.w większości
kontrótowanjrrń przez . kapitał
zagraniczny. .

MIASTO Nowy Jork znów
ęrzeży wa tarapaty..budżetowe,
nie mając dość funduszów, by
opłacić 160-tysięczną , rzeszę
pracowników służb komunal
nych i administracji. Ratun
kiem przed bankructwem by
łaby nowa pożyczka^z budżetu
federalnego w- wysokości po-
nad 2 mld dolarów, jednakże
minister finansów odmawia jej
udzielenia nie widząc 'trwałego,
rozwiązania, problemów finan
sowych miasta-giganta.

NIE SŁABNIE tęrror w Ir
landii Północnej. W Belfaście
zastrzelony został znany prze
mysłowiec irlandzki — Charles

ze Świata
Eaton. Kule trafiły go kiedy
'wysiadał z samochodu. Jedna
osoba zginęła w wyniku eks-
płozji bomby w Londonderry.

W STOLICt Ugandy — Kam-
pali' poinformowano, że terro
ryści, którzy uprowadzili sa
molot francuskich linii lotni-,
czycłi z 256 Osobami na pokła
dzie,' lecący z Teł Awiwu do
Paryża. uwolnili 4® swych za
kładników. Są to kobiety;
dzló.ciH chore osoby;

' W za
mian za uwolnienie -reszty za
kładników porywacze domaga
ją si^ Wypuszczenia nk wol
ność członków organizacji ter
rorystycznych, przebywających
w Więzieniach w Izraelu i kra
jach Europy zachodniej.

Zbrojne; ątakują ,-TÓwnież' rnuzuł:
mańską dzielnicę Bejrutu —

Ńabaa.
★’

W stolicy Egiptu zakończyła
się nadzwyczajna sesja Rądy Li
gi Arabskiej.

Uczestnicy konferencji wezwa
li strony walczące w Libanie do
przerwania dziś działań bojo
wych, i postanowili wysiać de
legację w celu nadzorowania
proponowanego rozejmu. W
skład delegatji wchodzą — se
kretarz- generalny.-

‘

Ligi Arab
skiej, MahmudRiad oraz, mini
strowie spraw zagranicznych Tu
nezji i Bahrajnu?

Na konferencji w Kairze pod- ,

jęto również decyzję w sprawie
wysłanią <j° Libanu w ciągu 12 ■
godai-n dalszych kontyngentów
międzyarabskich sił-pokojowych.
W chwili obecnej w Libanie si
ły te są reprezentowane' przez
oddział' składający się z okóło
600 żołnierzy syryjskich i li
bijskich. Sekretarz generalny
Ligi' Arabskiej, Mahmud Riad,
oznajmił, że-w najbliższych go
dzinach do Libanu zostaną skie
rowane jednostki Sudanu i Ara
bii Saudyjskiej.

W

i

Bil

■

3
Ta smukła 'i urocza dziewczyna
wydaje się 'dysponować nadludz
ką siłą,'Skoro'potrafi podnieść sa
mochód jedną ręką, w rzeczywi
stości'jest to trick filmowy w no
wym' serialu angielskiej telewizji,
w którym główną rolę powierzono
Łindsay Wagner (na zdjęciu). Gra
ona „kobietę bioniczną”, u której
po wypadku dokonano licznych
przeszczepów, wskutek których ta
niemal już całkowicie „sztuczna”

kobieta zyskuje niezwykłą siłę.

UliliWW
TOKIO

Największa’ wytwórnia filmo
wa w Hongkongu „Gólden Har-
vest Studio’’ wyprodukuje film,
w'którym .główną rolę otrzymał
bokserski mistrz świata w wa
dze ciężkiej. Mohammed AK

»»
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„Wspaniały mężczyzna"

Ten skromny i kameralny
bułgankf film zasługuje
na uwagę;. I nie tylko tak

„po znajomości”: reżyserem
jego jest rzeczywiście • dobry
znajomy publiczności krakow
skiej, Aleksander Obreszkow,
wielokrotny uczestnik Między
narodowych Festiwali FilmOw
Krótkometrażowych w naszym
mieście, jako reżyser filmów
popularnonaukowych, takich
jak „O właściwościach meta-
li”, „Sekrety kolorów”, „Ko
lory i psychologia”.,. „Wspa
niały mężczyzna” jest debiu
tem fabularnym młodego ite-
żyseTa.

A więc nie tylko jest ten
film interesujący ze względu
na osobę reżysera. Ale także,
lub przede wszystkim dlatego,
że objawiła się w tym utwo
rze ambicja odczytania pod
codzienną, „przypadkową” his
torią obyczajową uwag ogól
niejszych, dotyczących prze
mian psychologicznych współ
czesnych młodych ludnj w spo
łeczeństwie. Jak bardzo taka
ambicja jest ważna, widać na

przykładzie ogromnych zaiste
trudności na jakie, natrafia
każdy niemal film o temacie
współczesnym i to w różnych
kinematografiach socjalistycz
nych. Taki film, lcUóry z regu
ły albo jest po prostu nudny,
albo zmierza nieuchwytnie w

stronę małego „plotkarskiego”
realizmu.

.„Wspaniały mężczyzna” u-

niknął: tych wad. Warto więc
modę. zastanowić się — dlacze
go.

Opowieść o bardzo młodej
parze, jej poznaniu, zakocha
niu i rozpoczęciu wspólnego
życią ma schemat niemal kla
syczny,/Kam.jednak, gdzie ten

klasyczny schemat święciłby
swój finał, tu zaczyna się do
piero właś ęiwy film. Oczy
wiście filnió-w analizujących
wspólne życie młodych mał
żonków, z gostn padającymi w
tle tzw. życiowymi trudnoś
ciami i kłopotami było takie
mnóstwo, że trudno nawet

wymagać, aby wymyślono w

tym względzie coś oryginal
nego. Ale też nie o oryginal
ność tu idzie, a o, niezwykłą
Wiarygodność psychologiczną,
która staje się- tu podstawo
wym argumentem w analizie.
Urokliwy lekkaduch, „wieczny
chłopiec” — przedstawiony tu
w zderzeniu z pogodną , doj
rzałością ąfpjrąwjdjje?'* sio* 'ilojj
rzałością wypływającą z cał
kowitej rezygnacji z jakichkol
wiek marzeń ’f! oczekiwań oso-'

bistych *»■'swojej partnerki,
staje się tu po proistu symbolem
uczuciowej nieC&ojrzałości, i
swoistej życiowej impotencji.
Związek tych dwóch osób, jak
katalizator, wyzwtala reakcje
krańcowe. I powoduje to, że
nagle, gdzieś W środku tej
słonecznej, filmowanej w jas
nych barwach w, rozświetlo
nych plenerach i wnętrzach
rzeczywistości dostrzegamy ja
kiś instrumentalny niemal
chłód w analizie. Jakąś okrut
ną konsekwencję, aby uchwy
cić obnażenie się tych psychik
do końca. I to jest najbardziej
zaskakujące. Pod blaskiem o-

powiastki obyczajowej, niemal
bajki 0 człowieku, który tak
pięknie potrafi odgrywać „za
bijanie wilka” (taki byl robo
czy tytuł filmu: „Sasza zabija
wilka”), a „wilka” życiowych
trudności zabić nie potrafi, ja
wi się nagle precyzyjny, tech
niczny chłód analizy psycho
logicznej człowieka. Ta pre
cyzja objawiła się może przy
padkowo, jako pewne przy
zwyczajenie Obreszkowa, z

wykształcenia przecież inży
niera, ale jako pomysł na spo
sób przedstawienia postaci
filmowych jest to ciekawe.

Obdarzyć ten film zaintere
sowaniem można również i pod
względem aktorskim. W roli
tytułowej wystąpił jeden z

najpopularniejszych bułgar
skich gwiazdorów — Stefan
Danaiłow, znany u nas m. in.
z „Zapachu migdałów” i
„Spragnionej miłości”. Jego
partnerką jest lt-letnia uczen
nica, Elena Dimitrowa, praw
dziwe odkrycie aktorskie
Obreszkowa. Elena Dimitrowa
stworzyła tu postać tak „dzie
cięco” wrażliwą, a równocześ
nie tak dojrzałą, że kto wie,
czy nie jest to zapowiedzią
nowego talentu aktorskiego
dla tej kinematografii, która
jest dosyć zasobna w ciekawe
aktorki. Wystarczy przypom
nieć przecież Nevenę Kokano-
wą, czy Katię Paskalewą. Ale
ostatecznie trudno martwić
się nadmiarem.

MARIA MALATYŃSKA

Poparcie dla polityki partii
Listy i telegramy

do E. Gierka
Do I sekretarza KC PZPR —

Edwarda Gierka i premiera Pio
tra Jaroszewicza nadal nie
przerwanie napływają listy i

telegramy, w których przedsta
wiciele wszystkich grup zawo
dowych i społecznych, reprezen
tanci różnych pukoleń, wyraża
ją swe pełne zaufanie i popar
cie dla kierownictwa pąptyjno-
rządowego, dla realizacji pro
gramu dalszego rozwoju naszej
ludowej ojczyzny.

Wyrazem obywatelskiej, pa
triotycznej postawy1 przytłacza
jącej większości społeczeństwa
są często podkreślane stwierdze
nia, iż tylko rzetelną, zaangażo
waną pracą, sumiennym i o-

W eiągu ostatnich dni od
tysięcy przedsiębiorstw w

całym kraju, od całych branż
i resortów, napływały mel
dunki o wykonaniu i prze
kroczeniu zadań produkcyj
nych, zawartych w planie
I półrocza.

Meldunki te są dobitnym
świadectwem więzi klasy ro
botniczej, eałego społeczeń-

WKRACZAMY

DZIŚ
w II półrocze

stwa z partią, jej Komitetem
Centralnym i I sekretarzem
KC — Edwardem Gierkiem,
podkreśleniem zwartości na
rodu wokół realizacji pro
gramu rozwoju kraju i po
myślności jego obywateli.

Efekty tego wysiłku są tym
cenniejsze,- śe osiągnięte zo
stały w trudniejszych niż

lonymi obecnie urlopami.

Indira Gandhi
z wizytę wNRD

BERLIN
Do Niemieckiej Republiki De

mokratycznej przybywa dziś z

wizytą premier Indii, pani In
dira Gandhi.

Wizyta potrwa do 4 lipca.

»Ursus« realizuje
zadania

produkcyjne

Z KRAJU

i P. Jaroszewicza
fiarnym
wiązków
osiągnąć
rozwojowe. Robotnicy i rolnicy
informują przywódców partii i

państwa o podejmowaniu dodat
kowych zobowiązań produkcyj
nych i czynów społecznych, za
pewniają, iż nie będą szczędzić
sił dla wykonania i przekrocze
nia planowych zadań.

Fakt, iż pdrtia i rząd konsul
tują się ze społeczeństwem przed

wykonywaniem obo-
przez każdego z nas

mpżemy ambitne cele

podjęciem ważnych dla niego
decyzji jest — podkreślają au
torzy listów — realizacją szero
ko pojętych zasad demokracji
socjalistycznej, umacnia więź
partii z narodem, pogłębia wza

jemne zaufanie. W tym kontek
ście w listach mnożą się głosy
potępiające te elementy, które
chciałyby tę więź i zaufanie o-

słabić, i które swoją niedojrza
łością i brakiem rozwagi dzia
łają ze szkodą dla kraju.

PRZEWODNICZĄCY Rady
Państw* — Henryk Jabłoński
przyjął: prot. dr Stefana Kie
niewicza — przewodniczącego
Komitetu Nauk Historycznych
PAN, prof. dr Mariana
pa prezesa Polskiego
rzystwa Historycznego
dr Stanisława Frycie—
tor* Instytutu
Szkolnych Ministerstwa Oświa
ty i Wychowania. W spotka
niu uczestniczył kierownik Wy
działu Nauki i Oświaty KC
PZPR — prof. dr Jarema Ma-
ciszewski.

Z DNIEM dzisiejszym rozpo
częto wprowadzać nowe tabli
ce rejestracyjne. Zapis na no
wych tablicach,- przeznaczo
nych dla pojazdów należących
do jednostek gospodarki uspo
łecznionej, składa się kolejno

Bisku-
Towa-

1 doc.
dyrek-

Frogramów

z trzech liter, trzeeh cyfr I

jednej litery. Na tablicach dl*
pojazdów prywatnych znajdują
się trzy litery i cztery cyfry.
Obydwa rodzaje tablic mają
czarne tło i białe symbole. Ze
staw symboli dostosowany jest
do podziału administracyjnego
kraju. Dwie pierwsze litery o-

znaczają województwo.
PONAD loo-osobowy zespól

Filharmonii Łódzkiej udaje się
dziś do Wioch, gdzie wystąpi
z trzema koncertami na Festi
walu Muzycznym w znanej
miejscowości wczasowej Amal-
fi. zespołem dyrygować będą:
Zdzisław Szostak, Stefan Mar-
czyk i Henryk Czyż. Jako so
liści wystąpią: Lidia Grychto-
łówna, Wanda Wiłkomirska i
Walentin Proezyński.

W KAZIMIERZU nad Wisłą
rozpoczyna się dziś X Festiwal
Kapel i Śpiewaków Ludowych
— reprezentantów folkloru pol
skiego z poszczególnych regio
nów kraju — od Kaszub do
Podhala.

Praca 1 postawa przuwroclmu
DOBRE IMIĘ MIASTU

Wiec w Radomiu

Tajfun „Ruby“
Z Manili donoszą, że setki o-

sób opuściło swoje domy w pół
nocnej części Filipin uciekając
przed powodzią spowodowaną
przez tajfun „Ruby”. Tajfun o

szybkości 150 km/godz. szalał w

filipińskiej prowincji Pampon-
ga. Puwodzią dotkniętych zosta
ło 20 miast i miasteczek.

Naczelnym zadaniem jest pra
ca, wytężona, solidna, wymaga
jąca wzmożonego wysiłku nas

wszystkich. To przekonanie
przyświeca także załodze Zakła
dów Mechanicznych „Ursus”,
która wykonała swoje zadania
produkcyjne za I półrocze, do
starczając naszemu rolnictwu
tak- potrzebne ciągniki.

Praca jest podstawowym kry
terium postawy obywatelskiej,
dojrzałości społecznej i politycz
nej każdego Polaka. Tej dojrza
łości, która nie tracąc z pola wi
dzenia sprawy najważniejszej;
przyszłości nas wszystkich — ca
łego narodu, całego kraju —

pozwala trudne problemy roz
wiązywać w atmosferze wzaje
mnego zaufania.

Ten akcent dominował pod
czas całej narady jaka odbyła
się 30 czerwca w zakładach me
chanicznych „Ursus”. Wzięło w

niej udział ponad
ków: partyjnych
nych.

„Wstyd nam za

narazili na szwank dobre imię
zakładu” — mówiono

_

nie
można utożsamiać grupy wi
chrzycieli ze zdecydowaną
większością załogi. Dała ona te
mu wyraz w ubiegły piątek,
zabezpieczając maszyny i urzą
dzenia, potwierdziła — przystę
pując już w sobotę do pracy.

800 robotni-
i‘ bezpartyj-

tych, którzy

Uczynimy wszystko, aby twór
czym wysiłkiem, rzetelnym
spełnianiem obywatelskich po
winności odzyskać zaufanie, aby
przywrócić, dobre imię miastu.

Ta’refleksja dęrniinmwałą na

wiecu, który odbyl^się30 ub, m.

w Radomiu — w. kilka dni po
piątkowych wydarzeniach wła
śnie w tym mieście, po. wyda
rzeniach, które zrodziły potęż
ny głos oburzenia .i gniewu, ja
ki rozległ się w całej Polsce dla
inicjatorów i uczestników chu
ligańskich ekscesów:/ burd i ą-
wantur.

