
Wczoraj w Warszawie, na lotnisku Okęcie, odbyło się powi
tanie ostatniej grupy olimpijczyków, którzy powrócili do kra
ju. Tłumnie zgromadzeni kibice zgotowali naszym reprezen
tantom serdeczne i owacyjne powitanie. Na zdjęciu: złoty
medalista w skoku wzwyż — Jacek Wszoła otoczony tłumem
kibiców. (Sprawozdanie z powitania zamieszczamy na str. 6).

CĄF — Walczak — tęlefeto

Niekształtny, kanciasty robot, który otwiera drzwi i mówi
h— Pana nie ma, proszę poczekać” — imponuje już tylko dzie
ciom. Uczeni pracują obecnie nad konstrukcją „sztucznego
mózgu”, który by w najszerszym zakresie odpowiadał możli
wościom mózgu ludzkiego.
Na pytanie, czy będzie kie

dykolwiek stworzony „sztuczny
mózg”, który w niczym nie u-

stępowałby ludzkiemu, uczony
radziecki — Wiktor Głuszkow z

Instytutu Cybernetycznego A-
kademii Nauk Ukraińskiej SRR
stwierdził, iż stanie się to nie
wątpliwie jeszcze przed nadej
ściem XXI wieku, co zakłada

program prac naukowo-badaw
czych w tym Instytuęie. Ale ist
nieje fiosyć zasadnicza trud
ność w ustaleniu kryterium dos
konałości „sztucznego mózgu".
Według cybernetyka angiel
skiego Turinga ustalenia tego
można dokonać w sposób nastę
pujący: jesteśmy w pokoju, za

ścianą którego znajduje się nie

Czerna hduośf RPA

Śmiertelne ofiary
zamieszek uj Soweto

W Soweto przedmieściu Jo-

hannesburga, zamieszkanym
przez czarną ludność, wybuchły
wczoraj nowe zamieszki i krwa
we incydenty. Ulicami Soweto

przemaszerował pochód, które
go uczestnicy domagali się u-

wolnienia z więzień wszystkich
aresztowanych podczas zajść
w dniu 16 czerwca br.., kiedy to
w starciach z policją zginęło 176
osób. Przejeżdżające samocho
dy obrzucano kamieniami, a n»

ulicach wzniesiono wiele bary
kad. Demonstranci zaatakowa
li stacje kolejowe unierucha
miając pociągi oraz uszkadza
jąc urządzenia kolejowe* Kilką
demonstrujących grup, . mimo
barykad policyjnych, zdołało

połączyć się w jedną kolumnę,
która następnie skierowała się
do centrum Johannesburga. Po
licja zaatakowała wówczas de
monstrantów używając pałek
i gazów łzawiących oraz zaczęła
strzelać nad głowami murzyń
skiej młodzieży. Na miejscu
zginęło co najmniej 3 młodych
ludzi. Rozruchy, które zaczęły
się w Soweto, rozprzestrzeniły
się na inne getta murzyńskie w

okolicy Johannesburga, a także
Pretorii. Zycie w Spweto jest
sparaliżowane. Szkoły, sklepy i

komunikacja nie funkcjonują.
Rano spłonęła szkoła w Alexan-
drze.

Rozruchy w Soweto wybuchły
na tle pogłębiającej się dys
kryminacji rasowej,

' Zarówno

ekonomicznej, jak i kulturalniej,
ludności murzyńskiej w RPA.
Młodzież z murzyńskich slum
sów wokół stolicy RPA, Johan
nesburga, energicznie zaprotes-?
towała w czerwcu br. przeciw
ko decyzji rządu rasistowskie
go o wprowadzeniu do szkół ję
zyka afrykanerów — jako ję-

znany nam interlokutor. Jeżeli
w czasie rozmowy z nim odgad
niemy, że mamy do czynienia z

maszyną, a nie z człowiekiem
— to prosty wniosek, że pełno
wartościowy „sztuczny mózg”
jeszcze nie istnieje.

W kijowskim Instytucie dzia
ła obęcnie .system, z którym
można rozmawiać, jak z tpzy-
czteroletnim dzieckiem. Złu
dzenie całkowite. Ale — oczy
wiście, do tego momentu, jak
długo przestrzegać będziemy re
guły gry. Głoś owego „dziecka"
jest cokolwiek bezbarwny i

początkowo peszy, ale później
można się do niego przyzwy
czaić. Kiedy pytanie jest dla

niego za trudne przywołuje nas

się naktnyrh jej praw-

zyka wykładowego. Postulaty
młodzieży zostały całkowicie
zlekceważone przez władze. Spo
wodowało to demonstracje czar
nej młodzieży, które zostały
krwawo stłumione przez policję,
a dziesiątki uczestników demon
stracji wtrącono do więzień.
Sytuacja ta spowodowała dalsze
zaognienie stosunków między
murzyńską większością a biały
mi osadnikami. .Tak wiadomo,
murzyńska ludność, żyjąca w

najgorszych warunkach jest u-

pośledzoną i prześladowaną gru
pą ludnościową w Republice
Południowej Afryki, której od
mawia się również praw do
nauczania we własnym języku
i do własnej kultury narodowej,

Na starej armacie, dziś służącej
tylko ku ozdobie doku im. św.
Katarzyny w Londynie, pozuje te
goroczna telewizyjna Miss Tami
zy _

18-letnia Denise Perry. Go
dzi ona ponoć znakomicie dwa za-

jęcia modelki oraz pracowniey
na pobliskiej farmie. CAF — AP

Listy do Titowa
MOSKWĄ
W związku ze zbliżająca sic 15

rocznicą pierwszego 24-godzin-
nego lotu kosmicznego wokół
Ziemi do kosmonauty ..numer 2”
— Hermana Titowa napływają
dziesiątki listów z gratulacjami
i pozdrowieniami. W wywiadzie
dla agencji T'AŚS pilot statku
kosmicznego ;.Wostok-2” oświad
czył, że w ciągu tych 15 lat pod
stawowe wymagania wobec ko
smonauty nie uległy zmianie.
Musi , to być człowek o wyjątko
wych wartościach moralnych i o

podobnej sile woli.

Blisko 100 osób

stracono w Sudanie

ROK XXXI PISMO POPOŁUDNIOWE Nr 175 (9557)
ODZNACZONE ZŁOTĄ ODZNAKĄ M. KRAKOWA

Kraków, czwartek 5 sierpnia .1976 r.

PARYŻ
Dziś rano rozstrzelana w Suda

nie dalszych 17 osób, które wzię
ły udział w nieudanym puczu z 2
lipca br., w tym jego przywódcę,
gen. Mohameda Nour Saada. Licz
ba rozstrzelanych spiskowców
wzrosła. tym samym do S8, ponie
waż wczoraj o' świcie w Sudanie
rozstrzelano 8t osób. Na procesy
oczekuje jeszcze ponad 200 osób
podejrzanych- o udział w spisku.

do porządku krótkim: „Nie ro
zumiem” albo ostrzej: „Proszę
zmienić temat rozmowy”...

Do prób realizacji myśli o

(Dokończenie na str. 2)

Polski „El Paso"

championem USA
Ogromny sukces mogą zapisać

na swym koncie hodowcy ze stą-
dniny koni w Janowie Podlaskim,
Ich koń imieniem „El Paso” zdo
był ostatnio championat Stanów
Zjednoczonych na zawodach w

Louisville w stanie Kentucky jako
najlepszy w tym roku o^ier arab
ski na kontynencie axnerykań>*
skim. /

„Arab” z janowskiej stadniny
został wypożyczany na 3 lata ho
dowcy w stanie Arizona, a jego
liajlepsza lokata jest reżuHatem^
wielomiesięcznych przygotowań i
idealnej pielęghacji oraz nieskazi
telnych walorów rasy uzyskiwa
nej w janowskiej stadninić. Koń
z Polski pokonał na zawodach
wielu konkurentów, m. in. słyn
ne „araby” egipskie. Wartość te
go wspaniałego ogiera sięga 200
tys. dolarów i na tyle, jest ubez
pieczony/„El Paso” wróci do ja
nowskiej stadniny za 2 lata.

Zdjęcie przekazane przez sondę kosmiczną „Viking-1” pokazuje, iż
jedna z trzech „łap” sondy-, zapadła się wsypką marsjaóską zie
mię. CAF 2- AP — telefoto

NA KRYMIE odbyło się spot
kanie sekretarza generalnego'
KC KPŻR — L. Breżniewa z

sekretarzem generalnym RPK,
prezydentem' SRR — N. Ceru-,
sescu Przywódcy obu partii
poinformowali się o przebiegu
realizacji uchwał XXV zjazdu
KPZR i XI Zjazdu RPK oraz

omówili zagadnienia dotyczące
rózwoju współpracy radziecko-
rumunskiej.

PODCZA$ rozmów prezyden
ta Finlandii r* U. Kekkonena
z prezydentem G. Fordem;
prezydent USA wyraził Urho
Kekkonenowi uznanie za

wkład Finlandii w utrwalenie
pókoju na swieęie.

SEKRETARZ stanu USA
H. Kissinger przybył do Lon
dynu, gdzie przeprowadzi roz
mowy z brytyjskim premie
rem — J. Callaghanem i jesz
cze dziś uda się z oficjalną wi
zytą do Iranu.

W ŚRODĘ premier G. An-
dreotti odczytał w obu izbach
parlamentu włoskiego expose
programowe swego jednopar
tyjnego rządu chadeckiego.
Dziś w Senacie rozpoczyna się
debata nad wotum zaufania
dla rządu.

DOBIEGŁ końca czwarty ty
dzień kosmicznego lotu B. Wo-
łynowa i W. Zołobowa na po-

. kładzie orbitalnej stacji nau
kowej „Salut-5”. Załoga przy
stąpiła do badań przy pomocy
teleskópu-spektrometru pracu
jącego na promieniach pod
czerwonych.

W MADRYCIE opublikowano
królewski dekret o amnestii
dla więźniów politycznych w

Hiszpanii. Mówi się, źe z am
nestii skorzysta od 20® do 5M
osób. Nie obejmie ona niektó
rych kategorii więźniów.

BYŁA KOLONIA portugal?
ska, — Timor Wschodni zosta
ła oficjalnie przejęta przez ad
ministrację indonezyjską. Pre
zydent Indonezji — Suharto
podpisał, mimo sprzeciwu' ONZ
oraz Portugalii, ustawę o przy
łączeniu Timoru Wschodniego
do Indonezji.

Do starszych wiekiem miesz
kańców „Domu Seniora Naftow
ca” przy ul. Kluzeka z bogatym
i interesującym programem ar
tystycznym przybyli bezintere
sownie krakowscy artyści: Jad
wiga Bujańska, Iwona Borowic-
ka, Alicja Pągowska, Zdzisław
Zazula, Ryszard Spyt, Marian
Markiel i Wojciech Murowicz.

W placówce przy ul. Kluzeka
wystąpili ponadto członkowie or
kiestry „Krakuski” przy KDK

„Pod Baranami”, mianowicie:
Eugeniusz Leżon, Piotr Cebula i

Zbigniew Dzierwa. Kierowni
kiem orkiestry jest Zygfryd’
Czerniak. (lov)

„Po otrzymaniu sygnałów z innych planet*

Przygotowuje lądowisko
dla przybyszów z kosmosu

NOWY JORK

75-letnia wdowa z El Cajon
(Kalifornia), Ruth Norman za
kupiła 25 hektarów ziemi na

lądowisko dla przybyszów z kos
mosu; Pani Norman, która pro
wadzi ośrodek spirytystyczny,
jest przekonana, że astronauci z

inąych planet wylądują jeszcze
w tym roku na kuli ziemskiej.
Oświadczyła korespondentowi A-

gencji Reutera, że od 22 lat jest
W kontakcie z mieszkańcami,
różnych planet i od nich właś
nie otrzymała sygnały, że od-
,wiedzą nasz glob: jest ona tego
tak pewna, że przyjęła zakłady

Ewakuacja rannych « obo»u uchodźców palestyńskich w Teł el-
Zaatar została dziś przerwana. . CAF AP — teleloto

Przerwano ewakuację rannych z obozu Tel el-Zaatar

KAIR

Międzynarodowy ■ Czerwony
Krzyż przerwał dzisiaj i odro
czył ewakuację rannych z

oblężonego przez siły prawico
we obozu uchodźców palestyń
skich w Tel El-Zaatar pod
Bejrutem z powodu niepewnej
sytuacji w tym rejonie. W śro
dę jeden z samochodów Między
narodowego Czerwonego Krzy
ża został ostrzelany, a na sta
dionie piłkarskim, na który
przewożono rannych Palestyń
czyków, eksplodował pocisk ar
tyleryjski.

W „Domu Seniora Naftowca"

na sumę 4 tys. dolarów u jed
nego z londyńskich boekmache-
rów.

Kolejne prowokacje
na granicy RFN z NRD

6 żołnierzy służby granicznej
RFN dokonało 2 bm, w rejonie
miejscowości Heiligenstadt kolej*
nej prowokacji wobec służby gra
nicznej NRD, rzucając na teryto
rium tego kraju ręczny granat
dymny, który wybuchł tuż koło
posterunku granicznego NRD. Sta
łe przedstawicielstwo NRD w RFN
złożyło w imieniu swego rządu o-

stry protest-

WstoHcyChln
Hthowujt óf enijntó
Chińskie MSZ przekazało

wczoraj ambasadom w Pekinie

uspokajający meldunek o sy-
tuacji «. sejsmicznej. Stwierdza
się w nim, że jeśli chodzi o Pe
kin, nie. wykryto oznak zapo
wiadających trzęsienia ziemi,
silniejś^ych niż 6 stopni. Koniu-’
nikat dodaje, że w rejonie
Tangszan-Fengnąn, odległym od
Pekinu o ok, 150 km, trwa ak
tywność sejsmiczna, charakte
rystyczna dla okresu po silnym
trzęsieniu ziemi. Władze ostrze
gają, aby zachować czujność. W

stolicy Chin nadal utrzymywany
jest stan pogotowia, ale coraz

więcej ludzi udaje się do pracy.

Środa była drugim dniem
ewakuacji ciężko rannych z ob
lężonego obozu palestyńskiego.
Podczas gdy we wtorek zdoła
no, ewakuować SI rannyej, to

wczoraj przywieziono 243 ran
nych. W rejonie tym obowiązy
wało zawieszenie broni, na in
nych frontach trwały natomiast
zacięte walki. Minio to przywód
cy zwalczających się ugrupo
wań osiągnęli . wczoraj porozu
mień ie w sprawie przerwania
działań bojowych w Libanie.
Jest to już 54 rozejm w ciągu
16 miesięcy wojny domowej w

tym kraju. Miał on wejść w ży
cie dzisiaj o godz. 6.00 czasu

warszawskiego. Przewiduje on

wprowadzenie na linie przerwa
nia ognia kontyngentów tzw.

Arabskiego Korpusu Bezpie
czeństwa oraz ogólny schemat
posunięć militarnych umożli
wiających znormalizowanie ży
cia w kraju i realizację porozu
mień zawartych w Kairze we

wrześniu 1969 r. Porozumienie
to jest ściśle powiązane z poro
zumieniem '

palestyńsko-syryj-
skim . zawartym w Damaszku 29
lipca br.

W chwili obecnej brak jesz
cze doniesień czy jest on res
pektowany.

pokazów akroba-
' Ammańię, które
w obecnościkró-
Husąjna, poniósł

asaassss
♦ W wyniku powodzi 1 ob

sunięć ziemi, które nawiedziły
Nepal, zginęło 308 osób, a 30
zostało ciężko rannych.

♦ W Delhi zmarło ponad 100
niemowląt na skutek choroby
wywołanej bakterią „salmonel-
la-hewport”, która wywołuje
m. in. biegunkę.

♦ Podczas
tycznych w

odbywały się
la Jordanii
wczoraj śmierć lotnik amery
kański — David Ram. Był on

uważany za najlepszego na

świecie pilota akrobatycznego.♦ W Dungiven w Irlandii
Pin.; został zastrzelony podczas
patrolu żołnierz brytyjski. Jest
to już 9 przypadek w br.

♦ W środę ujawniono, że po
eksplozji w fabryce broni koło
Kirkuk (Irak) w czerwcu br. do- ,

szło do starć między partyzan
tami kurdyjskimi a żołnierza
mi irackimi. W walkach zginę
ło 23 żołnierzy. Władze irackie
oskarżyły Kurdów o spowodo
wanie tej eksplozji, która ko
sztowała życie 90 osób.

♦ Komunikat ruchu, narodo- i

wo-wyzwoleńczego Sahary Za
chodniej „Polisario”, walczą- ’

cegó o niepodległość dla te
go terytorium, które podzieliły'
między siebie Maroko i Mau
retania, stwierdza, że w lipcu
w starciach z oddziałami „po
lisario” zginęło lub zostało ,

rannych 300 żołnierzy maro
kańskich i mauretańskich. *1

■I UTRO pogoda w rejonie
ugO Krakowa kształtować się
BM będzie na peryferiach ni-
BE żu. Zachmurzenie duże z

MS przejaśnieniami. Rano
1 zamglenia. W ciągu dnia

OT możliwość przelctnych o-

w padów i burz. Tempera
tura dniem 16—20, nocą 12—9
st. C.
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O świeży chleb

Sprawa najważniejsza
szybkie i bez strat

zebranie plonów z pól

Z KRAJU

# najbliższych dniach żniwa

powinny osiągnąć w naszym
województwie półmetek. Pod
ziśićwami zbożowymi znalazło

się w województwie miejskim
krakowskim 98,5 tys. hektara.

Wćdług przewidywań czerwco
wych wydajność z jednego hek
tara po winną ukształtować się
przeciętnie na poziomie ok. 25
kwintali. Pełna realizacja pla
nowych zadań w rolnictwie u-

źależniona jest tylko w niewiel
kim stopniu od warunków a-

tmosferycznych towarzyszących
okresowi żniw. Decydująca dla
osiągnięcia dobrych plonów by
ła priwidłow* pielęgnacja za
siewów w całym okresie wege
tacji.

„Mleczny W
Dziewięć tomów liózą akt*

sprawy przeciwko grupie kie
rowców i konwojentów Woje
wódzkiego Zakładu Trąnsportu
Mleczarskiego, które staną się
podstawą procesu przed Sądem
Wojewódzkim W Krakowie. ?i2

osoby odpowiadać będą przed
sądem za fałszowanie, kradzież
i pozaeWidencyjną sprzedaż wy
twarzanych przez Spółdzielnię
Mleczarską produktów. Nadużyć
dokonywańó podczas transpor-
towaftia gótówyćh tóWaróW do

punktów Sprzedaży, rozcieńcza
jąc śmietaną i miekó, podmie
niając gatunki twarogów bądź
po prostu krSdnąć pełne butel
ki z transporterów.

istnienia pódóbflyćtl koftibińi-
ćji (początki sięgały 1963 r.) sy
gnalizowali konsumenci w licz
nych listach dó Krakowskiej
Spółdzielni Ml-cząrskiej, mili
cji, radia i TV. Ń* tćj podsta
wie w latach 1973—74 krowo
derska KD MO przeprowadziła
20 postępowań przygotowaw
czych przeciwko sprąWeóm l:ra-

dzieży, lecz w sposób komplek
sowy zajęto. się problemem do
piero obecnie. Akt oskarżenia

sporządzony przez prok. K.

Krasnego Z Prokuratury Wo
jewódzkiej w Krakowie ujawnia
powiązania .jakie istniały po
między osobami bezpośrednio
odpowiedzialnymi zą transpor
towany towar, kierowcami i

personelem niektórych sklepów.

Krakowscy rolnioy w Dopi
naniu z latami ubiegłymi dy
sponują zasobniejszą bazą ma
szynową, liczniejszymi kombaj
nami i snopow,ązałkami ciągni
kowymi. Prży ich użyciu win
no się zebrać 20—22 proc. zbóż.

W Chwili obecnej sprawą wa
gi pierwszorzędnej jest szybkie
1' bez strat , zebraną plonów z

pól. Sądzimy, że podobnie jak
dotąd, w tąk istotną dla nas

Wszystkich sprawę, jakimi są
żniwa, zaangażują się także
liczne grupy ludzi nie związa
nych zawodowo z rolnictwem.

Tradycyjnie spieszą z pomocą
rolnikom robotnicy zakładów
pracy, organiżącje młodzieżowe,
letnicy. Już w najbliższą sobo
tę zgłosiło swój udział W pra
cach wojsko. 780 żołnierzy znaj
dzie śię na polach w gminach;
Słomniki, Czernichów, Gołcza.