Podobnie jak na wiecach w

całym kraju, również i na wie
cu rodomskim, - w imieniu, zde-

■'cydowanej większości społeczeń
stwa miasta 'i ''

województwa,
oraz w imię ludzi pracy oko
licznych województw wyrażone-
zostały z cąlą mocą:, zaufanie i
szacunek dcli kierownictwa par
tii,; do I sekretarz
Edwarda Gierka
z jego premierem — Piotrem Ja
roszewiczem. Towarzyszyły te
mu zapewnienia o nieszczędze-
niu sił i starań dla odzyskania
zaufania, dla dobrej, solidnej,
rytmicznej pracy. 3'

Na stadion- miejski przybyły
tysiące ludzi dobrej roboty —

robotnicy radomskich zakładów

przemysłowych, którzy wtedy,
w piątek 25 bm., nie • przerwali
produkcji; kierowani poczuciem
odpowiedzialności i nie - dali się
wciągnąć w chuligańskie eksce
sy. Na wiec przyjechali z oko
licznych województw: tarnobrze
skiego, skierniewickiego, sied
leckiego, kieleckiego,. lubelskie
go i piotrkowskiego przedstawi
ciele klasy robotpięzę*.

Jako pierwszy przemawia pre
zydent miasta Tadeusz Karwic-
ki, który nawiązując do płyną
cego z całej Polski, potężnego
głosu potępienia, gniewu i obu
rzenia dla inicjatorów i uczest
ników wydarzeń, które miały
miejsce w Radomiu'25 czerwca,
stwierdzą, iż jest to ocena — nie
stety — zasłużona. Wszyscy rado-
miacy, moralnie, odpowiadają zą
zaistniałe Wydarzenia i ich skut
ki. Jest w Radomiu wielu pra
cowitych, uczciwych ludzi, któ
rzy pragną spokojnie żyć i pra
cować. Tym bardziej należy ostro

i dogłębnie spojrzeć i- ocenić wy
darzenia z piątku ubiegłego ty
godnia, kiedy to propozycje
konsultacji projektu zmian
struktury cen oraz- rekompensa
ty spotkały się z brutalną odpo
wiedzią, z zastosowaniem prze
mocy. Początek wydarzeniom
dała załoga „Waltera”, której —

jak przypomniał — płace wzro
sły w okresie" 5 miesięcy br. w

stosunku do analogicznego okre
su ub. r. O 20 proc. Podżegali ci,
dla których godność Polaka,
godność robotnika, jest fraze
sem, Tak ocenić należy grupę
pracowników z wydziału P.-6 za
kładów metalowych, gdzie śred
nie płace wynoszą przecież po
nad 4 tys. 'zł. Oni to w ubiegły
piątek porzucili pracę, wyszli na

ulice* Kolektyw
' zakładów nie

potrafił opanować sytuacji ! izę-
lować w załodze tej grupy, Któ
ra nie jest godna pracować w

zakładach noszących iinię legen
darnego generała Waltera. Grupa
ta — powiedział mówca —• po
ciągnęła za sobą niektórych pra
cowników innych wydziałów, a

na ulicach miasta dołączyły do
niej elementy pasożytnicze i chu
ligańskie. kryminalne i antyso-

cjalistyczne. W tym „doboro
wym” towarzystwie kiłą wdzie
rano się do innych zakładów
pracy w Radomiu. Terroryzowa
no załogi i wymuszano porzuce
nie pracy. Tak było w zakła
dach grzejnych, w „Radoskórze”,
Radomskiej Wytwórni Telefo
nów, Zakładach Tytoniowych,
ZNTK i innych. Krytycznie mu-

simy — podkreślił — ocenić fakt,
że kolektywy tych zakładów nie
potrafiły zdecydowanie i skute
cznie przeciwstawić się napastni
kom.

W dalszym ciągu Swego wystą
pienia prezydent Radomia omó
wił okoliczności piątkowych wy
darzeń- w mieście. Przypomniał,
że próby podjęcia rozmów z o-

blegająęi-mi gmach KW PZPR
■spo't'kkły się z agresywną posta
wą. Rozwydrzone grupy wdarły
się siłą do budynku. Rej wodzi
li podpici chuligani, rozhistery-
4owane kobiety. Wyrazy gniewu
i potępienia — stwierdził mów
ca — kierować musimy dó tych,
którzy biernie przyglądali się
tym ekscesom, co rozzuchwalało
napastników. Nastąpiło systema
tyczne niszczenie pomieszczeń,
kradzieże i grabież, - podpalenie
gmachu i stojących na ulicy i na

parkingu samochodów służbo
wych i prywatnych- Mówcą
wskazał po nazwisku tych, któ
rzy byli grabieżcami i podpala
czami, jak np, bracią Tadeusz
i Wojciech Mitak — obaj niepra
cujący, uważający, że praca nie
dla nich; jak Zygmunt Zebrow
ski — pracownik Radomskiego
Przedsiębiorstwa Surowców
Wtórnych, jak Karol Schabow-
ski czy Adam Greczkowski, u-

czeń wieczorowej szkoły podsta
wowej. Wstyd i hańba dla tycn,
którzy popierali wandali i gra
bieżców* rzucali kamieniami w

przywracających ład i porządek
funkcjonariuszy MO.

Obok elementów kryminal
nych i chuligańskich, żądza roz
boju i grabieży — powiedział —

doprowadziły do spalenia 24 sa
mochodów osobowych i ciężaro
wych, traktorów i
wozów strażackich,
szyły ugasić pożar,
rozgrabiono sklepy
Maja, i ul. Żeromskiego, usiło
wano podpalić gmach Urzędu
Wojewódzkiego i Miejskiego, a-

takowano Komendę Wojewódzką
MO. Straty materialne wynoszą
77 min zł, z rozbitych sklepów
zrabowano towary na sumę 30
mlh zł<. Można by za te kwoty
Wybudować wiele nowych miesz
kań, żłobków, przedszkoli...

• W wryniku wprowadzenia do
akcji większej liczby sił porząd
kowych, które cały czas nie ba
cząc na fizyczne zagrożenie dzia
łały z wyjątkową powściągliwo
ścią, przywrócono około godzi
ny 23.00 spokój i ład.

Mówca podkreślił, że wśród
mieszkańców Radomia są tacy,
którzy z oburzeniem mówili o

wyczynach grasujących band, u-

dzielali i udzielają pomocy wła
dzom porządkowym w przywra
caniu spokoju, w ujawnianiu
złodziei i podpalaczy — serde
cznie podziękował uczciwym lu
dziom za obywatelską posta
wę. Przypomniał również, że
w wyniku ekśćesów są także o-

fiary w ludziach. W akcji przy- i

za-

autobusów,
które spie-

Rozbito i

przy ul. 1

pracowników służb
komunalnej, do pra-
handlu; do ekip ro-

z Warszawy i

pospieszyły z

Kozie*-
pomo-

dobre

wracania spokoju 1 bezpieczeń
stwa rannych zostało 75 funkcjo
nariuszy sił porządkowych; w

tym 8 ciężko rannych. Śmierć
poniosło dwóęh uczestników a-

wantur, których przygnietli
przyczepą traktorową ich kom
pani.

25 czerwca i w następnych
dniach organa porządkowe za
trzymały aktywnych uczestni
ków zajść, podpalaczy, grabież
ców i złodziei; odzyskano część
skradzionych łupów. Część za
trzymanych awanturników zo
stała już skazana orzeczeniami
kolegiów d/s wykroczeń i wy
rokami sądów. Wszyscy ponio
są surową, zasłużoną karę; nie
ma dla nich miejsca w radom
skiej;społeczności F w radom
skich ' zakładaćH ?$racy.? Wś£ód

zatrzymanych stwierdził mó
wca

“

jest niestety . wiele mło
dzieży, która brała aktywny u-

dział w zajściach. Żle to świad
czy o wychowaniu dzieci. Zwra
cam się — powiedział — do oj
ców i matek, do władz oświa
towych: musicie wyciągnąć z

tych faktów właśeiwe wnioski
ra przyszłość.

Prezydent miasta podziękował
serdecznie tym wszystkim, dzię
ki którym przywrócone zostało
już w sobotę od wczesnych go
dzin rannych normalne funk
cjonowanie życia w mieście.
Słowa uznania skierował do o-

fiarnych
gospodarki
cewników
botniczych
nic, które

cą.
Radom musi odzyskać

imię — powiedział na zakończe
nie zwracając się do zebranych,
do wszystkich mieszkańców
miasta jego prezydent. Załogi
robotnicze i całe społeczeństwo
muszą udowodnić całemu krajo
wi, kierownictwu partii, sobie,
że zdolne są dokbnać odbudo
wy moralnej i wyciągnąć wszy
stkie wnioski z wypadków, ja
kie miały miejsce w tym mie
ście. Zapewnił, iż dokonana zo
stanie mobilizacja wszystkich
zdrowych sił, we wszystkich za
kładach pracy, środowiskach i

instytucjach, osiedlach miesz
kaniowych, szkołach i rodzi
nach; po to by przywrócone zo
stało zaufanie do społeczności
Radomia, by nigdy więcej nie
doszło do wydarzeń zakłócają
cych spokojną i twórczą pracę
w mieście i w całym wojewódz
twie.

Na trybunę wstępują kolejni
mówcy. Są wśród nich przedsta
wiciele ludzi pracy z innych
województw. Karol Koziński —

rolnik z woj. lubelskiego -- po
tępiając surowo ekscesy, jakie
miały miejsce w Radomiu, wy
raża głębokie przeświadczenie,
że robotnicy Radomia otrząsną
się i będą sumiennie wykony
wać swoje zadania, dostarczą u-

nowocześniającej się wsi i rol
nictwu więcej potrzebnych ma
szyn, sprzętu, nawozów sztucz
nych — po to, abyśmy wszyscy
mieli więcej żywności.

Stefan Greguła — robotnik z

Zakładów Chemicznych „Pronit-
ERG” w Pionkach — wyraża
oburzenie, iż ci. którzy pragną

przeszkadzać, zdołali tak roznie
cić namiętności, że część ludzi
przestała myśleć. Przerwy w

pracy wykorzystali podpalacze,
rozbójnicy, złodzieje...

O reakcji mieszkańców woj.
piotrkowskiego mówił w ostrych
słowach Tadeusz Radomski —

robotnik z zakładów „Chemitex-
Wistom” w Tomaszowie Mazo
wieckim; podkreśla, że nie ma

miejsca wśród ludzi, pracy dla
tych, którzy niszczą nasz wspól
ny narodowy majątek.

Następny mówca — górnik z

kopalni siarki w Tarnobrzegu
— Leopold Kosior pyta z gnie
wem: „Kto dał wichrzycielom
prawo do takiego występowania,
w czyim imieniu podnieśli głos,
wyrządzając wielką krzywdę
dobremu imieniu ludzi pracy i
mieszkańców Radomia. Potępia
my ich z całą, robotniczą . kon
sekwencją, wspótczując, . jedno
cześnie■. uczciwym .ludziom i-

pbvfiedział. ‘—■Jiie damy, my, lu-
dzie ffpórczegg.- czynu^z-epchnąć
się z drogi, wytyczonej przez
partię”.

Jan Górnicki — rolnik z gmi
ny Przytyk mówi o swoim, i
swoich współmieszkańców
niepokojeniu wydarzeniami w

Radomiu. Do tego, aby syste
matycznie poprawiało się zaopa
trzenie miast w żywność po
trzebna jest wytężona praca rol
ników, potrzebny jest wszyst
kim spokój i ład.

W dniach, kiedy kraj zasta
nawiał się nad złożonymi pro
blemami związanymi ze zmianą
struktury cen — powiedziała
robotnica z zakładów „Syntex”
w Łowiczu -r Daniela Borowska
— ludzie pracy w całym kraju
wykazali dojrzałą postawę, pra
cowali rytmicznie i wydajnie.
Mówi o społecznym oburzeniu i

potępieniu dla inicjatorów i u-

czestników chuligańskich eksce
sów; mówi, iż nie można tolero
wać wichrzycieli, tych, którzy
mącą dyskusję, burzą ład i spo
kój.

Niełatwo było stanąć przed ze
branymi na wiecu i przemówić
przedstawicielowi załogi „Wal
tera” — robotnikowi Tomaszowi
Kozłowskiemu. Wierzcie —

stwierdził — że słowa potępienia
Wyrażane w całym kraju na Wie
cach, masówkach i w prywat
nych rozmowach, kładą się du
żym ciężarem na nasze barki.

Jako ostatni głos zabiera ra
domski lekarz —* Tadeusz Kor-
tyjewski. Wymowne są jego sło
wa, iż Radomia, miasta, które
jeśt na ustach całego kraju nikt
nie podziwia. Nie na słowa więc,
a na czyny, nie na zapewnienia,
a na postawę, nie na przepro
siny, a na chęć zapracowania na

dobre imię czeka kraj... Słowa te

są jednocześnie uzasadnieniem
tego, iż na wiecu radomskim
nie została przyjęta — tak jak
na wszystkich pozostałych wie
cach i manifestacjach w -kraju
— rezolucja. Miasto — jak mó
wił o tym dr Kortylewski —

nie ma ku temu na razie odpo
wiedniego mandatu. Będzie sta
rało się ofiarnością na co dzień,
demokratyczną dyskusją, su
miennym wykonywaniem obo
wiązków zasłużyć na opinię, że
razem z całym tkrajem, pod
przewodnictwem partii i jej
przywódcy, Edwarda Gierka, bu
duje pomyślność kraju, któremu
na imię — Polska.

Wiec zakończył się odśpiewa
niem hymnu naństwowego.
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Uf rzesień 1939 r. wyr-
•* wał setki tysięcy

dzieci polskich ze spokoj-
nego>,życia, uniemożliwił im

spędtyznie dzieciństwa w

radości i szczęściu rodzin-,
nego , domu. Zagadnienie
martyrologii dzieci polskich
jak i ich walki w kitach II

wojny światowej nie docze
kało się" jeszcze całośa.owe-
go i palnego opracowania.
Dlatego \cenna była inicja
tywa zmtnej pisarki Ewy
Szetburg-fZarembiny ogło
szenia kortkursu ha ‘ wspo
mnienia dzieci o łatach
wojny i okiĄpacji.

Inicjatywę i tą podjęły re
dakcja tygodnika Polity
ka" i Rada Ochrony Pom
ników Walkij i Męczeństwa
ogłaszając i. taki konkurs.
Spotkał się on z dużym za
interesowaniem o czym
świadczy liczba 16G prac
nadesłanych z Polski i za
granicy.. 70 z nich opubli
kowano tw skrócie lub w

całości w wydawnictwie,
które być może uszło uwa
dze Czytelników interesu
jących się

' II wojną świa
tową i okupacją hitlerow
ską. Tytuł jego to „Byli
wówczas dziećmi”. Są to

wspomnienia pisane po 30

Wojna i okupacja
w oczach dzieci

latach, których autorzy w

owym nieludzkim czasie
byli jeszcze dziećmi. Piszą
oni o wojnie i okupacji tak
jak ją przeżywali, jak na

nią patrzyli oczyma dzieci.
Oczywiście wiedza nabyta
później musiała w pewnym
stopniu wpłynąć na sposób
przekazania ich dawnych
wrażeń i przeżyć. Trzeba
jednak podkreślić, a widać
to 'z lektury książki, iż au
torzy próbowali oddzielić
w swoich wspomnieniach
świadomość pierwotną, od
wtórnej, tej już dojrzałej.