Zachęcamy do wzięcia z nich

przykładu.
Ważną nadzwyczaj kwestią

jest błyskawiczna likwidacja
ściernisk, szybkie dokonywanie
podorywek i wysiew
Nasion i sprzętu nie

nigdzie zabraknąć.

póplonów.
powinno

nigdzie zabraknąć.
Przed rolnikami do końca ro

ku kalendarzowego jeśzcze 5

miesięcy Wytężonej pracy, m. in.
zbiory ziemniaków i buraków.
Od inicjatywy i postaw rolhi-
kóW W każdyfrt gospodarstwie,
m4łyńi cźy dużym, żaieży po
prawienie bilansu paśżoWego
tym samym dodśtkóWą litry
mlćka i kilogramy mięsa
ŚtśrćżańĆ ni rynek. (Wój)

d^-

PRZERWY

W DOSTAWIE PRĄDU
Zakład Energetyczny Kraków —

przeprasza za przerwy w dostawie

energii elektrycznej:
— 9 sierpnia, w godz. 8—16, przy

ul. Jaskółczej, Lelewela 2—4
10 sierpnia, w godz. 7—46, w Ol

szanicy, Myd|ni]kąch
— 11 sierpnia, w godz.; 7—16, przy

dl. Żwirowej, Rybałtówskiej, Glo-t

,gerat. . Malinowej, Łokretks r- qd
ul. Opolskiej dę nr 203 i 226, Cha
browej, Poziomkowej, Jordanow
skiej, Pękowickiej

— 12 sierpnia, w godz. 7—16, przy
ul. Natąnsona, Kuźnicy Koliątajow-
skiej, Siewnej, Dożynkowej

— 13 sierpnia, w godz. 8—16, przy
ul.? Miechowskiej, w Parku
dana ód strony ul. Reymonta

— 16 sierpnia, w godz. 8—16, przyul. Odrowąża 4—2^, wrocławskiej,
f—9, 13—26. E . Plśter 2

— 17, 18 1 19 Sierpni*, w godz. 7—

16, przy ul. Rzepichy, Zakamycze
— 20 sierpnia, w godz. 8—16, przy

ul. KatpWlękićj, Rod Strzechą. .

Bliższych informacji udziela Re-
i jon Energetyczny Nr IV „Krowo
drza", — telefon 586-80, wewn. 354.

K-5874

Jor

do

Ludność USA:

215 780 000
W Waszyngtonie podano

wiadomości, że ludność Stanów

Zjednoczonych liczy w chwili o-

bćcńej 2! 5 780 000 osób. W ciągu
róku przybyło 1.550 000 Amery
kanów.

*-. •’ yr Ć
9 MŁD 356 min zł zebrano Jut

dzięki ofiarnnośei całego spo
łeczeństwa na koncie Narodo
wego Funduszu Ochrony Zdro
wia, W zbiórce tej największy
udział mają pracownicy uspo
łecznionych zakładów pracy.

WYDARZENIEM w polskim
życiu kulturalnym jest otwar
tą 4 bm. w Muzeum Narodo
wym w Warsząwie wystawa
pn. „Złoto scytyjskie”. Więk
szość bezcennych eksponatów

pochodzi ze, zbiorów lenin-
gradzkiego Ermitażu. Zapre
zentowano na niej ok. IM naj
wyższej klasy przedmiotów
sztuki użytkowej, wytworzo
nych przez starożytnych mi
strzów na obszarach wschod
niej Europy i Azji od VH de
I w p.n.e,

SEKRETARZ stanu Węgier
skiego Ministerstwa Kultury —

Ferenc Molnar przekazał Mi
nisterstwu Kultury i Sztuki
PRL 4 prace węgierskich arty
stów rzeźbiarzy wykonane w

darze dla uczczenia SM-letnięj
rocznicy urodzin Mikołaja Ko
pernika. Miejscem ekspozycji
rzeźb będzie Muzeum we

Fromborku.

Egzaminy na prawo M
według anienioiwch zasad

Od września br. egzaminy ni

prawo jazdy będą w niektórych
ośrodkach przeprowadzane we
dług nowego systemu. Głów
ny nacisk zostanie położony na

część praktyczną. Kandydata
na kierowcę egzaminować bę
dzie odtąd nie komisją, ale je
den egzaminator, którego sym
bol figurować będzie ną prawie
jśzdy zdającego. Zastąpienie ko
misji jednym egzaminatorem
powinno podnieść poziom spraw
dzianu. Egzaminator, jeżeli wy
da ocenę pozytywną, będzie for
malnie odpowiedzialny za u-

miójętńości swojego podopiecz
nego. Gdy „świeżo upieczony"
kierowca popełni poważniejsze
wykroczenie drogowe, tp o tym
fąkcie dowie się wydział ko
munikacji i w niektórych wy
padkach będą wyciągane kon
sekwencje w śtosunku do egza
minatora.

W części teoretycznej kandy
dat n* kierowcę będzie musiał

odpowiedzieć na 25 pytań za
wartych w teście. Egzamin na

prawo jazdy kategorii C i D

obejmować ma dodatkowo 15
pytań z zakresu przewozów.
Kandydaci zdający na kategorię
A i B pytani będą
wszystkim z zagadnień przepi
sów ruchu drogowego,
pojazdów będzie
raczej marginesowo. Pytania o

tej tematyce obejmować mają
tylko problemy zWiążane z bez
pieczeństwem jazdy, jak świa-:

tła, ogumienie, układy — ha
mulcowy i kierowniczy. Rezyg
nuje śię z podawania stopnia
znajomości danego przedmiotu
— wynik będzie odnotowywany
jako pozytywny lub negatywny.

Sprawdzian praktyczny ma

trwać, co najmniej 30 minut

(przy kategorii 4 — 10 minut)
i obejmować łącznie 25 różnych
zadań. Nowością ma być egza
min z umiejętności kierowania

pojazdem poza obszarem zabu
dowanym. W tej części egzami
nu kandydat będzie musiał wy
kazać się prawidłową jazdą przy
szybkości 70 km, jak również
umiejętnością wyprzedzania i

zmiany pasa ruchu przy
prędkości. Sprawdzana będzie
również umiejętność gwałtow
nego hamowania przy szybkoś
ci 60 km. Egzamin praktycz
ny może być przeprowadzany
zarówno w dzień, jak i w porze
wiócżóroWej.

Wdrożeńió ńóWegó systemu u-

zależnione jest ód wcześniejsze
go przeprowadzenia kursów dla

egzaminatorów. Poszczególne
wydziały komunikacji będą
stośówać nowy system wówczaś,
gdy Zostanie wyszkolona od
powiednio kadra egzaminacyj
na. Wszystkie wydziały powin
ny wprowadzić u ąiebię nowy
system do lipca 1977 r. Aby no
we zasady dały oczekiwane Wy
niki, poszczególne ośrodki szko
lenia powinny w najbliższym
czasie zmodyfikować swój pro
gram kursów. Kandydaci na

kierowców muszą mieć możli
wość odbycia przynajmniej kil
ku jazd w terenie nie zabudowa
nym i zdobycia umiejętności
wykonywania w tych warun
kach odpowiednich manewrów.

przede

Budowa
traktowana

Nowe warunki kontraktacp
przuczynia sie do zwiększenia
produkcji mięsa wieprzowego

W ślad •• dokonaną w lipon W. podwyżką cen akapn żywe*
nodeimaie się delaae pr»ę4łięw»ięei* amierasjąee <• powiększę-
poao^oaęa* ___ f_____ . „ hadeio ■ nrznzło.

W ślad aa dokonaną w lipeu kr. podwyżką eon skupu żywca
uodeimuis się dalsze przedsięwzięcia zmierzająca do powiększę-
’i* pogłowi* trzody chlewnej, eo decydować będzie o przyszło-
roeanoj produkcji mięsa wieprzowego. Z myślą o tym wprowa-
dzono ostatnio nowo łosady koBtmrtłMgJ
ehlaków. Zasady tę —

’

na zwiększenie liczby macior,
na wiosnę prayMłego rok*.

Rolnicy rozszerzający tę ga
łąź hodowli mają zapewnione —

z tytułu kontraktacji — ko-

rźystniejsze warunki sprzedaży
młodych zwierząt; gwarantuje
się im bowiem wyższe — śred
nio o 25—27 proc, w stosunku do

dotychczas obowiązujących s-

cóny skupu tych zwierząt. Rol
nikom przysługiwać będą po
nadto odpowiednie dopłaty w

zależności od terminu dostaw

prosiąt i Warchlaków. Ndjwyż^
ąze dopłaty przewidywane są w

kwietniu i maju —z myślą ó
zwiększeniu w tych właśnie
miesiącach produkcji prosiąt.

I tak producenci dostarczają
cy wiósng przyszłego róku pró-
siętaowadzeod18do23kg
mieć będą Zapewnione ćdńy śku-
pu W Wysokości nie mniejszej
niż 38 źł za każdy kilogram; 4

łącznie z dopłatą ża terminową
dostawę ceny te wyniosą np.
Wmarcu45,60iłza1kg,aW
kwietniu i maju -- 49,40 zł za 1

kg. W Odniesieniu do warchla
ków o* wadze 26—35 kg ceny
skupu podniesiono —i łącznie z

,dopłatą— m. in. do42 zł za

każdy kilogram w marcu i 45,50
zł w kwietniu i maju.

Minister przemysłu
czego i skupu wydał
— obowiązujące od 1

br, — zarządzenie zmieniające
niektóre z dotychczasowych za-

najogólniej mówiąc — wpłynąć powinny
a tym samym produkcji prosiąt

sad skupu interwencyjnego oraz

zagospodarowania nadwyżek
prosiąt i warchlaków. Głów
nym jego celem jest pełne i

racjonalne wykorzystanie w ho
dowli, już od zaraź, wszystkich
prosiąt nadających się do dal
szego chowu, Pozwoli tó na

właściwszą gospodarkę tymi
zwierzętami, na kierowanie ich
do tych gospodarstw, które ma
ją warunki do szybkiego zwięk
szenia produkcji trzody chlew
nej, tzw. dysponują niezbędnymi
zasobami paszowymi i pomiesz
czeniami inwentarskimi.

Budowa pieca
przepychowego

w Hucie Im. Lenina

spożyw-
również

sierpnia

W walcowni gorącej blach
Huty im. Lenina rozpoczęła Się
budowa nowego pieca przepy
chowego, który zapewni dosta
wy większej ilości materiału do
produkcji nowo uruchomionej
walcowni blach transformatoro
wych. Piec śłuźyć będzie do pod
grzewania tzw, kęsisk, które bę
dą przetworzone na materiał do
formowania blachy transforma
torowej o grubości 0,25 mm —

0,30 mm. Jest to obecnie jedna
z najpilniejszych i najważniej
szych inwestycji, realizowanych
w kombinacie.

Doskonały „sztuczny mózg“
(Dókońćzćhie ze str. 1)

„sztucznym mózgu” można by
łe przystąpić dopiero wraz z po-
jawieMśóm sięotektranicznyęh
kómputejpw, jakkolwiek teóre-
tycziić żałdżenia '^konstrukcyjne
przedsięwzięto znacznie wcześ
niej. Tak zwany uniwersalny
przetwornik informacji — jest
to urządzenie, operujące pamię
cią, która odznacza się specy
ficzną cechą — jest ograniczona.
Dlatego też hipoteczny model

„sztucznego mózgu” będzie za
opatrzony w tego rodzaju taś
mę z komórkami, które można
bez ograniczeń wykorzystywać
w celu ząpięu, o ile w. procesie
przetwarzania informacji auto
matowi nie wystarczy własnej
pamięci-

To- całe urządzenie jest ni

mniej, ni więcej, jak teoretycz-

1 nym modelem mózgu ludzkiego.
A jeśli kto woli „wspólnego
mózgu” całej ludzkości.

Mo<żaL tego, typy moją więc
być j^opstijuowany z .tym. ied"
nakże założeniem, że również
pamięć ludzka jest ograniczo
na w swej „pojemności” — ol
brzymia, oczywiście, ale
nieskończona. Pojemności
dokładnie nie wymierzono,
sam fakt potwierdziło wiele

naukowych,
z określonej

molekuł, ato-

nie

tej
ale

po-
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C ZY OPŁACA SIĘ inwesto
wać w produkcję ourowco-

wą? W’ latach pięćdziesią
tych i sześćdziesiątych można

Myło mieć eo do tego wątpliwo
ści, bowiem ceny surowców,
niezależnie od gwałtownych ióh
wahań, stale pozostawały w ty
le za cenami wyrobów przemy
słowych. Głównymi dostawcami
surowców — poza zbożem — zą,
jak wiadome, kraje rozwijają
ce się; głównymi odbiorcami
kraje kapitalistyczne rozwinięte.
Kapitalistyczne monopole rzą
dziły więe. rynkiem, a kraje
Trzeciego Świata nie były w

stanie przeciwstawić się dykta
towi. Ale w 4 roku 1973 kraj*
naftowe, wykorzystując koniun
kturę, potrafiły przełamać ten

dyktat (dzięki zorganizowaniu
się w DPEC i solidarnemu wyr
stępowaniu) i wywindować ceny
ropy do poziomu czterokrotnie

wyższego niż poprzedni.
To z kolei pociągnęło zś sobą

zwyżkę, eo prawd* nie tak zna
czną, cen na rynku światowym
na ińnę surowce, nie tylko ener
getyczne. Trwała ona do końca

pierwszego kwartału
średni wskaźnik cen

wynosił wówczas 24#
z czerwca 1962 (wg
Times), po czym nastąpił stop
niowy spadek ćtu surowcowych,
trwający z pewnymi wahania
mi mniej Więcej do końca roku
1975, kiedy io średni wskaźnik
eed światpwyeh w porównaniu
z czerwcem i?«s utrzymywał się
na poziomie ok. 175.

W ZWIĄZKI) z poprawiającą

1974 r. —

surowców

proc, cen

Financial

Za jeden procent
całe miasto

się koniunkturą w szeregu kra
jów kapitalistycznych, z wy
czerpywaniem się zapasów su
rowców oraz z rosnącym zapo
trzebowaniem na zboża i pasze,
przy niezbyt’korzystnych pro
gnozach zbiorów — w roku bie
żącym nastąpił nowy boom su
rowcowy. Wskaźnik cen ponow
nie szybko wzrasta i ha koniec
czerwca hr. wyniósł już ok. "34
wobec ęk. 153 przed rokiem.

Oczywiście między poszczegól
nymi surowcami zaehodźą zilź-
cziie różnice, np. bardzo silnie

zwyżkują ceny zbóż i pasz, co

pozostaje w związku z długo
trwałą suszą w Europie Zachod
niej, bawełny wobec zaznaczają
cego się w krajach zachodnich
odwrotu od tkanin syntetycz
nych, niektórych metali nieże
laznych, m. in. miedzi, w któ
rych poprzednio miał miejsce b.
znaczny spadek cen. W dużej
mierze dzięki poparciu krąjów
socjalistycznych kraje rozwija
jące śię nie są już tak bezsilne

jak dawniej. Wykazała to m, in-
IV Konferencja Handlu i Roz
woju (DNCTAD) w Nairobi,
gdzie s-' chociaż z oporami —

kraje bogate przyjęły wysunię
tą przez kraje biedne koncep-
eję zintegrowanego programu
surowcowego, mającego m. in.
zapewnić opłacalność cen dla

producentów i konsumentów
oraz ograniczyć fluktuację een

na surowce, będącą wynikiem
machinacji spekulacyjnych.

JEDNO ZDAJE SIĘ nie ulegać
wątpliwości: ceny surowców ni
gdy już nie wrócą do poziomu
sprzed roku 1973. Liczyć śię też

należy z większą ńiż w prze
szłości stabilnością tych cen. Dla

Polski, która jest jednocześnie
eksporterem i importerem su
rowców, stabilizacja taka jest
ze Wśżech miar pożądana. Toteż

postawione ńa wstępie pytanie,
ćży opłaca się inwestować W su
rówce, nie może już dziś budzić

wątpliwości. Ba, można śmiało

powiedzieć, że właśnie posiada
ne sprowcó, a przede wszystkim
węgiel, umożliwiły nąm dokona
nie wielkiego skoku w prżód.
Także póprśw* warunków okno
wych na niektóre inne produ
kowane przez nas surowce, je
śli nta być w pełni wykorzy
stana, wymaga przyspieszania

produkcji wszelkimi sposobami,
a przede wszystkim metodą1
wzrostu wydajności pracy.

Ale wiadomo, że jesteśmy ró
wnież — i to w poważnym sto
pniu — importerem surowców.
Od importu surowców zależy
ciągłość produkcji w Wielu gałę
ziach naszego przemysłu, a w

globalnym koszcie produkcji
przemysłowej kraju surowce i

materiały stanowią ok. 55 proc.
Jest to więc zdecydowanie naj
większa, ba, decydująca o roz
miarach i efektywności produk
cji część kosztów.

TYLKO 1 PROCENT oszczęd
ności na surowcach i materia
łach uzyskany w bieżącej pię
ciolatce przedstawia wartość 25
miliardów złotych. Za Itaką su
mę można wybudować miasto i
to spore. Jest óna o 50 proc,
wyższa, niż wynosiła cała pro
dukcja mieszkaniowa przedsię
biorstw budowlano - montażo
wych w roku 1970. Niestety, nie
bardzo liczymy śię z tym fak
tem. Marnotrawstwo surowców

wszelkiego rodzaju widzi się
często na każdym kroku; nie są
one należycie Chronione przed
kradzieżami, na wynoszenie ma
teriałów z fabryk i placów bu
dowy nierzadko przymyka się
oko, nie mówiąc już o tym, że
i sposób magazynowania nasu
wa wiele zastrzeżeń. A są to

przććież najprostsze rezerwy,
nie wymagające nakładów, któ
re mężna uruchomić po prostu*
drogą poprawy organizacji i

zwiększonym poczuciem... uezei-
woścŁ jan BRZESKI

blemów nauce brakowało za
równo dojrzałości, jak i instru
mentów, zajmowano się więc
.tymi zjawiskami, które wytłu-
“mąc^yć w sposób £
prosty. Dlaczego właśnie mą-l
tematyka prześcignęła psycho
logią, ekologię, socjologię? ,Pą-
nieważ i te gałęzie nauki mają
do czyiiietiia z systemami z na
tury swej bardzo złożonymi,
których nie opisze się dziesiąt
kami twierdzeń.

Mózg jest jednym z najbar
dziej złożonych systemów, jakie
są nam w ogóle Znane, dlatego
też daremnie byłoby spodzie
wać się, że ktoś „za jednym po
siedzeniem” odkryje jego for
mułę. Tak więc dawną zasadą

uściślić:,
wzglę-
sposób
nauka

pozna-

nauki należy dziś i
„Świat yiod niektórymi
darni urządzony jest w

złożony”. Współczesna
rozporządza środkami dla

_

nia tej złożoności. Za lat być
może dwadzieścia ludzie będą
szczerze zdziwieni — dlaczego
tak niedawno „sztuczny mózg"
pozostawał w sferze fantazji f
zainteresowań pisarzy z gatun
ku science — fiction?

ze

średnich danych
Mózg składa* się
liczby komórek,
mów. Nawet najmniejsze, ele
mentarne cząsteczki według teo
rii kwantowej charakteryzuje ó-
graniczon* liczba funkcji.

Tak więc teoretyczny model

mózgu jest całkowicie uzasad
niony. Ale, oto inne niezwykle
interesujące stwierdzenie. Nie
ma takiego procesu przewarza-
nia informacji, który by nie

mógł być odtworzony za po
mocą komputera. A każda twór
czość — to W końcu także prze
twarzanie informacji. Mamy
więc już teoretycznie i technicz
nie parametry naszej konstruk
cji „sztucznego mózgu”, ale
brak jest elementu najważniej
szego — poznania procesu myś
lenia. Po prostu, nie ma mowy
o stworzeniu takiego mózgu, za
nim się nie odpowie na pytanie
— czy myślenie jest poznawal
ne? Notabene, to stare filozo
ficzne pytanie od wieków dzieli

uczonych na dwa skłócone
sobą obozy — materialistów i
idealistów. Należy przyjąć,
stworzenie sztucznego mózgu
jeszcze raz potwierdzi słuszność
materializmu. Funkcja myśle
nia jest domeńą psychologii,
neurófizjologil i innych nauk.
Wkład cybernetyki w tę dzie
dzinę Wiedzy może stać Się bar
dzo owocny, ponieważ odwiecz
ną żądzę wiedzy uczonych
wzbogaci ona o konkretne, kon
struktywne rozwiązania.

Wiadomo już, ze tworzenie

„sztucznego mózgu” odbywać się
będzie stopniowo, etapańii, krok
za krokiem, wspólnym wysił
kiem licznych zespołów nauko
wych. Dlaczego? Wynika to z

ewolucji, jakiej w ogóle ulega
nauka. Do naszego wieku fizy
ka, chemia, mechanika osiąg
nęły wiele sukcesów, hołdując
zasadzie: „świat urządzony jest
prosto” i było to w ówczesnej e-

pioce bardzo słuszne i owocne

podejście do sprawy. Dla bada
nia prawdziwie złożonych pro-

że

W milionowym nakładzie
ukazał się w Stanach Zjed
noczonych kolorowy, 16-stro-
nicowy komiks dla młodzie
ży, wydany przez amerykań
skie towarzystwo do spraw
walki z rakiem, który w in
teresujący sposób stara się
zniechęcić młodych ludzi do
papierosów. Wydawcy pod-
kręilają, ii istnieję udowod
niony naukowo związek mię
dzy paleniem tytoniu a zwię
kszoną zachorowalnoicią ńa
choroby nowotworowe.
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ro Ogłnęzeó 553-40.