Spośród 70 zamieszczo
nych w książce wspomnień
niewątpliwie na szczególną
uwagę zasługują wspom
nienia Zenony - Stróżyk ~ z
Krakowa zatytułowane „W
Krakowie i gdzie indziej”.
Opisuje ona swoje przeżyć
cia bardzo barwnie i żywą
narracją dając w oparciu o

dzienniczek pisany podczas
okupacji obraz okupowane
go Krakowa od t czerwca
1940 r. do wyzwolenia. Pa-
ihiętnik jej najobszerniej
szy z zamieszczonych wspo
mnień (62 strony) bardzo
plastycznie przedstawia co
dzienną walkę o byt typo
wej polskiej rodziny, a-

tmosferę życia codziennego
w Krakowie, nastroje' jego
mieszkańców, działalność
okupanta, ą także pewne
formy ruchu oporu (tajne
nauczanie).

♦.Byli wówczas dziećmi”. Wy
bór i opracowanie Marian
Turski. Książka i Wiedza.
Warszawa 1975, s. 687, cena 80
zł.

TADEUSZ WROŃSKI

Wuwej pu pozycji -trw.m
skiej wyprawy naukowo-aluintstycznej d Al y jrot_ SI. ROJKOWSKI

10 razy dziennie dookoła równika
AUTOBUSAMI PKS

po drogach czterech województw
Jesteśmy nacją, która lubi bądź musi podróżować. Świadczo

ne nam usługi przewozowe nie są jednak najprzedniejszej ja
kości. Czy rok bieżący przynosi korzystniejsze zmiany? — z ta
kim pytaniem zwracamy się do dyr. nacz. Zarządu Przedsię
biorstw PKS w Krakowie mgr JANUSZA RADECKIEGO i z-cy
d/s przewozów pasażerskich ZBIGNIEWA OSSOWSKIEGO. Oto,
czego się dowiadujemy.

razy dookoła równika■■A8A —

to trasa, którą
każdego dnia przebie

gają po drogach województw
krakowskiego, tarnowskiego,
nowosądeckiego i, bialskiego
autobusy ZP PKS w Krakowie
(mające w swej gestii r7 od
działów terenowych). Rocznie
przewozi się 256 min pasaże
rów, z czego 60 proc, do zakła
dów pracy i szkół.

Ną przełomie 1975/76 poja
zdy kursowały po 1.391 stałych
liniach, odbywając dziennie
10.329 kursów. Do końca bież,
roku ilość linii zwiększy się do
1.507, a dziennych kursów do
12.670.

KONIECZNOŚĆ KOREKT
Starania idą przede wszyst

kim w tym kierunku aby do
stosować usługi do potrzeb, ja
kie zrodziły się z wprowadze
niem nowego układu admini-

. stracyjnego. Chodzi zarówno o

lepsze powiązania komunika
cyjne międzyregionalne, w

szczególności pomiędzy miasta
mi wojewódzkimi, a także o

dogodniejsze połączenia we-

wnątrzregionalne miast Wóje-
.wódzkich z gminami-

Zmiany w przyńależnościach
terytorialnych stworzyły też ko
nieczność znacznych korekt.
Wspomnijmy o obecnym zacho
dnim obrzeżu < województwa
miejskiego krakowskiego, obsłu
giwanym kiedyś przez chrza
nowski oddział PKS w Krako
wie. Oddział ten znalazł się, po
zmianach administracyjnych, w

gestii, PKS w Katowicach kon
centrując, rąecz jasną,’ działal
ność ną woj. katowickim. Luki,
które się potworzyły, wymagały
pilnie likwidacji.

Nie zapomina się też, oczywi
ście, o usprawnieniach komuni
kacji dalekobieżnej, a także o

potrzebach przewozów wczaso
wych i turystycznych.

NOWE LINIE —

NOWE KURSY

Wśród nowo uruchomionych
lub przewidzianych do otwar
cia linii dalekobieżnych znaj
dują się tak ważne jak: Kra
ków — Stalowa * Wola, Tar
nów —' Warszawa, Szczawni
ca — Warszawa, Bielsko — Li
manowa, wśród — jak się to

określa — średniodystanso-
wych: Kraków —. Drwinia.
Kraków — Mszana Dolna
prze? Dziekanowice, Nowy
Sącz — Sidzina, Nowy Targ —

Nowy Sącz, Zakopane — Nowy
Sącz, Bielsko — Oświęcim
przez Polankę.

Zwracając uwagę na lepsze
powiązania gmin w obrębie re
gionów uruchomiono m. in. w

naszym krakowskim wojewódz
twie nowe linie: Proszowice —

Kowary, Proszowice — Wa-
wrzeńczyce, Proszowice — Igoło
mia, Wieliczka — Grabówki,
zwiększono ‘zaś ilość kursów au
tobusowych na istniejących już
liniach: Kraków — Słomniki —

Proszowice, Kraków Kocmy
rzów — Słomniki, Kraków —

Brzesko Nowe — Proszowice,
Proszowice — Brzesko Nowe,
Wieliczka — Niepołomice, Wie
liczka — Pawlikowiee.

Zgodnie ze wzrastającymi po
trzebami w zakresie przewozów
pracowniczych uruchomiono
przede wszystkim stałą komuni
kację autobusową między Kra
kowem a hutą „Katowice”. Na
.tym szlaku kursuje już codzien
nie 20 autobusów, a do końca ro
ku będzie ich 50.'

COS DLA TURYSTÓW
Pasażerskie lato 1976, zgo

dnie z nowym rozkładem jazdy'
(wprowadzonym 30 maja br.)

„KILIMANDŻARO 75"

Szlakiem parków narodowych
ś Tanzanii i Ugandy’\kOHEŚPÓKDENCJA WŁASNA). J*

W’ TANZANII uczestnicy
wyprawy „Kilimandżaro
75” zwiedzili dwa najcie

kawsze parki narodowe Ngoron-
goro i Serengeti. Głęboki krater
Ngorongoro, z wyrównanym
dnem zajętym przez liczne jezio
ra i pokrytym sawanną trawia
stą, nie bez racji jest nazywany
rajskim ogrodem. Tu, na stosun
kowo niewiekiej powierzchni,
żyje większość ‘zwierząt wscho-
dńioafrykańskich. Obserwowali
śmy między innymi: różne ga
tunki antylop, zebry, słonie, no
sorożce, bawoły, i — po raz pier
wszy —. mięsożerne lwy oraz

leopardy.
Niezliczoną ilość zwierzyny zo

baczyliśmy jednak dopiero w

Serengeti, największym parku
Tanzanii; o powierzchni około
15.000 km2. Znaleźliśmy się tam
bowiem w okresie migracji

przyniosło uruchomienie, linii

turystycznych: Tarnów—; Roż
nów, Dębica — Solina, Kra
ków — Szczawnica, Gorlice —

Rożnów, Bielsko — Szczyrk —

Wisła, Wisła — Wodzisław,
Wadowice — Międzybrodzie, a

ponadto: Zakopane — Warsza
wa, Kraków — Gorlice, Zako
pane — Łódź — Częstochowa,
Kraków — Zamość.

Wspomnieć też wypada o ko
munikacji międzynarodowej.
Jeśli przez cały rok korzystać
można z autobusów kursują
cych pomiędzy Zakopanem, a

Popradem w Czechosłowacji,
to obecnie również — 2 razy
w tygodniu — na szlaku Za
kopane — Budapeszt.

PIĘKNE DWORCE
I ZAJEZDNIE

Na terenie 4 województw, ob
jętych siecią tras ZP PKS w

Krakowie, istnieje 11 dworców o

pełnym zakresie usług dla po
dróżnych oraz 2 dworce bez kas
biletowych. Ostatnio obszerne,
piękne, dwórce oddano do użyt
ku w Tarnowie, Proszowicach,
Limanowej, Bochni. ‘22 lipca br.
nastąpi otwarcie równie dużego
i ładnego dworca w Nowym
Targu, z końcem roku — w My
ślenicach oraz minidworca w

Mszanie Dolnej. Pod koniec ro
ku ma być gotowa zajezdnia au

zwierząt z północy na południe
przez rozległe równiny sawanno
we. Ciemnobrunatną falującą
masę utworzoną głównie ż przy
sadzistych antylop gnu u-

rozmaicały pasiaste zebry oraz

czarnobiałe strusie. Nie brak tu

było też drapieżnych ptaków
czyhających na padlinę.

W Seronera, z niewielkiej po
lanki znajdującej się wśród
rzadkiej sawanny akacjowej,
podglądaliśmy nocne życie dzi
kich zwierząt. Bardzo blisko na
szych namiotów pasły się bawo
ły. Ich zielone ślepia groźnie po
łyskiwały w blasku księżyca.
Pomiędzy drzewami akacjowymi
spacerowały żyrafy i dokładnie
ogalacały gałązki drzew z liści,
a wśród skalnych ostańców bu
szowały lwy. Od czasu do czasu

ciszę' nocną przerywał chichot
hien.

W Serengeti żyją ogromne ilo
ści roślinożerców, np.: ponad thi-
lion antylop, kilkaset tysięcy
zebr, kilkadziesiąt tysięcy bawo
łów, czy kilka tysięcy żyraf.
Park ten słynie też z dużej ilości
lwów. W ciągu jednego dnia
można ich spotkać nawet Czter
dzieści sztuk. Trafiają się vjśród
lwów stare samce ozdobione du
żymi grzywami.

W ostatnim etapie podróży po
Tanzanii zatrzymaliśmy się w

Dar es Salaam, głównym porcie,
a zarazem stolicy tego kraju li
czącej około 300.000 mieszkań
ców. Tutaj jedną z największych
atrakcji są oryginalne rzeźby
makonde, zwane tak-od murzyń
skiego plemienia, które jest ich
twórcą. Wykonane w twardym
drewnie hebanowym, lub rza
dziej akacjowym są niewątpli
wie najciekawszym przejawem
ludowej twórczości artystycznej
Wschodniej Afryki.

NASTĘPNYM TERENEM na
szej eksploracji była Uganda, je
den z najpiękniejszych krajów
Afryki o bardzo urozmaiconym
krajobrazie. Na zachodzie znaj
dują się, wspaniałe góry Ruwen-
zori (5109 m n.p.m.) ze szczytami
ozdobionymi wiecznymi śniega
mi, a na wschodzie dominuje
masyw Elęonu (4322 m n.p.m.).
Pomiędzy górami rozciąga się
falista . wyżyna z obniżeniami

wypełnionym’ olbrzymimi ieżio-

tobusowa , w Bochni. Wszystko
przygotowane jest do podjęcia
podobnych inwestycji w Suchej
i Andrychowie. Starania idą w

kierunku "wzniesienia zajezdni w

Cieszynie,, Wiśle, Gorlicach.

O DASZEK NAD GŁOWĄ
Podróżni' korzystają też aż z

3.600 przystanków, ale tylko
1.700 jęst zadaszonych. Rocznie
Zarząd Przedsiębiorstw PKS
w Krakowie buduje ok. 150 za
daszeń. Potrzebna tu jest po
moc władz terenowych i zakła
dów pracy, które przecież za
interesowane są tym, by wa
runki ■podróżowania ulegały
stałej póprawie. Do budowy
każdego zadaszenia ZP PKS
deklaruje dopłatę 10 tys. zł.
Współdziałanie daje dobre re
zultaty w woj. tarnowskim,
gdzie sumptem i siłami włas
nymi przedsiębiorstw zbudo
wano ostatnio ponad 40 zada
szeń przystankowych. Zwraca
ją też uwagę, wystawiając pię
kne świadectwo gospodarzom
terenów: wygodne, ładne przy
stanki na trasie Drogi Karpac
kiej. od Suchej przez Maków
do Zawoi. Podobna inicjatywa
powinna rozwinąć się i na in
nych szlakach.

Notowała:

B.. PIECZONKOWA

rami (Wiktoria, Kioga, Idi Amin
Bada i Móbutu Sese Secoj; oraz

pokryta gęstą siecią rzek, z któ
rych Nil stanowi oś hydrogra
ficzną kraju. Urozmaicona rzeź
ba oraz na ogół urodzajne gleby
sprzyjają rozwojowi bujnej i

różnorodnej rośliności.
Kilka dni przebywaliśmy w

Kampali. Stolica Ugandy, po
dobnie jak Rzym została zlokali
zowana na siedmiu wzgórzach.
Wysokie i nowoczesne budynki
rozmieszczone rzadko dosłownie
toną w zieleni i kwiatach.

Jedną z największych atrakcji
dla przyrodników, a dużym za
skoczeniem dla turystów są nie
toperze gnieżdżące się nieomal
w centrum miasta. Tysiące ich
żyje na eukaliptusach porastają
cych płaskodenną dolinę przy ul.
Bombo. Szczególnie aktywne są
tuż przed zachodem słońca. Już
z daleka można usłyszeć drama
tyczny pisk nietoperzy nasilają
cy się w miarę zbliżania do do
liny, Na wysokości koron drzew
tworzą ciemną chmurę „deszczo
wą”;*

Z Kampali udaliśmy się do
Entebbe, miejscowości położonej
nad Jeziorem Wiktorii. W znaj
dującym się t,u ogrodzie botani
cznym zapoznaliśmy się v zacho
wanym fragmentem bujnego la
su równikowego oraz dziesiątka
mi gatunków drzew i krzewów
pochodzących-nie tylko z Afryki
Wschodniej, ale całej strefy tro
pikalnej świata.

Niezapomnianych wrażeń do
znaliśmy w narodowym parku
„Kabalega Falls”, jednym z naj
bardziej dzikich na kontynencie
afrykańskim. Z miejscowości
Paraa motorówką Kiboko (hipo
potam) popłynęliśmy w, górę Ni
lu do Wodospadów Kabalega. Po
drodze na obu brzegach rzeki o-.

glądaliśmy pojedyncze sztuki,
i całe stada krokodyli. Leżące
nieruchomo wyglądały jak chao
tycznie rozrzucone kłody drew
na.

W RAMACH programu wy
prawy w parkach "narodowych
zrealizowaliśmy , kilka filmów
przyrodniczych i zgromadziliśmy
bogaty materiał fotograficzny
dla celów naukowych, dyda
ktycznych i popularyzatorskich.
CECYLIA BRZOZOWSKA

Ogrodzenia
z drutu kolczastego?

A. W. Kraków. Sąsicdzi ogro
dzili swoją, działką drutem
kolczastym, przybijając go dó
słupków mojego ogrodzenia.
W efekcie przy różnych . pra
cach pielęgnacyjnych w ogro
dzie niszczę ubranie i kalećzę
się. ; Czy przepisy zezwalają
na tego rodzaju ogrodzenie?