WYDAWCA: Krak. Wyd. Praso
we RŚw „Prasa — Książka —

Ruch”, ut. Wiślna 8. Nr indeksu
35009.

DRUK: Prasowe Zakłady Gra
ficzne RSW „Prasa — Książka «•

Ruch”, Kraków. uL Wielopole 1-

J-S- ' -ł
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podkrakowskich

zostaje sam z sobąi.

zgromadziła na

szereg osiągnięć,

Namawiam na rozmowę mgr MIECZYSŁAWA KOŁODZIE
JA — psychologa, który kieruje jedyną w swoim rodzaju
placówką: Międzyzakładową PRACOWNIĄ PSYCHOFIZJO
LOGII I SOCJOLOGII TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
w Krakowie. Jest to rzadki chyba przykład międzyzakłado
wej organizacji.

Nowości

wydawnieze
Nakładem WYDAWNICTW

NAUKOWO-TECHNICZNYCH U-
kazały się następujące pozycje:

Stefan Okoniewski. Podstawy
technologii mechanicznej. Str. 335.
Cena 3».— Podręcznik dla studen
tów wydziałów elektroniki wyż
szych szkół technicznych.

Hellodor Urbanowicz. Napęd e-

lektryczny dźwignic. Str. 421. Ce
na 85. - Książka dla techników.
Inżynierów elektryków i mecna-

nlków zatrudnionych przy pro
jektowaniu. wytwarzaniu i -eks
ploatacji (dźwignic.*

Stanisław KownC Przez rozryw
kę do wiedzy. Rozmaitości mate
matyczne. Str. 347. Cena 34.
Łamigłówki, anegdoty historyczne,

•zadania z różnych dziedzin mate
matyki, dla szerokiego kręgu czy
telników, przede wszystkim dla

młodzieży.

Krakowska Akademia Eko
nomiczna na przestrzeni

ostatnich lat
swoim koncie
służących bezpośrednio prakty
ce gospodarczej. Zasługę w tej
dziedzinie mają przede wszy
stkim iniędzyinstytutowe ze
społy badawcze — a wśród
nich zespoły do spraw analizy
wartości, funkcjonowania jed
nostek inicjujących, modelo
wania gmin, towaroznawcze.

Współpraca uczelni z gospo
darką opiera się na zasadzie
obustronnych korzyści: przed
siębiorstwa osiągają lepsze
efekty produkcyjne, uczelnia
uzyskuje warunki dla prowa
dzenia badań i eksperymentów
naukowych.

Uczelnia zabiera umo
wy dotyczące realizacji te
matów w ramach problemów
węzłowych, resortowych, kie
ruje swoich pracowników do
zespołów doradców i do rad
narodowych. Najbardziej a-

trakcyjne są prace w famach

problemów węzłowych — obli
czona są na dłuższe terminy
realizacji, poza korzyściami
praktycznymi dają możliwość
uzyskania stopni naukowych.
Obecnie idą na warsztat tema
ty na lata 1976—1980. Na rzecz

gospodarki uczelnia zawiera
umowy z przedsiębiorstwami
przemysłowymi, budowlanymi,
handlowymi, z radami narodo
wymi itd.

PSYCHOLOGIA i SOCJOLOGIA w transporcie samochodowym

Kierowca bierze kluczyki, włącza silnik

AZDY ZAKŁAD w Pod
górzu ma mniejszy lub

większy dział transportu.
Przemysłowa przychodnia ob
wodowa czuła się zobowiąza
na obsłużyć je w zakresie
psychofizj ologicznych badań

przydatności zawodowej kan
dydatów na kierowców i kie
rowców czynnych zawodowo.

Tworzyć karłowate praco-
wienki, oparte na ćwiartkach
i połówkach etatów? W przy
padku małych zakładów na
wet to było. niemożliwe. Więc
na początek zebrały środki
„Armatura”, ,,Solvay”, >>Ka_
bel”, „Telpod” i powierzyły je
służbie zdrowia na urządzenie
jednej pracowni. Służba zdro
wia zagwarantowała pomiesz
czenie i wszystko zorganizo
wała. Zakłady zatrudniły rów
nież u siebie psychologów i od
delegowały ich do pracy w

Równocześnie Akademia na
wiązuje kontakty z ośrodkami
uniwersyteckimi za granicą —

z uczelniami w Bratysławie,
Leningradzie, Moskwie, Buda
peszcie, Lipsku, w Pittsburgu
(USA) i Tilburgu (Holandia).

Absolwenci tej uczelni łatwo
znajdują zatrudnienie- w róż
nych gałęziach gospodarki —

popyt na nich wzrasta. Rośnie
też zapotrzebowanie na opra
cowania konkretne z zakresu
ekonomiki i organizacji, co

wynika z aktualnych tendencji
gospodarki.

Międzyzakładowej Pracowni.
Realizują oni .programy badań
wynikające z potrzeb zakła
dów, wnosząc zarazem rzetel
ne informacje, służące do prac
ogólniejszych.

Pracownia spełnia także, na-

turajnie, rolę usługową. Prowa
dzi wynikające z codziennych
potrzeb zakładów, rutynowe ba
dania przydatności zawodowej
kierowców. Obsługuje w tym
zakresie wszystkie zakłady
dzielnicy.

W 1971 roku zawarte zostało

porozumienie z zarządem kra
kowskiego PKS, który także za
trudnił psychologów i dołączył
św’.’ udział do wyposażenia
placówki. I tak się przyjęło, że
PKS jest wiodącym przedsię
biorstwem, a jego każdorazowy
dyrektor jest zarazem przewod
niczącym „porozumienia”, stało
się ono prawie instytucją, któ
rej udziałowcami jest 120 przed
siębiorstw (zatrudniających ok.
20 tysięcy kierowców), operują
cych na terenie kilku woje
wództw. Żadne z nich nie było
by w stanie stworzyć takiej pla
cówki we własnym zakresie. Ze

względów finansowych i kadro
wych.

>7 WIĘKSZOŚCIĄ KIE-
- - -- ZaROWCOW, którymi się
zajmujemy — mówi mgr Ko
łodziej — jesteśmy na odleg
łość, nawet 100 km. Praca
podstawowa, to znaczy bada
nia zawodoznawcze kandyda
tów na kierowców i kierow
ców zawodowo czynnych (zo
bowiązanych wiadomymi prze
pisami do ponawiania badań),
to jest sprawa prosta. Organi
zacyjnie funkcjonuje to zu
pełnie sprawnie. Niezwykle
trudna jest natomiast praca
psychologa w tym zbiorowi
sku małych grup ludzi, mają
cych ten sam zawód, ale 120
różnych zwierzchników, któ

rzy prowadzą samodzielną
działalność gospodarczą, poli
tykę kadrową i finansową.

Kierowca jest formalnie człon
kiem zakładowej społeczności.
Ale co go z nią wiąże? Bierze
kluczyki, włącza silnik, podno
si się za nim łańcuch zakłado
wej bramy i jest sam. Sam z

sobą i z tym swoim warszta
tem pracy, od którego nie może
odwrócić uwagi bez względu na

zmęczenie, nastrój, ochotę na

kawkę. Zegna się z rodziną bez
możliwości kontaktu, jaki może
mieć w każdej chwili większość
z nas. Całe godziny pod gołym
niebem. Szpaler zakazów, naka
zów, napomnień. Mamy mnó
stwo zastrzeżeń do kierowców.
Że im brak kultury. Ze pozo
stawiają rannego bez pomocy.
Ze piją, porzucają pracę. Czy
kierowcy są gorsi niż inni? Na

pewno nie. Tylko oni są bar
dziej widoczni, bo pracują w

pojedynkę. Pracują sami, ale
wśród ludzi. Nieznanych, nie za
wsze do nich dobrze usposobio
nych. Z prostej przyczyny
wierającej się w anegdotce:
będzie równouprawnienia
szosie dopóty, dopóki pieszy
przejedzie zmotoryzowanego.

Gdzie szukać czynników inte
grujących? Zmagamy się w po
szukiwaniach jakichś elementów

scalających, które by zapewni
ły głębszy kontakt kierowców z

ich zakładową społecznością.
Kontakt ułatwiający działania

wychowawcze., Kierowca jest
panem na szosie i panem w

swoim fachu. Odejdzie z jed
nej pracy, przyj mą go do
innej. Niektórych to demo
ralizuje. O skuteczności na
woływań — „bądź dobry",
,,bąd' solidny”, mamy wyrobio
ne zdanie. Więc na początek wy
brałem „dojście” wydaje mi się
najbardziej dostępne: od szkoły
dla kierowców. To znaczy od
momentu, od którego przynaj
mniej przez 2—3 łatą mamy te

zespoły ludzi w bezpośrednim
zasięgu działania. I mamy moż
liwość instytucjonalnych oddzia
ływań wychowawczych.

RZECZ BANALNA ale trze
ba ją przypomnieć: wszę

dzie i zawsze decyduje prze-

de wszystkim żywy, osobisty
^przykład. Decyduje system
bodźców materialnych i mo
ralnych, skłaniający■do wybo
ru, kształtującego właściwą
postawę w pracy. Jest więc
najważniejsze czy ta rozdwo
jona szkoła wie czego chce i
czy chce tego samego w szko
le i zakładzie. Wychodząc z

tych założeń • wypracowałem
pewien system wyróżnień.
Wypróbowanych już wyróż'
nień postaw, zachowań, doko
nań wybijających się ponad
przeciętną, polecanych do na
śladowania. Oczywiście ważne

jest w czyje ręce powierza się
taki instrument wartościowa
nia ludzi. Ocena zmusza do
samooceny. Na to liczę. Na to,
że wdrażanie naszej metody
skłoni oceniających i ocenia
nych do myśli i dokonań,
sprzyjających powiązaniu kie
rowców z ich macierzystymi
zakładami.

HELENA NOSKOWICZ
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Uprzejmie informujemy PT KLIENTÓW 1 KONTRA
HENTÓW, ze w wyniku pofaeMflla PRALNICZEJ
SPÓŁDZIELNI PRACY 1 MIEJSKICH PRALNI

w KRAKOWIE powstało z dniem 1 LIPCA 1976 rt

jedno przedsiębiorstwo USŁUGOWE, pod natwą

PRALNICZA SPÓŁDZIELNIA
PRACY w KRAKOWIE

B siedzibę w NOWEJ HUCIE, Osiedle Krseslawiee 117,
ul. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO, nr kodu 31452.

Konto bankowe i

NBP II Oddział w Krakowie, nr 35028-21210

Telefony:
Kierownik Spółdzielni «=■448=40
Z-ca kierownika Spółdzielni d, a, zaplecza
technicznego i rozwoju — 448-41

Centrala:
— 445-70 do 445-73
— Dział Technologiczny
— Dział Mechaniczno-Energetyczny
— Dział Inwestycji i Remontów
— Dział Gospodarki Materiałowej

i Zaopatrzenia
— Dział Administracyjno-Gospodarczy
— Sekcja Ekonomiczna
—■Sekcja Transportu

Telefony:
Z-ca kierownika Spółdzielni

Z-ca kierownika Spółdzielni
czych — 626-42

Ceńtral8:
— 620-86, 60543, 613-90
— Dżiał Usług
— Dział SpfaW Praeownlcżyoh

Dział Księgowości i Finansów
Adres:

81-065 KRAKÓW, ul. SKAŁECZNA 2
Spółdzielnia poleca nadal osobom prywatnym i je

dnostkom uspołecznionym usługi pralnicze obejmujące:
♦ CHEMICZNĄ CZYSZCŻBNIE 5 GARDĘ-

ROBY, KOŻUCHÓW i ODZIEŻY SkO-
'‘ RŻANEJ /1J'!

♦ CZYSZCZENIE DYWANÓW
♦ FARBOWANIE GARDEROBY
4 RENOWACJĘ KRAWATÓW
♦ PRANIE BIELIZNY OSOBISTEJ, STO

ŁOWEJ i POŚCIELOWEJ
♦ CHEMICZNE CZYSZCZENIE 1 DĘZYN-

FEKCJĘ PIERZA, s MOŻLIWOŚCIĄ
WYMIANY WSYPÓW

Na specjalne życzenie Spółdzielnia wykonuje rów-
nież usługi z odbiorem i dostawą do domm

Szczegółowych informacji Udzielają i zamówienia

przyjmuję: Dział Usług — Kraków, ul. Skałeczna 2,
tek 620-86 oraz wszystkie placówki usługowe.

Polecając swoje usługi zapraszamy PT Klientów do

naszych salonów i punktów usługowych na terenie

województwa miejskiego krakowskiego, nowosądec
kiego i tarnowskiego.

isrieg Ptai/uete/ spółdtieim Pt-acy
w Ktokowie IĆ-54S8

SYflejfA ite fe, rtawy o

kurlg. Teiełen 246=46 luft
alsfiy §iaa Prasa" itta=
k«w, Wiataa i.

DWIE studentki I roku
poszukują SdtiiOdżieinego
pekeju. o/gfig MM „Pf*-
$*’’ IĆrakóW, Wiślna fi.

d. s. usług
dl Ś; ptScoWnh

Nauka
MATEMATYKA = kof«-
Bstytai utasia fiiaiisut

asśipała, tsi, 4ŚŚ-11 . g=t3Sf

Matrymonialne

PHAGNlCSi Szczęśliwego
małżeństwa? Naplsz: Pfjr*
watnę Dłuto JIVaiiUS,‘ —

Kosr.aiia, Kolejowa 4< “

fiiyskaWoOżfilO prześlSmy
krajowe adresy.

K-4836

POKOJU samodzielnegcL
ęii^ini* z osobiijżfti wej-
ŚCiein. poszukuje młoda,
pracująca. Mog* być pe
ryferie. oferty 6732 „Pra
sa’4 Kraków, wiślna fi.

DWA pokoje euperkom-
fortowó zamienię fifi trzy
^ókójgj budownictwo tnią*
dżywojennó lub SUpIt3
kOififortowó. Tójefón 301-90,
godz. 16—21. ■ g-8417

POSZUKUJĘ pokoju dl«
dwóch stddentów niepa
lących/ bliśko AGH. Ofer
ty 8415 „£rasa“, Kraków,
Wiśina 2.

Spnedai
tkaBAWt eoffiiii) fok
1669, SpfżgaSiil. OglądiC:
tli. Chodowieckiego 9 (61=
chy Kącik) przed garafa=
ml = piątek, sobota W
gada, 16—19. g-ssas

WARSZAWA M-M z 00=
Wym Silnikiem i ezćSeia-
ml zapasowymi — sprZe=
dam, Kraków, ut srogi
46/1Ó5, od gotlz. H.

g-sosl

Lokale

ŁODZ; M=8 nowe, Spoi-
dzieiczę, blisko cetitrufti,
zamienię ńa róWiWrzędUŚ
w krakowie. Łódź, i MBja
33/5, Obęrbek. g-7931

gśrśoniery.
Żofia 1’lÓfiSńCZyk Rta-
kóW, MłleWglM 7/8. i-7Ś34

ŻtlECtDOWANIE kupię
mieszkanie wiSsfWŚtjióWe
M-fi iufe M-S/ ©feny &fi«i

— kraków, Wiśi-
fii i

SŁOŃECZNE pokój t

kiichtiiĄ, pęiiidkofHfóftd-
Ś7 ftifi/ ĆgfHfifift Pód-

górza t śubęrkóm fortowe',
46 iń.fi, os. §tśli6w£,- za-

ńa co tiajrtifiiOj
3 bokoję z feuohthą. @f€f=
ty KpakóW/
wfflaa i.

GAflŚONlfeMĄ zamienię fi*
rńieśżfedńie iYięiśśże. Zgło
szenia: tćb 472-68.

g-9145

GARSONIERĘ superkom.
fortową — dzielnica SalŁ
wator, zAhiifefiię w innej
dzielnicy. Oferty 8633
„Prasa’1 KrSlfóW, WlAP
na 2.

DWAJ Studćhći-bracl* —

pośźuktljĄ Mulego, nić*
kż^ilUj0*g'ó pdkoju lub

garsoniery, hajch^fhićj
dzielnica Śródmieście.
Oferty 8681 g/Prasa’4 Kra-
kó\V; Wiślna 2.

WtNAjMĘ ddfii w My-
ślehifeaełrv iifl'? noclegi zdia

pracowników przedsiębior
stwa pafiswóMfógG. wa-

riiHkt do ofńóWięniA. ©fęt-
ty 8629 »,Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

fiARDŻO ladnĄ, słOrięczn^,
śUfj§fkbmfórt<JWs| garso*
nierę. lip-, winda, obok
parku Lewińskiego (Ażd-
ry) — żftfftieftię n* dwa
pokoje, kućłinię, śu^er-
kOfnfortOW® ewentualnie
komfortowe. Szpzegóiy do
ultŚdriienia. Óferty 8627
„Praśa‘* i-Ćfaków, Wiśl-
ri* 2.

MAŁŻEŃSTWO bezdzietne
eitohkówie spółdzielń!
mieszkaniówej. poszukuje
pokojli jiiekrępujaęęgo.
Oferty 8625 „Praśa‘‘ Kra
ków, Wiślna fi.

dwie pahiehki pracujące
poszukują pokoju. Oferty
S750 nPtasa44 jtrRkóWj
wiślna n4

zamienię mieszkanie
koiiifoitowe ó pOW. 40 lni
okolica parku ktakow-
skiego, na równorzędne
lub superkorti/oriowe, 2
lub S-pofcojowe. Ożieltiica
obojętna, Oferty 8723
uPF*S*,, ktakow, Wlśi-
na fi.

AS-ySfENt matematyki,
żonaty, bezdzietny, poszu
kuje pokoju na rok. Ofer
ty 8407 „brflsa0 KtfiRoW;
wiślna 2.

Wczasy

MAtfeftiAtAKA — aa eg=
zaniiliów

prjyśotaMiuja studetifci, —

. Kusiek; M|< 383=861 gMśnś

hftAfłCtjSKi, raswrti —

tłiiiMtffióiM tSeHfiiftśnę
eta? ififig; ieśejs - tew

nlkź iafilhy. Mgr
t^H) Sźikii tt/fs g-śisfi

MATEMATYKA, fizyka —

solidnie przygotowuję iiez-
tiiew i stuaefttaw aa eg^
zaminów UdptśWkbWjWh
nigf iftŁ Zigeiaif, rtae(ś=
wiess 2ś/4, po sgśśńgśfgj.

poszukuję mieśzkdnia
lub pokoju dwuosobowego
—' ćóritfbni Rrakowa.
StrźgicżAk, ^.akópańe, bo
gdańskiego 4a. g-^743
MAŁŻfcftSTWO studiują
ce, członkowie spółdziel
ni, poszukuje na okres
fókU iitb dwóch pokoju w

Krakowie. Czynśz do
uzgodnienia — ffióze być
z góty. Foważńe ofeny:
:,FHsah Ufftkew, Wiślna
i< di* uf 6741.

PRACUJĄCA, po studiach,
poszukuj* od i września
pokoju na saiwatorze*
Oferty 6^7 „prasa’4 Kra
ków, Wiślna fi.

80 Wynajęcia pókój oraz

dafflek campingowy —

sierpień, Wrzesień, Niepo
łomice, partyzantów 4S —

telefon 22S, po goaźtHie lł<
8871-g

Nieruchomości

FtzA’kA, fflatSmatyka;. :\ć-
zyki ąBefi — igftfiji udziśii=
mjó ŚSŚt&śżóiiią: niSf Wii=

"ćzśk RSit6Wieka 6/8) gad«:
18—19. g=8266

MATEMATYKA — magla
ster fńatgftigtyiti udzieli
Matytyi) Korfel, tti<

|4M8

Kupna
wAfttosetowY
U3jtiH§£fil6j KUssaka “

kupię, (MŚfijf 8381
sa” KMkóW, WiŚińa £

ftftAftdWiKóżlówefef @bi
etikfajÓWCófii w^fiaiiń* fi*

diużśśjf bkfdę iFzypokójó-
we ffiieśzkafiie sube^kotn-
fdHówe , utuebiowafie.
ÓfeHy uFtaś*“ Mf*-
kóW, Wiślna 2.

FftACU.tĄCt; posiadacz
książeczki tńieftżk*ńióWój,
Doszukuje Pokoju w oko
licy ćifefi
fg. 8^6 „Fr*sałi MfRkóWi
WIŚlfi* fi.

OŚWi^diMi M-3 spółdziel
cze (63 mi), superkomfot-
towe, ź telefonem, w

centrurHi źaniienlę na M-3
spółdzielcze, superkom-
fottowe,- w Krakowie.
Oferty 8996 „terasa44 Kra
ków, Wiślna fi.

dwie kulturalne student
ki — SiOŚtry — poSzttkuJą
komfortowego pokoju w

centrum brakowa, ofer
ty 6885 .^tasa’* braków,
Wisi na fi.