Nie. § 111 Zarządzenia Minis
terstwa Budownictwa i Prze
mysłu Materiałów Budowla
nych z 29. VJ. 1966 r. wyraź
nie zabrania stosowania drutu
kolczastego i innych: niebez
piecznych dla ludzi i zwierząt
materiałów ogrodzeniowych na

wysokości mniejszej niż 2 m'
od ziemi. Radzimy, zwrócić się
do <Wydz. Gospodarki Prze
strzennej właściwego Urzędu
Dzielnicowego, aby przepro
wadził wizję lokalną i wydał
Sąsiadom nakaz likwidacji nie
zgodnego z przepisami ogro
dzenia. (hs)

Jeśli umowa wygasła...
J. H. Bochnia. Jestem właś-:

cicielem domku wyłączonego
spod kwaterunku. Jeden lokal
w tym domku — jeszcze przed
wyłączeniem — zajmował lo
kator, który obecnie się wy-’
prowadził, ale pozostawił w

mieszkaniu córkę Cży -prawa
lokatora prżechodżą na jego
córkę? Czy ja nfie muszę wy
razić zgody.’ aby’córka b. lo
katora mieszkała ha takich
warunkach, jak jej ojciec? ;

Nie, nie musi Pan. Umowa
najmu z poprzednim lokato
rem wygasła wskutek jego
wyprowadzenia się. . Wypro
wadzając się powinien był
zabrać %e sobą całą rodzinę.
Skoro tego nie uczynił, a nie
wyraża Pan zgody na zawarcie
nowej umowy najmu z jego
córką, może Pan wystąpić do
Sądu z prawem o eksmisję
przeciwko córce lokatora lako
zajmującej lokal bez tytułu
prawnego. (JP)

EkslernislycziKi matura

, ę^ytelnjk, ^-Chciałbym zdo
być systemem eksternistycz
nym świadectwo dojrzałości z

zakresu Liceum Ogólnokształ
cącego. Przy której placówce
oświatowej organizowane są
egzaminy? Czy eksternistycz
na matura upoważnia do sta
rania się o przyjęcie na wyż
sze uczelnie? -

Egzaminy eksternistyczne z

zakresu LO można zdawać
podczas sesji wiosennych i je
siennych w I Liceum Zaocz
nym, które mieści się w bu
dynku II LO przy ul. Sobies
kiego. Eksternistyczna matu
ra daje prawo do ubiegania
się o przyjęcie na wyższe u-

czelnie. (1)

Domki campingowe
Monika B. Kraków. Proszę o

podanie nazw i adresów przed
siębiorstw produkujących dom-
ki campingowe z drewna,
lub płyt laminatowych. Inte
resuje mnie domek trzypoko
jowy ’z kuchnią i łazienką.
Ćhciałabym także znać cenę...

Produkcją takich domków
zajmuje się wiele przedsię
biorstw głównie z północnych
rejonów Polski. Podąjemy a-

dresy najbliższych nam pla
cówek: Spółdzielnią Pracy i
Użytkowników „Zdrój” 34-636
Mszana Dolna, ul. 1 Maja 23
i Bieszczadzkie Przedsiębior
stwo Produkcji Leśnej '„Las’%
37-610 Narol. Szczegółowych in
formacji o typach domków i
cenach mogą Pani udzielić
jedynie producenci, (hs)

Oddawanie krwi...
E. R. W kwietniu br. odda

łem w tut. Stacji Krwiodaw
stwa honorowo krew. Czy bę
dąc na urlopie w innym mieś
cie, mogę w tamtejszej Stacji
oddać również krew? Gdzie
należy się zwrócić po odbiór
Odznaki Honorowego Krwio
dawcy?

Może Pani w innym mieście
oddać honorowo krew. Należy
mieć przy sobie legitymację
honorowego dawcy krwi. Po
oddaniu 600 ml krwi — o-

trzymuje się brązową Odzna
kę Honorowego Dawcy Krwi,
po oddaniu 1500 ml — srebr
ną. złotą — po oddaniu 3000
ml. Odznakę Zasłużonego
Honorowego Dawcy Krwi o-

trzymuje osoba, która oddała
honorowo 6 litrów krwi. Po
odznakę można się zgłosić w

dzielnicowym lub krakow
skim zarządzie PCK. (am)
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PARZON Y kminkowy
SOLAN
H ERCEŃSKI

doskonale do szybkiego przyrządzania
wyśmienitych przekąsek i przystawek do PIWA i WIN
Do nabycia w sklepach spożywczych i mleczarskich

Nauka

MATEMATYKA — do eg
zaminów poprawkowych
przygotowują studenci.
Rosiek, tel. 505-36.

g-4575

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

g-5501

STUDENCI przygotowują
do egzaminów poprawko
wych z matematyki — li
piec, , sierpień. Bągucki,
tel. 573*13. g-5720

Kupno

MOSKWICZ 408, 412 lup
Wartburg 353W — kupię.
Tel. 576-77, po godz. 17.

g-5480

POLTAX 2 kupię. Oferty
5476 „Prasa2*4*’ i Kraków,
WigIna 2.

2 STARSZE pracuj ąee
osoby, poszukują samo
dzielnego mieszkania w

okolicy Salwatora lub
parku Krakowskiego, na

okres 2—3 lat. — Czynsz
do uzgodnienia. — Oferty
5388 „Prasa4* — Kraków,
Wiślna 2.

KAROSERIĘ Syreny 105,
może być po wypadku —

kupię. Oferty: Nowa Hu
ta, os. Centrum A, bl. 6
m.62.’ g-5459

BONY kupię. Oferty 5454
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

BŁOTNIKI tylne do War
szawy („garbus”) — ku
pię. Oferty 5445 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

850 BONÓW PeKaO na

samochód — kupię. Ofer
ty 5443 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

FIAT 126 p nowy — kupię.
Zgłoszenia: Kraków, tel.
704-85. g-5442

ZAPOROŻEC — npwy lub
po małym przebiegu —

kupię. Oferty 5506 „Pra
sa” Kraków, Wi^Jna, &,, <

BARDZO dobrze zapłacę
za słownik technićźny
polsko-angielski. Węgrzyn,
Kazimierzą Wielkiego 4/11,
IV p. g-5505

Kiermaszową sprzedaż

MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW
PEŁNOSPRAWNYCH I O OBNIŻONEJ WARTOŚCI

organizuje w dniach 1 i 2 lipca - w godzinach 10-17

PP P0LM0ZBYT
w Krakowie przy ul. Prandoty 6/8

W czasie kiermaszu sprzedawane będą również

akcesoria samochodowe i motocyklowe.

DUŻY WYBÓR! ♦ SEZON w PEŁNI! ❖ZAPRASZAMY!
< K-5163

Sprzedaż

SKUTER Peugeot — dużo
części zapasowych —• oka
zyjnie sprzedam. Nowa
Huta, Sportowe 23/20.

FIAT 1300 p po 47.000 km
— sprzedam w lipcu. O-
ferty 6753 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KAROSERIĘ Fiata 125 P
— uszkodzony tył
sprzedam. Ul. Rydla 8/24.

g-5741
WÓZEK głęboki zamszo
wy (RFN), mało używany
— sprzedam. Ul. Ugorek
1/24, po 16-tej,

g-5377
WSK i kaski tanio sprze
dam. Tel. 341-91, wieczo
rem. g-5376
SPRZEDAM — radziecki
sprzęt do fotografii pod*
wodnej. Oferty 5319 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

SPRZEDAM tanio kabinę
do Zuka uzbrojoną oraz

zapasowe drzwi. Zgłosze
nia: Nowa Huta,#os. XX-
lecia blok 17/30.

g-5312
ROWER „The Speed” —

sprzedam. Oferty 5407
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

PRALKĘ sprzedam. Tel.
157-94. g-5434
TAPCZAN dwuosobowy,
dwa fotele, łóżeczko dzie
cięce wiklinowe oraz wó
zek składany „Godo-
Boy” — sprzedam. Ul.
Nowosądecka 25/16.

g-5430

SUKNIĘ ślubną białą z

krempliny, z długim we
lonem, wzrost 164 em —

sprzedam,. Cena 2.500 zł.
Tel. 402-89, po godz. 18.

g-5484
KALKULATOR wielodzia-
łaniowy,;śjnowy — sprze
dam. Telęfoń . -s'!

.. '; g-5482
MóiÓUYKE Yż: $0 —

sprzedam, Ul. Żiaji 7/3.
g-6497

RADIO „Dyrigent-stereo”
z kolumnami — sprzedam.
Ul. Kolberga 7 m. 3, po
godz. 16.

g-5471

FIAT 500 — rok 1938 —

sprzedam tanio. Kraków,
ul. Lewińskiego 11/8, tel.
655-40, po godz. 15.

g-6494

ŁAŃCUSZKI 14-karatowe
— różny splot i waga —

sprzedam. — Oferty 6498
Prasa” Kraków, Wiślna 2.

SYRENA 105 L, fabrycz
nie nowy, biały, rok pro
dukcji 1976 — sprzedam.
Tel. 604-41, W godz. 8—10
i 18-—21.

g-6499

WTRYSKARKĘ ręczną —

małą — sprzedam. Aleja
pod Kopctm 18/1.

g-6793

SILNIK do łodzi — Wi-
cher-M, 25 KM — sprze
dam. Tel. 267-98 *- Wie*
ęzorem — Smoleńsk 34,
m. 6.

g-5788

„WIKING” — łódkę dzie
cięcą, nową — sprzedam.
Tel'. 468-89 .

g-6798
AKORDEON „Royal Stan
dard”, 120 basów, sprze*
dam. Nowa Huta, os. Ja
giellońskie 27/63.

•' 5444-g

JADALNIĘ na 12 osób —

orzech kaukaski, secesja,
sprzedam. Kraków, tele
fon 566-23. 5541-g
kAroserię Fiata 125 P,
po wypadku — sprzedam.
Zgłoszenia; Kraków, te
lefon 628-24. 5536-g
SPRZEDAM okazyjnie
kalkulator japoński wie-
lodziałaniowy, typ 101 —

bateryjno-sieciowy. Stani
sława Dusik — Krakówj,
ul, Ęgrsucża 5/88.

5542-g

MASZYNĘ dziewiarską —

produkcyjną 5/90, sprze
dam. Ul. Kozłówki 8/47.

5499-g

SIMCA Aronde, do napra
wy lub na części, sprze
dam. Komandosów 12E/
75. 5544-g

NAMIOT 4-osobpwy Gdy
nia 4, prawie nowy, sprze
dam. Kraków, Traugutta
16a/3, w godzinach 16—20.

.5 543-g

AKORDEON Weltmęister
96 lub 120 bąsów, nowy,
sprzedam. — Na Wzgó
rzach 34/4. 5497-g

DYWAN grecki — fu*
trżak, żółty — okazyjnie
sprzedam. — Zgłoszenia:
Kraków, telefon 628-24 .

3535-g

NAMIOT dwuosobowy z

materacami — okazyjnie
sprzedam. — Zgłoszenia:
Kraków, telefon 628-24.

5534-g
SPRZEDAM karoserię
Skody 100 S, po wypadku.
Zgłoszenia: Kraków, 18
Stycznia 94/33, po 16-tej.

5528-g
GITARĘ solową „Musi-
ma Elektra” oraz, moto
cykl NSU 250 cm3, na

chodzie, sprzedam. Zgło
szenia: ul. Wlotowa 2/36.

5764-g
ZLEWOZMYWAK nier
dzewny, 18 m2 flizów —

sprzedam. Telefon 301-34.
5832-g

MASZYNĘ do pisania
marki „Erika”, nową, wa
lizkową, sprzedam. Ofer
ty 5784 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

WÓZEK inwalidzki „Piko-
1q Duo” dwuosobowy —

sprzedam.' — Kraków, ^ul.
Kącik 10/4. 5775-g

Lokale

ODNAJMĘ 1—2 osobom
pokój nię^ urnębio^yany —

zaraz. , . Dąbrowszczaków
17/60. ’ ”

g-6795
DWIE panie pracujące po
szukują pokoju lub gar
soniery, najchętniej w

okolicach hotelu „Holiday
Inn”. Tel. 272*00, godz.
9—17. / g-6376
TRZY pokoje kwaterun
kowe, superkomfortowe,
centrum, 90 m2, zamienię
na dwa pokoje supęrkom-
fprtowe, kwaterunkowe
lub lokatorskie. Dalekie
peryferie wykluczone. l’ęl»
262-03 Oferty 5734 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2. *

OBCOKRAJOWIEC poszu
kuje mieszkania syper-
komfortowego, dwu- lub
trzypokojowego, na okres
do 2 lat, niedaleko cen
trum. Czynsz możliwy z

góry. Oferty 6445 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

KOZŁÓWEK! M-3, ciem
na kuchnia, III p., spół

dzielcze, superkomfortowe
— blisko,,, tramwaju, ko-
śc|>bta,K zamienię na więk*
szfe. Wąrunki do uzgod
nienia. Oferty 5144 „Pra
sa” Kraków, Wiślna $2,

PRZYJMĘ na mieszkanie
2 1 studentki niepalące. —

Oferty 5263 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

NA pracownię artystycz
ną przestronnego pomiesz
czenia postukuję. Oferty
5259 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

POTRZEBNY pokój —

dwoje pracujących — na

okres 1—2 lat. Czynsz z

góry, Oferty 5256 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

PIELĘGNIARKA dyplomo
wana zaopiekuje się starr
szą osobą. Warunek: mie
szkanie. Oferty 5091 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

PIĘKNE superkomforto
we dwa pokoje z kuchr
nią w okolicy al. Słowac
kiego, zamienię na dwa
równorzędne mieszkania
po pokoju z kuchnią —

najchętniej w tej samej
dzielnicy. — Oferty 5066
„Prasa” Kraków,. Wiślna 2.

POKÓJ z kuchnią, łazien
ką, toaletą, • w Łagiewni
kach, blisko tramwaju —

odstąpię trzem paniom
pracującym. Oferty 5309
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

PRZYJMĘ dozorcostwo —

od zaraz. Warunek: mie
szkanie. Oferty 5288 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

POKÓJ nie umeblowany
do wynajęcia. Czynsz z

góry za rok. Nowa Hu
ta. os. Na. Lotnisku 8/4.

g-5305

SUPERKOMFORTOWE —

dwa pokoje, kuchnia —

duży hall, telefon, m p„
w Rzeszowie, zamienię na

podobne w Krakowie. —

Oferty 5299 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MIESZKANIE spółdzielcze
m-2 superkomfórtowb w

Krakowie, zamienię na

M-3 lub M-2 we Wrocła
wiu. Oferty 6777 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

ZAOPIEKUJĘ się starszą
osobą. Warunek: miesz
kanie. Oferty 5747 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

Kolejne losowanie «LAJKONIKA»
odbędzie się w niedzielę 4 lipca, o godzinie
12, w Krakowie, w Pałacu Młodzieży —

(wejśeie od ul. Biskupiej).
Fundusz gry rozliczany jest oddzielnie

dla pierwszego i drugiego losowania.

Wygrane poszczególnych stopni wypłaca
ne są zgodnie z regulaminem gry.

PONĄDTO:
■ dodaje się premie pieniężne po 30.000

zł do każdej trafnej „piątki” w I i II

losowaniu, niezależnie od kwoty przy
padającej z funduszu wygranych 1
stopnia, w pierwszym i drugim loso
waniu.

przeznacza się na końcówki banderol
■następujące premie:

■ po 10.000 zl dla 5-cyfrowej końcówki
. banderoli, opłaconej kwotą 20 zl >

■ po 4.000 zł na 4-cyfrową końcówkę
banderoli, opłaconej kwotą 20 zł

■ po 200 zł na 3-cyfrową końcówkę
banderoli, opłaconej kwotą 20 zl lub
10 zł.

Tylko końcówki 3-cyfrowe banderoli ku
ponu 5-zakładowego są losowane równo
cześnie, a pozostałe końcówki odrębnie.’

K-5202

POSZUKUJĘ pokoju lub
kawalerki, może być bez
wygód, dla studentki. *-

Oferty „420007” Biuro
Ogłoszeń, Kraków, Wiślna
2. K-5128

POKOJU samodzielnego —

przy rodzinie — (z telefo
nom), poszukuje student
czwartego roku prawą, —

Czynsz z góry za pól ro
ku. Oferty pisemne: Biu
ro Ogłoszeń — Rzeszów
„2326”. K-5126

ZDECYDOWANIE zamie-
pię pokój kuchnię, 33 m2,
I p., komfortowe, bez ła
zienki, w starym budow
nictwie, przy ul. Miodo
wej 21, na garsonierę su-

perkomfortoWą w śród
mieściu. — Warunki do
uzgodnienia, Mistrzejowi
ce, Prokocim — wyklu
czone. Oferty 6001 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

MŁODE małżeństwo, bez
dzietne, członkowie spół
dzielni mieszkaniowej —

poszukuje samodzielnego
pokoju. Oferty 5722 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2,

IARENAZ: CYRK
goszczący w Krakowie przy ul.