StfPfcftkOMEOftlOWE
mieszkanie, 2 pokoje, MU-
ciitiia* Nowa Hdta, osiedle
Siofteozhe. n piętro — z.a-

ttilenię na tEZY lub czte-
ry pokoje. Warunki do
uzgodnienia. Może być
spółdzielcze. Telefon 438-42

g-8393

FftAćWĄfcA pilnie po
szukuje zaraz Hiekrępu-

jącego pokoju w HlFRko-
wie. Oferty fisss ^Pras*4*
Mraków^ Wiślna fi.

żttECtDOWA^tE kupię
mieszkanie własnościowe,
wielopokojowe. Oferty
8382 HPrasa“ Kraków
Wiślna 2.

HO Wynajęcia pokój ośo*
bie s*fhotne*j. bzieiniea

Mistrzejowice. Czynsz wy
soki. Oferty Ó37Ś „PraśaH
Kraków* Wiślna 2.

Bwifc pamefiki pracując*
poszukują 'pokoju. Tel.
666-6^, W godz. 9—15.

g-Ś72Ś
CZŁONEK spółdzielni po
szukuję natychmiast ńo-
koju^z kuCn''ńlą ido*’aCraej
Śamodźlerrtfej pojedynki,
ha traSid f: Wieliczka
fcraków Płaszów, blisko

pociągu, autobusu, ewen-
iuairiić zaopiekuje się
Starszą osobą w zamian
ta. mieszkanie. Oferty 8726
z,Pras*4’ Kraków, WlśŃ
ńa 2.

W prywatnym dbfrip pd-
SzukUję dWUOsobdwegO
pokóju z Osobnym wej
ściem. najchętniej Okolice
Ńowej .Huty lub Ronda.
Oferty 9025 „Prasa4’ kra-

KóW, WiSlna 2.

bezdzietne małżeństwo
fjóśźukujC g*rś6ftiety lub
pokoju ź utyWalńdścią
kuchni. Może być nie
Umeblowany. Oferty 9020
t,Prasa” Kraków, Wiśl-
ńa fi..

M-3* Płock, uL Bartnieza
4/61, zamienię na roieśż-
kańie w Ńpwej HUćić iub
krakoWić. Oferty Ś021
hPrasa” krabów, Wiśl-
na 2.

pokój z kuchnią, Supef-
kórfifortOWe, balkon, tele
fon. Nowa Huta, zamienię
pilnie na równorzędne
2 pokÓJC Z kUcHńlą, W 1^6-
wej Huele iub krekówie.
Warunki do omóWihnia.

Oferty 9018 „Prasa” Kra
ków, Wiślna fi.

SARtOTNY poszukuje po
koju na terenie Krakowa,
ńa okres do rokU. 6fer-
ty Soi8 „Pra§aH kraków,
Wiśln* 2.

2 POttO^fc ż kufehnią. fótŁ
kładowe śródmieście^ za
mienię na pokój kuchnię
i garsonierę. Wśkeikie
kóśzty temdfitu i prze
prowadzki zwrócę. Oferty
9013 1,Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

KUPIĘ ddmek w ótitęble
KtakoWa. Podać cenę. —

Oferty 7972 ,,Praśa“ lira,
kow, Wiślna 2.

KtrPttj, wytiajinę maty
tfofttek. Kajeliętniej okóll=
ce Sv.ŁiSZuv.'ic, Opalkowie,
a/efty ««iś „Prasa” kra.
kow, Wiśiiia 2,

PAtictiLb w miejśeow«=
ścl podgórskiej, 2 zatwier=
dzonytn piaiieni budowy
tlomku weekendowego —

obok wyciągu narciarsitte-
go — sptzedatn, — Oferty
Wi3 „Prasa''' Kraków,
Wiślna i.

Róźrw

MAS&tftt biurowe napra
wia sumiennie, sżybko —

zakład Usługowy — Hen
ryk śosin — meclianik,
kiaków, ul. Wielopole 18.

g-6Ó86

pana w okularach, który
w dniu fis. Vi, iii-., o godz.
20 pirzechodzii al. Krasic
kiego i był świadkiem
zajścia między mężczyzną
a niewiastą z fśeni, pro
szę uprzejmie u o tólefo-
ttiCzhe skontaktowanie się
pad nr teiefońu eod-Sś, w

godz; rannych.
g-W?

KONSERWACJĄ nowychFiatÓW 126 p wykonuj^
Wysokoeiśrtlerildwo „MtitO-
serWJS” Osuchowski —

Kraków, Miechowska 6.
g-7930

Zguby

ZNALEZIONA koło mośtu
Grunwaldzkiego młoda, —

cząrnd SUczka poszukuje
Opiekuna. — Oferty 8842
„Prasa” fcrakuW, WiŚl-
na 2.

W OKOLICY os. Ólsza-Wl-
śniowd źfigińąi plds
mieszaniec długowłosy,
brąźoWó-eźarny :.(nr reje-
Stri bs?l 21062). Uczciwego
zhślazćę proszę p Wiado
mość pod adresem: Kra
ków, ul* Miechowity 13/25
(Olsza ii).

g-9580

W nUdżl&l^

8 śi&rpnia
w południe

1000 GRA ((LAJKONIKA))
Liczne premie pieniężne

i samochód

FIAT 126p!

1000-tie losowanie „Lajkonika” odbędzie
się iiied2(eię, 8 sierpnia, o gt>dtlni6 12>
w Palacti Młodzieży w Kfakowie przy KL

Biskupiej.
Fundusz gry roatićzany jest oddzielnie

dla pierwszego i drugiego losowania.

Wygrane poszczególnych stopni wypłaca
ne są zgodnie ź regulaminem gty,

BOSfADTO: oboli Wygfairtyeh reguiairii-
ftóWych przeznacza się dlii Gfajęcyęh!

■ gifiWnę premię rzeczową — ŚAMO-
CliÓD FIAT lasp, na jedną pięciocy-
frową końcówkę banderoli, opłaconą
kwotą 20 zł

^tętnię pieniężne <16 trafnych „piątek”
i kóńeówelt banderoli:

■ 20.000 złotych do „piątki” w 1 1 n

losowanitl
■ 1000 zldtycfi na 5=eyfrową końcówkę

banderoli npiacotiej po zł
■ 3.000 żiotych na 4=CyfroWą końcówkę

banderoli opłaconej po 20 zł
■ 200 złotych na 3-cyfrOwą końcówkę

banderoli opłaconej po 2o i 10 zł

Nltl PHZEbCZ OKAZJI! WEŹ UDZIAŁ
W JUBiL&tJSZOWEJ 1000 GRZE LAJKO-
NIKAf

K-5056

KOMUNIKATY

Unieważnia Się zagubioną pieczątkę o bfzttlie-

nitt: „Spółdzielnia Ogrodnicza ziemi Kraków

skiej Stoisko 22”. 8937

fis LiPCA zrtaleziOnó na

Oś. AkaejbwyrH m«łą ru
dą suczkę (opłaconą). Do
odebrania: ul. Pijarów
2/20. g-9509
1U.y• -yj aa., gatf.gb-g-^. arr

TO 'ŁtPfcA' tgubiońo tecź-

fcę Z dokurńehtami zakła
du prywatnego — Danuta
Skrzypek. Żnalazca pro
szony o zwrot zą nagro
dą, pod adresem poda?
nym w dokumentach.

g-9254

Kierowca t&Kśowki aa-

Sha ,,xWMrsżawa”), który
dnia 2. VIII., o godz. 10.45,
zaopiekował się pozosta
wionym na postoju przy
ul. Wrocławskiej radiem
„Meridian”, prószony jest
O żwrot za nagrodą: Kra
ków, Spokojna 27/7*

g-8955

ZNALAZŁEM pieniądze
Obok dwotea. Teligi 18/79.

g-8935

CO CKER^ SPANIEL (10-
. miesięczny) szczupły/, ^ru
dy z ■bidiymi plamamij ńk

pysku — żagiiiąt W ponie
działek, wieczorem, przed
„Delikatesami^ przy pl.

Wolności. Uczciwego zn&-
ldżćę pFÓsżę O Wikddmość

pdd adresem: Szymanów?*
Skiego 2 m. li Wysoka
nagroda!

g-0629

16 LIPCA, na dwored PkS
w Krakowie, zaginęło 10
sztuk olejnych obrazów
(pdjźaże). tlózctwegó' źri4-
iBźćą Pęośżę o zwrot za

nagrodą: telefon nr 219-87.
£-9371

CHCESZ ZDOBYĆ
zawodowe samochodowe prawo jazdy
kategorii B oraz pracę kierowcy
żgłoś się w OŚRODKU SZKOLENIA ZAWODO
WEGO KIEROWCÓW przy PRZEDSIĘBIOR
STWIE TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

ŁĄCZNOŚCI ŃR 5 — w KRANÓWIE, iilica

CYSTERSÓW 21.

Informacje i.zapisy w godzinach od 8 do 14.

K-5915

+ PRŻYPOMiNAMY ♦; PftżYPOMiNAMY ♦ PlłżYPOMINAMY ♦ PRZYPOMINAMY ♦ PRZYPOMINAMY ♦ PRZYPOMINAMY ♦

Wielka Polska Rewia Konna
Wspaniałe widowiske — t udisiałem gnakomityeh
jgźdźeśw, pięknych aiSazeftoi, kaskaderów filine-

wyeh i 60 rumaków

9 SIERPNIA W Nowej Hucie na stadionie KS

„Warnia” W i H SIERPNIA w Krakowie-Pnd.

górau na stadionie Kg „Korona”;

Początek programów o godżlnię 17.Ś0. — Bilety,
W tenle 40 zł, dó nabycia w „Orbisie” i „Filmoteeh-
nice , a w dniach imprez w kasach na stadionach.

ZAKŁAD iMFltŁZ FLEAEROWtCM ZJfcDNÓCZClNYCH PRZEDŚiĘ610ftstW ROZRKWKOWICA

nmniMiiniiiiiiBiiiiiHininiiniinnnimiiiiiiiiniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijnHiiiMHiiniiiiiiiniiiiiilliiiiiiMHiifflfiiiiiinMhiiiiiiiiniiittiHiiiiiiiiiinffliinniiiiiiiiiifflnninmmiiimimiHiiimi
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Tylko w III dekadzie lipca br.
Muzeum Czynu Zbrojnejo w

Nowej Hucie przy Klubie Fa
brycznym ZBoWiD odwiedziło 7

delegacji zagranicznych: 2 z

ZSRR,2zNRD,2zUSAi1z
Brazylii. Zgromadzone tu przez
pracowników Huty im. Lenina

eksponaty, ilustrujące walki Po
laków na wszystkich frontach
II wojny światowej, obejrzeli
również słuchacze Studium Kul
tury i Języka Polskiego przy
UJ, którzy następnie wzięli u-

dział w spotkaniu z uczestnika
mi bitwy o Monte Cassino i
obrońcami Tobruku.