SKOLICKIEGO (przy moście ■
Grunwaldzkim) — tel, 660-61,
ZAPRASZA Mieszkańców Kra
kowa codziennie o godzinie 19,
w soboty i Święta o godz; 15 i 19

Atrakcyjne programy w wy
konaniu czołowych artystów
polskich i zagranicznych. Mię-,
dzy innymi pokazy tresury ty
grysów, szympansów, psów-pu-
dli i koni.

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW w

'

oraz w kasie cyrku, od godziny 10.
„FILMOTĘCHNICE” i „ORBISIE” A

K-5088 Z

MIESZKANIE — odstąpię.
Piastowska 33.

g-6475
MAŁŻEŃSTWO studenckie
poszukuje mieszkania. —

Oferty 6005 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

DWIE studentki poszuku
ją pokoju od październi
ka, najchętniej w cen
trum. Oferty 6486 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ garsoniery w

Krakowie na okres 2 lat.
Zgłoszenia: Nov^ Targ —

tel. 30-45.
g-6493

NATYCHMIAST wynajmę
M-2 do października, naj
chętniej przyjezdnym. —

Zgłoszenia: ul. Pilotów
24/83. g,5723
STUDENTKA I roku por
szukuje samodzielnego po
koju w Krakowie lub No
wej Hucie. — Zgłoszenia:
Maria Głowacka, 26-940
Pionki, ul. Jodłowa 3/11.

g-6493

ZAMIENIĘ 2 pokoje z ku
chnią W Chorzowie-Bato-
rym, pa podobne, lub
mniejsze w Krakowie —

Nowej Hucie lub okolicy.
Telefon 435-05.

g-5732
DWA pokoje, kuchnia —

komfortowe, 50 mż, zamie
nię na dwa oddzielne mie
szkania. Tel. 661-20, po
południu.

g-6472
MŁODE małżeństwo po
szukuję niekrępującego
pokoju lub garsoniery, na

okres ❖ lat. Czynsz płat
ny rocznie. Oferty 6471
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

PANIENKA pracującą —

niepaląca, poszukuje mie
szkania. Pomoże w domu.
Oferty 6483 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PRZYJMĘ panienkę . na

mieszkanie. Kraków-Olsza,
ul. Prządek 8.

g-6432

DO wynajęcia pokój su-

perkomfortowy
' dla 2—3

osób studiujących. Kra
ków, Murarska 30.

g-6180
MAŁŻEŃSTWO studenckie
zaopiekuje się mieszka
niem osób wyjeżdżających
lub wynajmie garsonierę.
Oferty 6479 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

M-4 spółdzielcze, super
komfortowe, w Jarosła
wiu — zamienię na mie
szkanie w Krakowie lub
kupię M-3- własnościowe.
Zgłoszenia: Jerzy Sioma,
osiedle StojałowskŁego 3/23
— 37-500 Jarosław.

g-5J31

PRZYJMĘ do wspólnego
mieszkania rencistkę lub
pracującą. Miodowa 32/6.

g-6784
POZNAŃJ — Niekrępujący
pokój z kuchnią, zamienię
na podobne' — Kraków.
Oferty 6794 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MIESZKANIE superkom
fortowe — pokój, loggia,
kuchnia słoneczna, bal
kon, przedpokój, łazienka,
wysoki parter, w Nowej
Hucie, os. Piastów 15/77 —

zamienię na Kraków, naj
chętniej Podgórze. Oferty
6790 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

PROSZOWICE! 2 pokjóje Z
kuchnią, zamienię na- Kra
ków lub Hutę, — Oferty
6796 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

DWIE siostry pracujące —

członkinie spółdzielni .mię-
sźkańftJwej' ^p&zutcuj ą
pokoju . ..z kucnpią"

' lub
garsoniery., w Nowej Jłu*
pie? Mogą""być nie ume
blowane. Czynsz płatny
z góry za rok. — Oferty
6023 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

2 STUDENTKI poszukują
garsoniery lub pokoju 2-
ósobowego. — Oferty 5393
„Prasa”. — Kraków, Wiśl
na 2.

STUDENTKA poszukuje
garsoniery lub dwuosobo
wego, niekr.ępującego po
koju, Czynsz z góry za

rok. — Oferty 5392 „Pra
sa’4 — Kraków, Wiślna 2..

MIESZKANIE kwaterun
kowe 2 pokoje, 40 m2,
z łazienką, wspólny przed
pokój i piwnica, i p., fron
towe, balkon, słoneczne,
okolica parku Krakow
skiego — zamienię na 2
lub 3 pokoje samodzielne,
może być dozorcostwo, w

dzielnicy Śródmieście. —

Oferty 5389 „Prasa4* Kra
ków, Wiślna 2.

SPOKOJNY student poszu
kuje pokoju, od zaraz. —

Oferty 6051 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Nieruchomości

SPRZEDAM w stanie su*
rowym połowę domu dwu
rodzinnego bliźniaczego. —

Kraków - Bronowice Wiel
kie, Pasternik, tel. 581-57.
godzina 20—22. g-6489

SPRZEDAM 13-arową par
celę budowlaną w miej
scowości podgórskiej —

(Jordanów). Oferty 6752
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

SPRZEDAM domek 1-ro*
dziany w Krzeszowicach.
W rozliczeniu mięszkanit
2-pokojowe (nowe budow
nictwo) we Wrącławiu.
Oferty*. 9T36 „Prasa” Kra*
ków, Wiślna 2.

Wczasy

WYNAJMĘ letnikom na

sierpień i wrzesień kom*
fortowe pokoje w Mąko*
wie Podhalańskim. Ofer*
ty : Maków Po;dhaląński **

tel. 315, W godz. 19—21.

Zguby

WCZESNĄ Wiosną zagi
nęła mała, biała kudłatą
suczka „Czika44, z osiedla
Szkolnego w Nowej Hucie.
Znalazca względhie osoby
które wiedzą ó jej łosie,
proszone są skontaktować
się: tel. 638-40, wewn, 292.
Za wiadomość nagroda!

g-6813

ZNALAZCĘ metalowej
cząstki różańca — bardzo
proszę o zwrot. Dembow
skiego 5/1, tel. 60’4-33.

g-6846
27 CZERWCA zgubiono na

trasie Cikowjęe — Kłaj —

Nowa Huta bagażnik z

dwoma torbami i bilet
wolnej jazdy ; MPK. Zna*
lazcę proszę o 'zwrot za

wysoką nagrodą: Lesław
Rauczyński, rNowa Hutą,
osi - Zgody 12/Ś7. . 6802-g
ŚŻYMtóEW,IĆZ’6 Andrzej,
KrakóW, Litewska 9/10 *»-

zguhiŁ Jegitymację szkolną
nr 34/73. — Wydaną przez
Dyrekcję Zespołu Szkól
Mechanicznycli Nr 1 —

Kraków. g-5725
MICH Barbara, zam. Kra
ków, ul. Olszyny 10- —

zgubiła legitymację stu*
dencką nr 11475 — wyda
ną przez Akademię Eko*
nomiczną.

g*6771
MAŚLANKA Halina, zam.

w Krakowie, uli Sąsiedz
ka 353, zgubiła legityma
cję szkolną — ■wydaną
przez Liceum Ekonomicz
ne Nr 1 w Krakowie.

g-6008

Różne

MASZYNY biurowe na
prawią sumiennie, szybko
zakład usługowy — Heń*
ryk Sosin — mechanik,
Kraków, ul. Wlelopuie 19.

g-3233
KTO wykona’ metalową
kratę i płaskorzeźbę z

brązu- na grobowiec. —

Zgłoszenia: telefon 357. - 50.
g-6775

PRODUCENTÓW galante
rii dziecięcej, damskiej i
męskiej -* poszukuję. —

Skoczów, telefon 808 (wie
czorem)

K-5143
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W ogólnych zarysach
już wiadomo

Chodnikom

w w będziemy się ubierać
na wiosnę

W pełni upalnego lata prze
mysł konfekcyjny myśli już o

następnej wiośnie. Z wyprze
dzeniem półrocanym przedsię
biorstwa odzieżowe z całego kra
ju wystąpiły pod adresem han
dlu z propozycjami ubiorów na

sezon wiosenny 1977 r., organizu
jąc w hali GTS „Wisła” 3-dnio-

wą giełdę.
Takie wyprzedzenie czasowe w

konfekcji seryjnej jest koniecz
ne — mówi naczelnik Wydziału
Zbytu Zjedn, Przemysłu Odzie
żowego w Łodzi Krystyna
Ubysz. Konieczne, gdyż fabryki
odzieży muszą mieć pewien czas

na przygotowanie tysięcy sztuk
modeli. Jest też możliwe dlatego,
że nawet w produkcji taśmowej
uwzględnia się oprócz utrwalo
nych w bieżącym sezonie ten
dencji mody, światowej również
pewne jej trendy przyszłościo
we. Już teraz np. wiadomo, że

dominującymi również w przy
szłym sezonie wiosenno-letnim
kolorami będzie biel, granat i

soczysta czerwień. W ubiorze
pań kostiumy zdystansują tak

popularne spodniumy.
Propozycja przemysłu odzieżo

wego — ujmując od strony cyfr
— jest ogromna. Oferuje on na

giełdzie dla kobiet i dziewcząt
milion sztuk tzw. konfekcji cięż
kiej, a więc płaszczy, prochow
ców, kurtek i wdzianek oraz ko
stiumów. Ubrań męskich może

• dostarczyć ponad 800 tys. i pra
wie 2 min spodni męskich, a dla
młodzieży męskiej jest w stanie
przygotować 360 tyś. ubrań.
Dzieci będzie mógł ubrać w 420
tys. różnego rodzaju uniformów,
w ich liczbie typu battle-dress.
Wartość tej oferty wynosi 4.450
miń Zł, w tym oferty 25 przed
siębiorstw państw, przemysłu
kluczowego, resztę — 75 zakła
dów spółdzielczych.

Rozmowy z przedstawicielami
handlu hurtowego i detalicznego
świadczą o przychylnym przyję
ciu oferty, coraz bardziej, przy
stosowanej do potrzeb rynku. Do
krytycznych uwag handlu nale-

1977 roku
ży jednak zaliczyć głosy w spra
wie za szczupłej ciągle jeszcze
ilości poszukiwanej sportowej
odzieży z teksasu — kompletów,
spodni, dżinsówek dla mężczyzn
i kobiet.

Uwagi te przemysł konfekcyj
ny'postanowił przeanalizować w

zestawieniu z mocami produk
cyjnymi i surowcowymi, A moż
liwości surowcowe zwiększyły
się ostatnio dzięki wprowadzeniu
do produkcji przez . przemysł
włókienniczy nowych tkanin

teksasowych wełnianych i pół-
wełnianych takich jak arizona-
super i arizona-tramp. Wzboga
cają one i urozmaicają wytwa
rzany już teksas bawełniany lub
z . domieszką tworzyw sztucz
nych. Ich zastosowanie w produ
kcji konfekcyjnej zostanie w

większym stopniu zaakcentowa
ne na jesiennej giełdzie przemy
słu odzieżowego w Poznaniu.

Utarł się bowiem ■zwyczaj, że
kwartalne ogólnopolskie gieł
dy konfekcyjne odbywają się na

przemign w Poznaniu i Krako
wie. W naszym mieście — jak
podkreślają organizatorzy tych
branżowych giełd ZPO „Vistula”

■i Zjedn. Przemysłu Odzieżowego
— panuje sprawdzony już do
świadczeniem przychylny klimat
dla tej imprezy handlowej.

(Z)

•V
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i jezdniom
potrzebna wod?

Wydział Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Urzędu miasta
Krakowa przypomina zarządcom
wszystkich budynków w mieście
o obowiązku dozorców codzienne
go zmywania, a ponadto w dni

upalne kilkakrotnego skraplania
chodników, jezdni oraz placów,
stosownie do obowiązującego re-

gulam’nu porządku- i czystości w

miese.ć Krakowie.

Wobec winnych nieprzestrzega^
nja tych obowiązków stosowane

będą określone tym regulaminem
sankcje.

Będą się
Pogoda dopisuje, a więc już od

wczesnych godzin rannych nie
brak na basenach amatorów ką
pieli, Szczególnie pięknie prezen
tuje się w tym roku kąpielisko
przy ul. Eisenberga, gdzie otocze
nie basenu i pergole obsadzone

zostały krzewami róż.
Fot. JADWIGĄ RUBlS

Największy w Polsce

Międzynarodowy Hotel Studencki
mają
pod-

przy-
teore-

Trzydzieści razy dr

dalej uczyć
W roku 1971 powolno Pod

stawowe Studium Zawodowe
dla młodzieży pracującej. W ra
mach studium uczniowie
szansę ukończenia szkoły
stawowej z jednoczesnym
gotowaniem z zakresu
tycznych przedipiotów zawodo
wych. i otrzymania tytułu wy-
Jcwalifikowanego robotnika w

określonym zawodzie. W - tym
roku szkolnym naukę w studium
ukończyło 138 junaków z 141 O-
chotniczego Hufca Pracy im. J.
Krasickiego w Nowej Hucie.

Wszyscy absolwenci zamie
rzają kontynuować naukę na

kursach zawodowych, czeladni
czych i mistrzowskich. Najlep
si zostali skierowani do Zasad
niczych Szkół Zawodowych i
Techników, (es)

Rzadka uroczystość miała
wczoraj miejsce w Politechnice
Krakowskiej. Otóż odbyła się tu

promocja aż 30 doktorantów.
Dotychczas w Politechnice

Krakowskiej tytuły ldóktora o-

trzymało 418 osób. „Najstarsi’’
doktoranci są z Wydziałów: Ar
chitektury, Budownictwa Lą
dowego oraz Mechanicznego. Na
tomiast „najmłodsi” — z Wy
działu Chemicznego, jako że po
siada on te uprawnienia dopię-
roi od 3 lat. Wydział Transpor
tu Politechniki z uwagi na ma
łą liczbę pracowników nauko
wych jeszcze nie doktoryzuje.

W upale i trudnych warunkach i

Szczyt wyjazdów urlopowych
na krakowskich dworcach

rozpoczął dziś działalność
Dodatkowe 1600 łóżek dla turystów

Trwa spis
rolniczy

W dniach od 1 do 6 lipca trwa

spis rolniczy. Rachmistrze . spi
sowi odwiedzą w tym czasie w

województwie miejskim kra
kowskim 12Q tys, gospodarstw
rolnych. W każdym gospodar
stwie 1 u każdego właściciela
zwierząt gospodarskich spisane
zostaną: powierzchnia użytków
rolnych, lasów, pozostałych
gruntów i nieużytków oraz po
wierzchnia zasiewów, pogłowie
zwierząt gospodarskich, liczba

pni pszczelich a także informa
cje e przewidywanych losach

gospoaarstw rolnych użytkow
ników mających powyżej 55 lat.

7—8 lipca przeprowadzony zo
stanie w kilku wylosowanych
obwodach spisowych spis kon
trolny, który przeprowadzą
rachmistrze Wojewódzkiego Biu
ra Spisowego.

Przy utrzymującej się od kil
ku dni słonecznej pogodzie
i, bardzo wysokich tempera

turach przebiegają wzfńożone
wyjazdy na wczasy i wypoczy
nek. W ostatnich dniach prze
woźnicy notują szczyt ruchu ur
lopowego. Tylko przez krakow
ski Dworzec Główny PKP prze
wija się codziennie ok. 150 tys
podróżnych, Podobnie tysiące
osób — krakowian i przyjez
dnych — korzystają z usług PKS
i LOT-u. Reporter „Echa” od
wiedził ostatnio dworce w pod
wawelskim grodzie. Oto krótka

relacja,
DWORZEC GŁÓWNY PKP, Z

14 kas biletowych 5 jest nie
czynnych. Oczekiwanie w kolej
kach dochodzi do kilkudziesięciu
minut. Do informatora w lokalu
przy holu głównym rówpież cze
ka non-stop wiele, osób, a z 3 o-

„ESTRADA KRAKOWSKA” u-

przejmie prosi osobę, która na

„Giełdzie Stareci” nabyła dużą
prostokątną tacę z białego meta
lu z roślinnym ornamentem na

obrzeżu o skontaktowanie się z

przedstawicielem „Estrady”, Je
rzym Krawczykiem ospbiście w

biurze przy ul. Brackiej 1, lub te
lefonicznie na nr . 505-01 w godz.
8—15.

Notatnik krakowski W kilku wierszach
DZIŚ O GODZINIE)

< zo — Klub „Pod Jaszczurami”,
Rynek Gł. — występ apierykań-
ikiego śpiewaka murzyńskiego
pochodzenia — Charles Fultona*

A POZA TYM:
♦ Tow. Przyjaciół Sztuk Pięk

nych zawiadamia, że w sobotę,
3 lipca o godz. 17 w Pałacu Sztuki
przy pi. Szczepańskim odbędzie
się walne zgromadzenie członków.

DZIENNIK RobotntceeJ Spół
dzielni Wydawniceej „Prasa —

Książka - Ruch”.
AIU.IS REDAKCJI:

k,owa". ul
ków („Echo
pocztowa 64.

lefnny: rentr

czelny 846-78.

„Bobo Kra-
Wiślna 2, 31-007 Kra-

Krakowa” skrytka
30 460 Krakówl- Te

235 60 redaktor na-

sekretarz odpowie
dzialny: 380-93, dział miejski 219-41,
dział łączności r czytelnikami.
S42-53. dział sportowy! 343-58, Biu-

!*«» Ogłoszeń 559 40
WYDAWCA: Krak. Wyd. Praso-

Książka —

Nr indeksu
we RSW „Prasa
Ruch”, ul. Wiśloa
35099

DRUK:
liczne RSW „Prasa
Ruch»\ Kraków, ul.

9.

Prasowe Zakłady Gra*
- Książka —

Wielopole l.

ZARZĄD KOŁA LOK PRZY
PHO „OTEX” w Krakowie pi.
Szczepański 2 zawiadamia, te
w dniu 28. VI. 1970 r. została

przekazana kwota zł 5.5M ty
tułem dotacji na Pomnik y-
Szpital Centrum Zdrowią
Dziecka „Na Uśmiech” War
szawą konto I O/M PKO
w-wa 1531-2222-132. Ponadto

kwotę zł 5A08 przeznaczono
dla Ośrodka Kierowców LOK
Dzielnicy „Śródmieście” w

Krakowie ną zakup sprzętu
strzeleckiego.

*

W ZWIĄZKU Z LIKWIDA
CJA WYSTAWY x „Sztuka
dworu Wazów w Polsce” oraz

urządzaniem stałej ekspozy
cji, komnaty zamku wawel
skiego będą w lipcu zamknię
te dla zwiedzających. Czynne
natomiast będą następujące
ekspozycje: wystawa „Wawel
zaginiony” codziennie z wy
jątkiem wtorków w godz. 10—
15.30, Skarbiec Koronny i

Zbrojownia we wtorki, czwart
ki soboty i niedziele w godz.
10—14.15 i 15-18 w środy i

piątki w godz. 12—1S; w ponie
działki nieczynny.

kienek otwarte jest tylko’jedno.
Tablica ' świetlna z 'rozkładem
jazdy* jfOcrągóW cl wyłączona.
Spikerka nie przeprasza za opóź
nienia w ruchu pociągów i prze
dłużone wyczekiwanie,
jest
kuje
wek.
nąd
deszczem, z których odpada sta
ra farba. Niemiłe wrażenie ro
bi wc.: mokra podłogą, papiery,
niemiły zapach mała troska o u-

trzymanie porządku.
W gastronomii „Warsa” bez

pozytywnych zmian: w barach
nadal króluje bigos i fąsoika po
bretońsku; w barze przekąsko-
wym, czyli dawnej kawiarni, za
ledwie kilka dań, nie ma nawet

kanapek (ponadto lokal czynny
jest tylko do godz. 20); w restau
racji bogaty zestaw wyrobów
garmażeryjnych, ale liczba dań

ciepłych niewielka, na stolikach
brudne obrusy, kelnerzy nieje
dnolicie ubrani, 1/3 sali wiecznie
wyłączona, gdyż prawdopodob
nie brakuje ludzi do pracy. Tak
że skromna ilość wyrobów w

kioskach peronowych oraz sprze
dawanych z wózków. Nie pro
wadzi się sprzedaży obnośnej.
Generalnie brakuje napojów
chłodzących. Między peronem nr

4 a budynkiem we wschodniej
części Dworca nie ma koszy na

śmieci — reząltat wiadomy. Do

placówki PeKaO długa kolejka
turystów udających się do krajów
socjalistycznych, a lokal czynny
jest tylko w godz. 11 —- 16.30.
Najlepiej prezentuje się dworco-

ostatnio odmalo-
miękkie

Słabe
oświetlenie peronów, bra-
też odpowiedniej ilości ła-
Fatalnie wyglądają daszki

peronami,, chroniące przed

ców po wygórowanych cenach.
Pawilon spożywczy „Dla podróż-
ńyeh’-’- -remontowany jest przez
;,Społem” bardzo wolno.

DWORZEC LOT, W lokalu
przy ul. Basztowej nie postarano
się o wywieszenie informacji
o lotach krajowych i zagranicz
nych oraz aktualnych cenach. Do
okienka z informacją i rezerwa
cją zagraniczną oczekiwanie
trwa kilkadziesiąt minut- Kilku
nastoosobowe kolejki do kas z

biletami krajowymi. W wc bra
kuję papieru,
ków, a umywalki
wane.

Tak więc nasi

przewoźnicy nie
podróżnych, a- wyjazdy urlopowe
przebiegają w trudnych warun
kach i niezbyt przyjemnej atmo
sferze. (ja) ■

mydła, i ręczni-
są zdewasto-

podstawowi
rozpieszczają

Uwaga
Czytelnicy!

Dyżury naszego redakcyj
nego doradcy prawnego —

udzielającego bezpłatnie po
rad Czytelnikom — z powo
du urlopu w soboty: Si 1#

lipca nie odbędą się.
Najbliższy dyżur: sobota

17 lipca godz. 13—15 w loka
lu Redakcji „Echa” ul. Wiśl
na 2, pok. 29.

•Z dniem dzisiejszym — na o-na recepcja znajduje się w War-
kres do połowy września — roz
począł działalność w Krakowie

Międzynarodowy Hotel Studen
cki. Mieści się on już tradycyj
nie w domach akademickich w

miasteczku studenckim, w wie
żowcu ;,Olimp” oraz w trzech
segmentąch 4-piętrowego bloku,
W sumie w dyspozycji jest śre
dnio 1600 miejsc, a w czasie
szczególnego najazdu turystów
krakowski MHS może przyjąć'
1800 osób. A zatem obiekt ten,
prowadzony przez Biuro Podró
ży i Turystyki Socjalistycznego
Związku Studentów Polskich,
stanie się największym hotelem
w Krakowie i Polsce,

W czasie letnich ■miesięcy za
witają do miasteczka akademic
kiego grupy turystów z całego
niemal świata, skierowane głów
nie przez „Almatur” i „Juven-
tur”. Na zasadzie wymiany bez
dewizowej studenci i młodzież z

naszego krąju.wyjadą^ w zamian
za granicę, W miarę wolnych
mjejsc z MHS-u korzystać będzie
„Orbfś’‘i ohąż ihlih''biuraTpodró
ży. „Przygarnięci” zostaną rów
nież turyści indywidualni.

Na miejscu znajduje się pla
cówka informacji turystycznej,
stoisko „Cepelii”; kasa wymiany
walut (czynna w godz. 8-22), re
stauracja (7-21), bar (9-24) — na
poje oraz śniadania będą serwo
wane na życzenie do pokojów.
Klub „Zaścianek” w godz. 16—19
pełnić będzie funkcję kawiarni,
a od godz. 20 — 1 interklubu.

Cały obiekt jest zradiofonizo-
wany i w czterech językach ob
cych nadawane będą audycje i

bieżące informacje o interesu
jących turystów sprawach. Gos
podarze MHS-u zapewniają ho
telowym gościom zwiedzanie
Krakowa i okolic, wycieczki do
Wieliczki, Oświęcimia i Zakopa
nego, rejsy statkiem po Wiśle
do Tyńca i Bielan czy konne
przejażdżki w Akademickim
Klubie Jeździeckim w Chełmie.

Obsługę hotelu w całości sta
nowią studenci. Zatrudnionych
zostało 200 żaków, w tym poło
wa —to osoby odbywające stu
denckie praktyki robotnicze. 30.
kilkuosobowy hufiec studencki

przekwalifikowano — po prze
szkoleniu — w grupę kelnerską,
która będzie podawać posiłki w

zamienionej na restaurację sto
łówce.

Warto dodać, że w Polsce uru
chomiono "18 MHS-ów. Central

szawie i dba o maksymalne wy
korzystanie studenckich hoteli.
Krakowski MHS ma już zarezer
wowane miejsca w ponad 90
procentach na 2/3 czasu swej te
gorocznej działalności. Pierwszy
mi grupami, zakwaterowanymi
w tym obiekcie, są turyści ra
dzieccy, jugosłowiańscy, węgier
scy i amerykańscy, (ja)

Apteki
Rynek Gł. 42, pl. Wolności 7,

Pstrowskiego 94, N. Huta — cen^-
trum A.

Różne
ZOO (Lasek Wolski) od godz. 9.

Ogród Botaniczny (Kopernika
27) 10—17.

Salon Gier Sport;, tri. Marka 34
P?arity (ćódz. 10-^21).'~

Salon rozrywka
skiego 12 (11—21).

Wesołe miasteczko (Małe Błonia)
(11—21).

Cyrk „Arena”
obok

godZc.

ni. Pstro w- *

(ul. Skolickiego,
mostu Grunwaldzkiego)

19.

Radio
PROGRAM I

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

17 Radiofcurier. 17,20 Paracia
poi. piosenki. 18 Muzyka i ak
tualności. 18.30 Twórcy poi. pio
senki — J. Korczakowski. 19.15
Orkiestra PR i TV. 20 05 Gwiazdy
światowych estrad. 21.05 Kronika
sport. 21.15 Koncert życzeń. 22.30

Reportaż na zamówienie. 22.45 Mi-
nirecltal J. Strzeleckiej. 23.15 Wy
bitni polscy artyści.

i- — S—4

wa świetlica,
wana, wyposażona w

krzesła.
DWORZEC PKS. Co chwila

„wypadają z kursów” autobusy
podmiejskie; a dalekobieżne pod
stawiane są z opóźnieniami.
Przed kasami biletowymi kilku
taksówkarzy „poluje” na podróż
nych, udających się do Nowego
Sącza oraz do Zakopanego (cena
przejazdu do stolicy Tatr wynosi
najmniej 150 zł od osoby!). Prze
chowalnia bagaży otwierana jest
dopiero o 6.30, a zamykana już
o godz. 20. Brudno na placu ma
newrowym oraz w toalecie. Ze
gary elektrycznej nie działają.

PRZED DWORCAMI obok ul.
Lubicz od kilku tygodni stoi nie
uruchomiony kiosk „Ruchu”. O-
bok budynku Poczty nr 2 straszą,
swym wyglądem tablice z pla
nem miasta. W pobliżu na ulicz
nych Straganach nielegalni han-'
dlarze prononuja snrzedaż

Wspomnimie drzewil
Z. Koblańskiej „Pod Gruszką11,

W Galerii „Pod Gruszką” zo
stała otwarta wystawa malar
stwa Zdzisławy Koblańskiej pt.
„Wspomnienie drzew”. Artyst
ka jest absolwentką ASP w

Krakowie, studiowała u prof.
prof. Pronaszki i Fedkowicza, u-

zyskała dyplom w pracowni sce
nografii A. Stopki.

Na przestrzeni 10 lat od ukoń
czenia ASP bierze czynny udział
w wielu wystawach zbiorowych
i indywidualnych malarskich
scenograficznych. Tematem

becńej Wystawy
lowane na desce
zy powstały w

3-ch lat.

i
o-

są drzewa ma-

i płótnie. Obra-
ciągu ostatnich

W malarstwie Z- Koblańskiej,

utrzymanym w tonie szarości i
zieleni, drzewa uzyskują wielo
wymiarowość, rozświetlone od
środka otrzymują koloryt cen
nych kamieni, stają się berylo
we, chryzoprazowe a rysunek
spotęgowany fakturą tworzy
zamkniętą wizję scenograficz
ną, W różnych oświetleniach

obrazy działają swoją barwą i
reliefem inaczej. Obrazy nada

ją się zarówno do mieszkań
współczesnych jak i do wnętrz

pieczołowicie umeblowanych sta
rociami.

Artystka jest stypendystką
MKiSz. Wystawa w „Galerii pod
Gruszką" trwać będzie do 15 lip
ca br. i można ja zwiedzać w

godz. od do 22

PROGRAM II
NA FALI 249 M

Wiadomości: 21.30 , 23.30.

17.20 „Czas opuszczenia zagród'
— frag. pow. 17-40 Radiolatarnia.
18 Muzyka i poezja. 18.30 Echa
dnia. 18.40 Sposób na wolną sobo
tą. 10 F. Janiewicz — V koncert

skrzypcowy e-móll. *19.30 Kto sią
z czego śmieje. 20 Utwory fortep.
F, Liszta. 20.40 Symfonie S.
kofiewa. 21.45
21.50 Śpiewa i
cławiu. 22.10 ’

was czekają.
Concerto da <

i poezja. 23.40 Miniatury kame
ralne „na dobranoc”.

PROGRAM in
UKF 68,89 MHz

Wiadomości: 17, 19.30.
17.05 Muzyczna poczta UKF,

17.40 Fotoplastykon — Stany Zje
dnoczone Ameryki „Osadnicy”, is
Muzykobranie, 18.30 Polityka dla

wszystkich, 18.45 Nieznani z Nash-
ville, 19.50 „Najdłuższe pożegna
nie” — 5 ode. po-w. Os. Sorigno,
20 Autorska płyta P. Moraza, 20.W
Bossa nowa Baden Powella, 21

Reminiscencje muzyczne, 22.15
„Lekcja poloneza” — 5 ode. pow;
J. Janickiego, 22.45 Piosenki dla
solenizantek, 23.05 Czas relaksu,
23.50 Śpiewa Partita.

PROGRAM IV
I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ
UKF 68,75 MHz

16.40 Wiadomości znad Wisły i

Dunajca (Kr). 16.50 .Spięcia”
(Kr). 17.05 Czwartkowy podwieczo
rek muzyczny (Kr). 17.20 „Poeci e

Tatrach”. ------ ——

we -(Kr), 18.10 w

(Kr). 18.25
18.40 Podwodne podróże T^odkry
cia. 19 Radiowy Poradnik

■pro-
Wlądomości sport.

Chór PR we Wro-

Książki, które na

22.40 K. Meyer —

camera. 23 Muzyka

UKF,

17.40 utwory skrzypco-
rytmie sport.

Kodeks i ’ kierownica.

Języ-
19.30

opera
‘ '"idzie

kowy. 19.15 język rosyjski
J. Massenet — „Manon" —

— stereo (Kr) Krat, >

4



w Montrealu?

Krakowianie Wynik cieszy, ale to jeszcze nie to...

Zła passa przełamana
Polska — Brazylia 3:0 (0:0). Bramki stfżemi:; Szarmach

w.67 i 88 min. i Deyna w 70 min. SędziowałParmakow
(Bułgaria). Widzów pk; 60 tys. -

‘ !
POLSKA — Tomaszewski — Szymanowski, Zmuda, Gor-

goń (od 46 min Wieczorek), Rudy (ad 46 min Wawrowski)
— Kasperczak, Deyna, Maszczyk (od 46 min. Cmikiewicz) —

Lato, Szarmach, Kmiecik (od 72 min. Beniger).
BRAZYLIA — Carloś — Rosemiro, Edinho, Teeeao, Ju

nior — Batista, Alberto, Marinho — Eritelto, Jarbas (od 72
min. Eudes), Santos.

wiańskim, zespołem Vojvodin(i
Nowy Sad a za trzy dni mecz

z kTakowską Wisłą. Obydwa ine-
cze rozegrane zostaną w Kroko
we i będziemy mogli naocznie
przekonać się o sile polskiej ar
mady.

(W. D.)

Antoni Szymanowski i

Prezentację
kandydatów
montrealskiej
kończymy dziś sylwetką bar
dzo dobrze znaną kibicom

sportu. Antoni SZYMANOW
SKI w ostatnich latach, je
den Z najlepszych piłkarzy
naszego kraju, laureat wielu

plebiscytów, czterokrotny
Zdobywca miana „Piłkarza
roku Krakowa”, zwycięzca
plebiscytów „Tempa” na naj
lepszego sportowca regionu,
zdobywca „Złotych butów” i
rrriana piłkarza roku w kla
syfikacji „Sportu”, uczestnik

Olimpiady w Monachium i
mistrzostw świata 1974 r.,
posiadacz wielu odznaczeń
sportowych a także Krzyża
Kawalerskiego Orderu Odro
dzenia Polski nadanego niu

przez Radę Państwa po wiel
kim sukcesie polskiego pił-
karstwa w ostatnich mistrzo
stwach śwńata.

A. Szymanowski urodził
się jw 1951 r., w piłkę zaczął
grać Wiśle mając niespeł
na 15 lati Rozegrał już 345
spotkań w

’ barwach swego
klubu (155 w lidze) a wczo
rajszy pojedynek z Brazylią
był jego 55 występem w ko
szulce z białym orłem

Ogromna pracowitość na

treningach, pełna poświęce
nia gra w czhsie zawodów
przy wrodzonym talencie da
ły Szymanowskiemu miejsce
wśród ścisłego grona najlep
szych piłkarzy w naszym
kraju. Świetna technika,
przegląd sytuacji na boisku,
szybkość pozwalająca na

skuteczrfe - włączanie §fę
’’ dó

akcji ofensywnych zespołu-,
czynią z wiślaka bardzo groź
nego zawodnika dla każdego
rywala. A przy tym dosko
nała gra destruktywna, u-

miejętność paraliżowania
akcji ofensywnych przeciw
ników, zarówno gdy gra na

prawej obronie jak i w środ
ku pola, pełniąc rolę stopera.

Warto jeszcze dodać, że

Szymanowski dobrze godzi
sport z nauką. Jest aktualnie
studentem II roku krakows
kiej AWF.

krakowskich
do startu w

Olimpiadzie

Po czarnej serii naszego' foot
ballu na firmamencie polskiej

! piłki nożnej zabłysnął' promyk
słońca. Montrealski team trene-

i ra K. Górskiego w swej najpo
ważniejszej przedolimpijskiej
próbie odniósł zwycięstwo' ndd
olimpijską '■reprezentacją Brazy
lii. Nie sposób oprzeć się radóśćt
z wygranej patrząc na nią przez
pryzmat.wcześniejszych spraw
dzianów naszej kadry. Do eufo
rii jednakże, daleko...

Wczorajszy przeciwnik pol-

Sierż, R. Łapucki
najlepszym akroba^
mistrzostw WP

ZAKOŃCZONA została druga
konkurencja XV Spadochrono
wych Mistrzostw Wojska. Pol
skiego — skoki stylowe (akroba
cje). Zawodnicy krakowskiego
Wawelu, reprezentujący War
szawski Okręg Wojskowy utrzy
mali czołowe pozycje zajriipwąne
po trzech
Zwyciężył
(WO’.’ I) — 4,032 pkt.
sierż. 3. Łuszczki
6,564 pkt., R. Olszowym (SOW I)
— 6,798 pkt., L. Panasiem (WOW
I) — 7,165 pkt. i St. Barwikiem
(POW) — 9,849 pkt. Zespołowo:
I. WOW I — 40,698 pkt., 2. SOW
I — 65,201 pkt., 3. POW — 78,574
pkt. 4. WOW II — 80,975 pkt.,
5. SOW II — 153,113pkt., 6. Woj
ska Lotnicze — 184,116 pkt.

Po dwóch konkurencjach zes
połowo prowadzi WOW I —

52,078 przed POW — 95,554, WOW
II — 106,605 i SOW — 120,289.

kolejkach skoków,
sierż. R. Łaput-ki

przed
(WOW I) —

skiego zespołu nie okazał się
tak silny jakim miał być, a in
formacje iż ■-5—6. zawodników z

tego zespołu znalaza sie w krę
gu zainteresowań trenera brazy
lijskiej : drużyny narodowej by
ły mocno przesadzone. Brazylij-
ciyćU to piłkarze doskonale za
awansowani technicznie, lecz z

racji młodego - wieku . —, prze
ciętnie 19—-21 •— .niedóźwiad-
czeni fi wyraźnie ustępujący na
szym piłkarzom w dyscyplinie
taktycznej! RóWnież • kondycyj
nie nie prezentują' się najlepiej
o czym świadczy zdecydowanie
słabsza postawą uK drugiej po
łowie 'meczu. Frzypomnijmy
wreszcie, że dwa dni wcześniej
ulegli oni klubowemu mistrzo
wi CSRS, Banikowi z Ostrawjj
0:1, ą. w Baniku nie gra ani je
den ręp^ę^ęntantjCzęchosłowacji.
■.W grze PplakóW było jednak
eporó mgmeńtów potwierdzają
cych celowość , zakopiańskiego
zgrupowanid.' Zwłaszcza w dru
giej połowie ; spotkania zespół
polski przeprowadził Wiele akcji
w stylu przypominającym pełne
polotu zagrania z monachijskich
mistrzostw świata.' Do wysokiej
formy zdaje się dochodzić Szar
mach, którego wyjście do centry
Laty i strzał głową był najpięk
niejszym chyba momentem me
czu. 'Widać Wyraźną poprawę
kondycji i skuteczności napast
ników.

Jutro piłkarzy naszych ćzćka
kolejny sprawdzian ż Jugosło-

Hamilton. Mimo zwycię
stwa w ostatnim meczu z Ho
landią 94:90 (49:48) polskim ko
szykarzom nie udało się za
kwalifikować do finału turnie
ju. olimpijskiego.

LONDYN. Do finału debla

mężczyzn turnieju tenisowego
[ w Wlmbledonie zakwaliflko-
I wali się: B. Gottfried (USA)

Telegraficznie
— R. Ramirez (Meksyk) i .

stralijczycy R. Case —

Masters, do finału singla
’ Amerykanka th. Evert i .

. stralijka E. Goolagong.
RZYM. Po zwycięstwie :

Veroną 4:0 (0:0) piłkarze
poli zdobyli puchar Włoch.

RICCIONE. K. Kikowski w ,i
wadze piórkowej i G. Skrzecz

i w wadzę średniej wygrali wal*
ki'finałowe podczas między- |

I narodowego turnieju bokser- i

| skiego juniorów.

Au-
G.

pań
Au- I

nad
Na-

Juniorzy Wisły
w finale MP

W REWANŻOWYM, półfinało
wym spotkaniu piłkarskim o mi
strzostwo Polski juniorów zespół
Wisły uległ Motorowi Lublin 0:1
(0:0). Ponieważ pierwszy mecz

zakończył się wygraną wiślaków
5:0, awansowali oni do finału, w

którym przeciwnikiem ich bę
dzie opolska Odra. Finałowy po
jedynek rozegrany zostanie na

stadionie Wisły, jutro o gódz.
15.00 przed meczem kadry z Voj-
vodiną Nowy Sad.

1
LIPCA

CZWARTEK

Haliny
Mariana

Módrzejewskiej
Kameralny 19.15 Dwoje na

tawce. Bagatela 16 Ania z

nego Wzgórza. Ludowy
Drewniany talerz. Barbakan
„Exodus”.

Biesy,
huś-

Zielo-
19.15
20.50

W MAŁYM LOTKU wylosowa
no: I losowanie — ;f, 14, 16, 31, 35;
II losowanie — 19, 24, 27, 29, 31.

Wylosowano końcówki bandero
li: 253122 i 488599.

TOTO LOTEK płaci: w I loso
waniu — żą piątki prem. po 117.174

zł, za piątki po ok. 14.000 zł, za
czwórki po 313 zł, za trójki po 17

zł; w II losowaniu — za szóstką
752.945 zł, za piątki po ok. 11.000
zł, za czwórki po 397 zł, za trójki
po 39 zł.

Na kolarskim torze
W DRUGIM dniu kolarskich

za^p4<^.'tf.(Kęwych podgrywa
nych na stadionie Cr»coVii' roze
grano trzy ostatnie konkuren
cje. Najciekawszy przebieg miał
finał wyścigów sprinterskich do
którego zakwalifikowali się: B.
Kocot, J. Kotliński i R. Kąko
lewski. W dwóch wyścigach fi
nałowych nie wyłoniono zwy
cięzcy i o tytule najlepszego
sprintera zawodów o puchar
Polskiej Federacji Sportu- za
decydował trzeci wyścig — osta
tecznie s wygrał J. Kotliński
(Włókniarz Łódź) — 11,9 • sek.
przed B. Kocotem (Ziemia Opol
ska) i R. Kąkolewskim (Gryf
Szczecin). W wyścigu drużyno
wym na dyst. 4 km triumfował
zespół kadry (Jankiewicz, Lang,
Szczepkowski, Sujka)
min. przed Społem — 4.52,1
Gryfem — 4. 53,8 min. W wyś
cigu dystansowym na 45 okrą
żeń torii; — ok. 20 km zwycię
żył Firląg (Józefowia) przed
Kręczyńskim (Gryf) i Rykiem
(Społem).

aj<lg m. FlotglfI
meczu

Hutnik — Stal Kraśnik 6:6 (1:0). Bramki strzelili:- Stokłosa
w 20 miń., Stój w 32 i 56 hiin., Konieczny w 59 i 88 min.. Moty
ka w 83 min. z karnego. Sędziował p. Świstek z Przemyśla.

— 4.43,
i

HUTNIK: Nowak — Motyka,
B. Stolczyk, Wojtysko, Głady-
sek — Kruszec (od 59 min. Ze-
mełko), Szumieć — Stokłosa, M.
Stolczyk J (od 68 min. Bławat),
Stój, Konieczny.

Piłkarze Hutnika wzięli dru
gą przeszkodę na drodze do II

ligi ■i trzeba przyznać, zrób iii
to w dużym stylu. leli wczoraj
szy przeciwnik, Stal Kraśnik
została poprostu zdeklasowana
i w przeciągu całego spotkania
zawodnicy jej oddali na bramkę
Słowaka zaledwie dwa strzały.
Napastnicy • '■Hutnika natomiast
dużo' i - celnie 'strzeiaH' a wszyst
kie, bramki zdobyte z gry były
przedniej marki. Mogło być ich
znacznie więcej, ’• lecz dwukrot
nie piłka pó strzałach Stója i
Zemełki -trafiała w słupek.
Szczególnie dobrze dysponowany
był Stój, a zdobyta przez niego

Rozpuściłem jedną tabletkę w odrobinie whisky.
Wziąłem mały łyk tej mikstury.. Trochę może gorzkie,
ąle bynajmniej nie podejrzane. Plan mój był taki:
kiedy usłyszę kroki Allertona, naleję sobie whisky do
szjklanki. Zaproszę go do siebie, wręczę mu swoją
szklankę, a sobie naleję drugą. Rzecz cała wydała mi
się nad wyraz łatwa i prosta.

Nie mógł mieć zielonego pojęcia o moich uczuciach
— chyba że Judith mu coś powiedziała. Zastanawiałem -

się przez chwilę nad taką ewentualnością, ale dosze- P°n°wac
dłem do wniosku, że nie ma się czego obawiać. Ju
dith z zasady nie udzielała informacji na ochotnika.

Najprawdopodobniej nie przyjdzie mu nawet do gło
wy, że ich o cokolwiek posądzam.

Nie pozostało mi nic innego jak czekać. Wiedziałem;
że to może potrwać godzinę, a może.i dwie, bo Allerton
był nocnym Markiem.

Siedziałem więc i czekałem.
Zbudziło mnie stukanie do drzwi.. Był to jednakże

tylko Curtiss, którego przysłał Póirot.

Z przykrością uprzytomniłem sobie, że ani razu o nim
nie pomyślałem przez cały ten wieczór. Musiał się za
pewne zastanawiać nad tym, co się ze mną dzieje. Sl>e*
szyłem się. Przede wszystkim dlatego, że zaniedbałem
go, ale nie chciałem też, żeby nabrał podejrzeń.

Podążyłem więc za Curtissem.
■—.Eh bien! — zawołał Poirót na mój widok. — A

więc opuściłeś mnie, hein?~
Ziewnąłem przeciągle i uśmiechnąłem się.
— Przykro mi, mój drogi — powiedziałem — ale

szczerze mówiąc, .mam fatalny ból głowy i ledwo wi-
dzę na oczy; Chyba zbiera się na burzę, cży co? Je
stem tak skołowany, że nawet zapomniałem przyjść
do ciebie na dobranoc.

Poirot — tak jak się spodziewałem — natychmiast
zaniepokoił się stanem mojego zdrowia i ziczął-mi pro-

bramka z rzutu wolnego z ok.
25 m była prawdziwym majster
sztykiem. Największe . jednak
Wrażenie na widzach wywarła
doskonała gra 18-letniego o-

brońcy Hutnika Marka Motyki.
Popisał się on paroma precyzyj
nymi dośrodkowaniami a trzy
jego błyskawiczne rajdy zakoń
czyły się podaniami z których
padły bramki. W sumie — duże
brawa dla hutników.

W drugim meczu gr. II Rado-
miak przegrał z Rakowem
(0:1).

Aktualna
1. Hutnik
2. Raków
3. Stal
4. Radomiak

W meczach
niki: Resotfia
(0:1), Piast N. ]
nów 2:2 (1:1).

tabela gr. II
4
2
2
0

0:1

it
3

9
2

4:7
1:5

wy-

2i
2
2
2

gr. IV padły
—■Stal Brzeg 1:1

Ruda — Unia Tar-

Kina
Kijów 15.30, 18, 20.30 Szczęki

(USA 1. 15). Uciecha 15.45, 18„ 20

Policjanci (USA I. 18). Warszawa

15.45, 18, 20.15 Trzej muszkietero
wie (panam.-ang. b.o.). wolność
15.45, 18,- 20.15 z podniesionym
czołem (USA 1.; 15). Apollo 15.45,
18, 20.15 Wielki układ (poi. 1. 15).
Wanda — nieczynne. Sztuka —

studyjne
(szw. 1.
bicz 15)
Teksasu
mojskiego 50) 16, 18, 20 Niewier
na żona (fr. 1. 18). Świt. (N. Hu
ta, os. Teatralne 10) 16,, 18, 20
Gdzie się podziała siódma kom
pania, (fr.-wł. b.o.). M. Sala 15,
17, 19 Dom Państwa Bories (fr.
b.o.). Światowid (N. Huta, os. Na

Skarpie 7) 15.45, 18, 20.15 Spotka
nie (ang: 1. 15). M. Sala 15, 17.30,
20 Safari 5000 (jap. b.o.). Kultura
(Rynek Gł. 27) 16, 18, 20 Jeremiah
Johnson (USA 1. 15). Dom Kołnie
rza (Lubicz 48) — nieczynne. Mi
kro (Dzierżyńskiego 5) 16, 18, 20
Prywatny detektyw (ang.t 1. 15).
Wisła (Gazowa 21) 16, 18 Mściciel
(USA 1. 18), 20 Porozmawiajmy' o

kobietach (USA 1. 18). Maskotka

(Dzierżyńskiego 55) 15.30, 17.30,'
19.30 Zaklęte rewiry . (poi. 1. .15).
Pasaż (Pasaż Bielaka) 15, 16,- 17

Przygody Bolka i Lolka,' 18, 20, 22
Bubu z Montparnasse (wł.' U 15).
Puchatek (Park Jordana) 15, 16,
17 Bolek i Lolek 18 Max 1 feraj
na (fr. 1, 15). Ugorek (os. Ugo-
ręk) 17, 19 Winnętou III s. (jug.
b.o.). Sfinks (Majakowskiego 2)
16, 18, 20 Synowie szeryfa (USA
1. 13). Związkowiec — studyjne
(Grzegórzecka 71) 16 Najazd czar
nego księcia (fr. b.o.), 18,
Szepty i krzyki (szw. I. 18).

Telewizja
CZWARTEK — I: 16.25 Program

dnia, 16.30 Dziennik, 16.40 Obiek
tyw, 17 Telefęrie, 18.10 Poligon,
18.35 Porwanie — film fab. USA.
19.15 Przypominamy, radzimy. 19.20
Dobranoc, 19.39 '

Dziennik, 20.20

Przypominamy, radzimy, 20.25 Po
dróże detektywą —a,pXf
21.10 tłlarlss AźnayótŃ śpiewa Wó-
we piosenki, 21.30 Dziennik, 21.45
Wieczorne kino letnie: Panna ńa
wydaniu — film fab. wł.

CZWARTEK — II: 17.06 Program
dnia, 17.10 Lato i moda — pr.
publ.-kult.,. 17.35 Kino letnie: Ar
sen Łupin — film ser. fr., 18.30
Muzyka młodzieżowa, 19 Kronika,
19.20 Dobranoc, 19.30 Dziennik, 20.20

Przegląd twórczości Jeremiego
Przybory — Divertimento op 3 —

Szelesty Jesienne, 21.20 Jan Kocha
nowski w Czarnym Lesie — opera
komiczna, 22.25 „24 godziny”, 22.35
Róże Montreux —film rozrywk.

PIĄTEK — i: 16.25 Program dnia,
16.30 Dziennik, 16.40 Obiektyw, 17

Telewizyjny Informator Wydawni
czy, 17.20 Kształt soli — rep. film.,
17.50 Wśród łąk i pól — film dok.,
18.25 Eureka, 18.50 Przez maskę
płetwonurka — film ser. fr., 19.20
Dobranoc, 19.3O Dziennik, 20.20
Spacer , w wiosennym deszczu —

film fab. 22.05 Dziennik, 22.20 Inf.

mag. sportowy.
UWAGA

Za Zmiany w ostatniej chwili
wprowadzone w programie tea
trów, kin, radia i telewizji re-

16, 18, 20 Bez wyjścia
15). Ml. Gwardia (Lu-
14.30, 17, 20.30 Sędzia z

(USA 1. 18); Wrzos (Za-

os.

20.15

dakćja nie bierze odpowiedzialnoś
ci. - ••

Wystawy-muzeaA
Wawel — komnaty (czw. 10—18,

piąt. 12—18 wst. wol.), „Wawel za
giniony”, Skarbiec i Zbrojownia
(czw. piąt. 10—15.30 — piąt.. wst.

wol.). Zamek i Muz. w Pieskowej
Skale (czw. piął. •10—17), Muzeum

Lenina, Topolowa 5: Lenin w Pols
ce (czw. 9—16, piąt. 9—18),
dział w Poroninie . (czw. ..

ą—16), w Białym Dunajcu
piąt. 8—16), Muzeum Historyczne
— Oddziały: Jana 12: Dzieje i kul
tura Krakowa, Militaria, * Zegary
(czw. 9—15, piąt. 9—17),' Szpitalna
21: Dzieje teśtru krak. Scenogra
fia w XXX-leciu „Groteski” (czw.
9—17, piąt. 9—15), Muzeum Naro
dowe — Oddziały: Sukiennice:
Galeria poi. Malarstwa i rzeźby
1764—1900 (czw. 12—18 wst. wól.

piąt. 10—16), Dom Matejki, Flo
riańska 41 (czw. 10—16, piąt. 12—
18), Szołayskich, pl. Szczepański
9*. Polskie malarstwo 'i rzeźba do
1764 r. (czw. piąt. 10—16),' Czarto
ryskich, Pijarska 8: Wyst1. arcy
dzieł ze zbiorów

(czw. 12—13 wst. wol.
16), Nowy Gmach,.. al. 3 Maja 1:
Polskie malarstwo i rzeźba XX

w., Ekspreśjonizm w gtafice pol
skiej, Grafika i fotografika (czw.
piąt. 10—16), Archeologiczne, Po
selska 3: Starożytność 1 średnio
wiecze Małopolski, Kolekcje za
bytków archeologii śródziemno
morskiej, Lampy naftowe- (czw.
14—18 wst. woli piąt. 10—14). Pod
ziemie kościoła św. Wojciecha w

Rynku Gł.: „Dzieje Rynku kra
kowskiego” (czw. piąt.. 9—16),
Przyrodnicze, . Sławkowska 17
Fauna Polski, Fauna epoki lo
dowcowej (czw, piąt. ifl—13 wst.

wol.), Pawilon Wystawowy, pl.
Szczepański 3a: -W Międzynar.
Biennale Grafiki, Kraków- > 1976
(czw., 11—19 piąt., 13—20), Galerie:
Krzysztofory, Szczepańska 2:

Wyst. Joe Tilson (W. Brytania),
Hans Hamngreri (Szwecja) (czw.
piąt. 11—18), Pryzmat, Łobzowska
3:' „Protografia 76” • (czw. piąt.
9—19), ZPAF, ul. Anny 3: „Syg
nały mijającej teraźniejszości" ,

(czw. piąt. 10—18), Sztuki Nowo
czesnej, N. Huta, os. Kościusz
kowskie 5: Malarstwo St. Fijał
kowskiego (czw. piąt. 11—18),
Sztuki Współczesnej, Bracka 2:
Wyst. St. Borzęckiego (czw. piąt.
U—18), Pałac Sztuki, pl. Szcze
pański' 4: VI. Międzynar. Biennale

Grafiki, Kraków 1976 (czw. 1L—
18, piąt. 13—30), N. Huta, al. Róż
3: „Sukcesy polskich artystów
na MBG 1968—72” (czw. piąt. 11—
18), Rydlówka,- Tetmajera 28 (czw.
15— 18, piąt. 11—14), KTF, ul. Bób.
Stalingradu 13:. ,,Veńus 76” (codz.
9—21), SHS,, Rynek Gł. 22: Foto-
gr athyi t6 Jfi. R-aehWdłap ;‘N ledzica

(czw. piąt. 11—16), Kopalnia So
li, Wieliczka (ezw. piąt. 6—17),
Muzeum 2up Krakowskich (czw.
piąt. 7—14.30), Muzeum Lotnictwa
i Astronautyki. Czyżyny (czw.
piąt. 10—14), Kramy Dominikań
skie, stolarska 810: Laureaci : 5

MBG,' Wyst.- indyw. W. Muller —

J. Cupryś (czw. piąt!. 11—18).

Od
piął,

(czw.

Czartor.yskich
piąt. 10—

Dyżury

najrozmaitsze leki. Jak zwykle, okazywał
przesadną troskliwość. Oskarżył mnie o to, że siedzia
łem w ogrodzie i to na pewno w przeciągu. (W naju-
palniejszy dzień lata!-). Odmówiłem wzięcia aspiryny,
tłumacząc, że zażyłem już dwie tabletki, ale musiałem
się, chcąc nie chcąc, zgodzić na wypicie filiżanki silnie

słodzonej czekolady.
'
— To uspokaja nerwy — tłumaczył mi Poirot.
Wypiłem tę wstrętną konkokcję, gdyż wołałem nie

wdawać się z nim w dyskusję, życzyłem mu dobrej
nocy i oddaliłem się przy akompaniamencie czułych
i pełnych troski słów przyjaciela.

Wróciłem dó mojego pokoju i ostentacyjnie zamkną
łem drzwi. .Nieco później uchyliłem je. Po to, oczywi--
ście, by słyszeć kroki nadchodzącego Allertona.

Siedziałem więc i ’ czekałem. Myślami byłem przy
zmarłej żonie. ,

? — Ty mnie na pewno rozumiesz, kochanie
nąłem. — Nie bój się. uratuję ją.- .

Powierzyła mi opiekę,nad Judith. Nie mogę jej za
wieść.

Było cicho i ciemno i nagle wydało riii się, że czuję
obecność mojej drogiej Cindetelli.

Zacisnąłem zęby z jeszcze większą determinacją.
ROZDZIAŁ TRZYNASTY

Jest rzeczą niewątpliwą, że opisywanie poniesionych
klęsk nie należy do największych przyjemności. Jest
to zabieg zabójczy dla naszej miłości własnej.

Albowiem, co tu ukrywać, kiedy tak siedziałem i cze-

kałem na. Allertona usnąłem!
Nie należy się temu zbytnio dziwić, ponieważ, szcze

rze mówiąc, poprzedniej nocy niemalże nie zmrużyłem
oka, a prawie cały wczorajszy dzień spędziłem na świe
żym powietrzu. Byłem wyczerpany nękającą mnie

troską o Judith i napięciem, w którym przyszło mi żyć
od kilku dni. Nie należy też zapominać o tym, że po
goda była nieznośna, że nieustannie zbierało się na bu
rzę. Wysiłek przy koncentracji myśli, do której zmu
szały. mnie okoliczności, też widać zrobił swoje.

Nó i zmorzył mnie sen. Usnąłem siedząc w fotelu,
a kiedy się obudziłem, pod moimi oknami ćwierkały
w najlepsze ptaszki, słońce stało już dość wysoko na

niebie, a ja zsunąłem się niemal na podłogę. W ustach
miałem straszny niesmak. A na sobie smoking.

Ogarnęło' innie uczucie wstrętu, zdumienia, potem
rozczarowania, ale na koniec poczułem się lepiej.

Nie Wiem kto wymyślił „Co wieczór smakuje, to
rano biesowi się godzi”, ale miał niewątpliwie rację.
W tej chwili widziałem jasno i wyraźnie, że moje
wczorajsze plany były zupełnie' bezsensowne, po pro
stu płody zbyt rozhuśtanej wyobraźni. Poddałem się
melodramatycznemu nastrojowi, straciłem widać
wszelkie poczucie proporcji. Bo przecież zamierzałem
z zimną krwią zabić człowieka.

szep- Wzrok mój spoczął na szklance whisky, stojącej
przede mną na stoliku. Wzdrygnąłem się, wstałem, od
sunąłem rolety 1 wylałem całą zawartość szklanki

przez okno. Czyżbym rozum wczorajszego wieczoru
stracił?

Ogoliłem się, wziąłem kąpiel i ubrałem się. Poczułem
się od razu lepiej i powędrowałem prosto do Poirota.
Wiedziałem, że mój przyjaciel budzi się bardzo wcześ
nie. Usiadłem przy jego łóżku i wyznałem mu wszystko.

(Ciąg dalszy nastąpi) (43)

Chir. Chir. dziec. Neurol. Oku-
list. Urolog. Laryng. os. Na Skar
pie (inne! oddziały szpitali wg fe-

jonizacji), Pogot. Ratunk.: Siemi
radzkiego 1: wyp. tel. 09, zachotó-
wania i przewozy:
nek Podgórski 2:
al. Pokoju 7: 109-01. 405-73, Lotni
sko Balice 745-68. Skawina 09, Wie
liczka 9, 557-60, Krzeszowice 9, .38,
Myślenice 09. Proszowice 9. Pogot.
MO tel. 07. Telefon Zaufania 371-37

(16—22),, Straż Pożarna 08, Po
moc Drogowa PżMot Kraków
417-60 (7—22). Zakopane 27-97, N.
Targ 29-42, N. Śącź 208-25, Tarnów
39-96

gach,
228-56.
411-11,
straż
dla Nowej Huty. Szpital w Nowej
Hucie, Informacja kolejowa zagr.
222-48, centr. 237-60 do 70. wew.

3514, kraj. 595-15. 238-80 do 82. In
formacja kodowa tel 413-54 (dla
N. Huty), 203-22. 203-42. 584-23,
230-19. Milicyjny Telefon Zaufania
216-41 cala dobę. 262-33
Krak. Tow. Świadomego
rzyństwa, Mtodz. Poradnia

ska. ul. Boh. Stalingradu
578-08

mowę
Lek.
563-86
rystyczna „Wawei-Tourlst’*, Pawia

8. tel,
' 260-91 (8—20). Informacja

Kulturalna KDK, pok. 144/lilp.
(tel. 244-02. w godz. 11—18), Po
radnia Przedmałżeńska I Rodzin
na, pl. Wiosny Ludów 6 (pon. śr.
1 piąt. 16—19), Dyżurne przycho
dnie — ogólne, pediatryczne, sto
matologiczne. gabinety zabiegowe
(świadczenia ambulatoryjne i wi
zyty. domowe), Przychodnia. 81.
Pokoju 4. w godz. 18-22, tel. 181-3Ó,
a dla poradni pediatrycznej 183—96
— dla Śródmieścia. Przychodnia •

os. Jagiellońskie bt. I, w godz.
t8—22. tel. 469-13 — dla Nowej
Huty, Przychodnia, ul. Kronikarza
Galla 24. w godz, 18—22. tel. 725-53
— dla Krowodrzy, Przychodnia, ul.

Krasickiego Boczna 3, w godz.
18—22, tel. 618-59 - dla Podgórza,
Informacja Służby Zdrowia: od

godz. 8 do 22, tel. 378-80, od godz.
22 do 8, tel. 240-93.

(Dokończenie na str, 5)

380-55, Ry-
625-50. 65T-57,

(7—16). Informacja o Uslu-

Mały Rynek 5. lei. 563-88,
Nowa Huta: Pogot. MO t«l.

Pogot. Ratunk. 422-22, 417-70,
Poi. 433-33. Dyżur pedlatr. .

(3—16),
Macie-1
Lekar-

13, teł.
(códz. 9—13). Wizyty do-

lekarzy chorób dzieci —

Spółdz. Pracy, teł. 683-43,
(16 —23.30). Informacja Tu-