Na zdjęciu: Muzeum Czynu
Zbrojnego w Nowej Hucie zwie
dzają słuchacze Studium Kultu
ry i Języka Polskiego UJ. (aż)

Fot. O. HUTNICKI

latem - o „Jesieni”...
O „Jesieni Tatrzańskiej” —

tradycyjnej już imprezie — do
której przez całą wiosnę i lato
trwają w Zakopanem intensyw
ne przygotowania piszemy już
teraz właśnie z racji owych
przygotowań. „Jesień” odbędzie
się już po raz XV, przynosząc
też IX Międzynarodowy Festi
wal Folkloru Ziem Górskich.
Wysłano zaproszenie do 19 kra
jów i udział w Festiwalu po
twierdziły już zespoły: Bułgarii,
Czechosłowacji, Francji, NRD,
Szwecji, Włoch, ZSRR. Do kon
kursu stanie też 6 polskich
zespołów,- wytypowanych na

' Dniach Górali Polskich w Żyw
cu.

Nim jednak rozpoczną się kon
kursowe, międzynarodowe boje
na góralską nutę — „Jesień Ta
trzańska” przyniesie wiele innych
atrakcyjnych imprez. M. in.: wy
stępy góralskich zespołów dzie
cięcych, wystawy prac szkół ar
tystycznych, literackie „Posia-
dy”, wesele góralskie, wspólne
zabawy na ulicach miasta.

Dziękujemy...
Otrzymaliśmy serdeczne pozdro

wienia z Bułgarii, nadesłane

przez uczestnikdw Obozu Szkolne
go Koła Miłośników Historii i Za
bytków Krakowa przy V Liceum
Ogólnokształcącym. Napisali rów
nież do nas z pozdrowieniami u-

ezestnicy kolonii letnie] HiL prze
bywający w Jabłonce Orawskiej,
młodzież przebywająca na obozie

wędrownym huty „Szczecin”, zor
ganizowanym przez TPD Kraków
oraz kadra i uczestnicy stałego
obozu Szczepu „Dzieci Pioruna”

przy Zespole Szkół Łączności, ba
wiący w Chęcinach. Wszystkim
serdecznie dziękujemy za pamięć,
a dzieciom z kolonii w Starym
Sączu, urządzonej przez FUS „Bu-
dostał” również za piękny rysu
nek z obozu.

Nowe stawki opłaty targowej
Na sesji RN m. Krakowa u»

chwalono nowe stawki opłąty
targowej w naszyiń inieście. Do
zwolą one Przedsiębiorstwu Han
dlu Spożywczego — Oddział
Obrotu Mięsem i Targowisk na

modernizację i lepsze wyposaże
nie placów targowych a także
na zabezpieczenie na nich po-
rżądku i czystości. A Oto nowe

stawki:

Przy sprzedaży konia w wie
ku powyżej 2 lat i bydła — 80
zł, trzody chlewnej powyżej 6
miesięcy, cieląt, źrebiąt w wie
ku dę> 6 miesięcy 30 zł. Trzody
chlewnej do 6 miesięcy, owcy,
kozy — 20 zł.

Przy sprzedaży detalicznej z

wozu konnego — 50 zł, hurtowej
— 100 zł; przy sprzedaży z sa

U PT w sobotę
W sobotę g sierpnia czynne

będą urzędy pocztowo-tglekom.
przyul. Lubicz .4 w godz.
10—16, w gódz. 9—16 urzędy

przy ul. Podwale, Zamojskiego,
na os. Uroczym, przy ul. Bro
nowickiej i przy al. Pokoju. Pó-
nadto jak zwykle w Upt Kra
ków 2 przy ul. Lubicz 4 i Kra
ków 30 na os. Uroczym czynne
będą przez całą dobę stanowi
ska telekomunikacyjne, które

przyjmują rówńjeż przesyłki po
lecone oraz dokonują doraźnych
wypłat oszczędnościowych PKO.

^Przygotowuje , się ponoś także
mini „światło—dźwięk”' w oknie

wystawowym MPiK na Krupów
kach pt. „Reminiscencje Jesieni

Tatrzańskiej i Festiwalu”.

Impreza ta od lat urzeka roz
machem i barwnością. Toteż
warto w swych urlopowó-tury-
stycznych planach uwzględnić,
że w dniach 5—12 września bę
dzie w Zakopanem piękne i
wielkie święto międzynarodo
wego folkloru, (bń)

„Kaprys“
w nowej szacie

Ten remont można by dai za

przykład innym placówkom ga
stronomiczno-handlowym w na
szym mieście. Trwał on okrągły
miesiąę, w ciągu którego: od
restaurowano wszystkie pomiesz
czenia, , zmodernizowano i uzu
pełniono wentylacją, zaadapto
wano na łazienką z natryskiem
zbędną pomieszczenie magazy
nowe, zainstalowano nowe o-

świetlenie w kilku salach i pod
świetlaną gablotą w holu, zało
żono nowe pokrycia ha fotele,
naprawiono zepsuty sprząt, uzu
pełniono wyposażenie na zaple
czu kuchennym, zamontowano
barierki usprawniającą pracą
personelu itp.

Mowa tu o kawiarni „Kaprys”
przy ul. Floriańskiej 32, która
po tym generalnym zabiegu
znów udostępniona została kon
sumentom non-stop od godz. 11
do 3 nad ranem. Takie szybkoś
ciowe remonty należą niestety
dó rzadkości, ale jak się okazu
je, są możliwe, jeśli... kierow-
hik lokalu codziennie dogląda
postępu robót, a nawet sam za
kąszę rękc y. (aż)

mochodu, platformy, przyczepy
w detalu — 80 zł, w hurcie 150
gł. Za sprzedaż óbnóśną z ręki,
kosza, skrzynki, wiadra itp. oso
by handlujące zawodowo płacić
będą 40 żł, indywidualni produ
cenci, sprzedający np. masło, se
ry, jaja z własnych gospodarstw
4—. 10 zł, osoby pozostałe — 20
?ł, Przy sprzedaży z wózka

ręcznego, roweru itp. — 30 zł. Za

sprzedaż małych’ ilości warzyw,
jagód, grzybów; kwiatów itp.
osoba handlująca zapłaci 10 Żł.

Zajęcie placu pod. stoiska lub
towąr przeznaczony da sprzedaż
Ży niezależnie ód branży lub ha
wykonywanie czynności rze
mieślniczych (za 1 m kw- Pór
wierzchni) 30 zł. Przy sprzedaży
samochodów, — 100 żł, pozosta
łych pojazdów — 40 zł.

Reporterski zwiad „Echa"

Podwawelska gastronomia
od frontu i od kuchni

Pierwszy wtorek sierpnia,
1976 r„ gpdz. 13—19. Zwyczajne,
kolejne popołudnie dla podwa
welskiej gastronomii. Czy ż po
ziomu usług w tej brąnży mq-
żerny juz być zadowoleni? Ńą
ile podejmowane w latach u-

biegłych przedsięwzięcia, W ce
lu poprawy istniejącej; niezbyt
4obrej sytuacji, przyczyniły się
do podniesienia standardu pla
cówek? Co jeszcze trzeba zmie
nić, ąby było, mniej narzekań?

Ną te pytanią — a także już
całkiem prozaiczne typu: czy
sztućce nie są przypadkiem tłu
ste, czy talerze dobrze umyte,
Szklanki wyczyszczone, a obru
sy zawsze śnieżnobiałe — chciął
dać rzetelną odpowiedź dzien
nikarz „Echa", prosząc — uda-:
jąc się ną rekonesans — o to
warzystwo najbardziej kompe
tentnej osoby, pracownika Śan-
Epidu. A zatem niniejszy repor-
taż jest plonem tej sondy, prze
prowadzonej wspólnie z p. Ed
wardą Wyczałek — inspektorem
higieny Terenowej Stacji Sąń-
Epidu w Śródmieściu. Oto rela
cję.

BAR „SMOK”. Ze względu na

sąsiedztwo dworców panuje tu
taj bez przerwy olbrzymi ruch.
Zakład jest prawdziwym gigan
tem gastronomicznym, jak na

krakowskie warunki. Codzien
nie przewijają się przez tę pla
cówkę krakowianie i przyjezdni
— w sumie Ok. 8 tyś, osób, a

średni utarg w godz. 6—24, kię-:
dy bar jest otwarty, wynosi 150

tyś. zł,
Ną. sali względny porządek,

Zwracają jednak uwagę tłuste;
niedomyte sztućce Oraz brudne
— W bufecie ż napojami —

szklanki i kufle. Wchodzimy na

zaplecze. Nie dziwimy się, ze za
stawa jest częściowo brudna;
skóro- wypąrzacz jest niewyko
rzystany, a w zmywalni praco-
wniczka wykonuję czynności
bardzo niedokładnie1 i niechluj
nie. W garmażerni deska do pro
dukcji zniszczona;' na niedomy
tych talerzach układa się mize
rię i sałatkę z pomidorów; W
lodówce zepsute pomidory.

W kuchni nie jest najgorzej;
ale słabo dba się o porządek, nie'
wszystkie naczynia są porządnie
Wymyte. Na zapleczu bufetu
pracowniczki przechowują o-

dzież własną, chociaż posiadają
szatnię. Ani w zmywalni, ani w

bufecie pracowniczki nie wie-;

Działalność
Domu Kultury
im. A. Beckera

z Lipska
w fotografice

Krakowski Dom Kultury ód
trzech lat utrzymuje bliskie i
serdeczne kontakty z Domem

Kultury Artura Beckera w Lip
sku, który należy 'do central
nych placówek kulturalnych w

tym mieście. W ramach współ
pracy wymieniono już między
sobą kilka zespołów artystycz
nych, wystaw i zestawów filmo
wych, nie mówiąc ó stałych ro
boczych konsultacjach instruk
torów.

Wczoraj w KDK (Rynek Gł. 27)
otwarta została wystawa pn,
„Działalność Domu Kultury im,
Artura Beckera w fotografice”.
Dzięki tej ekspozycji mieszkańcy
Krakowa mają okazją zapoznać
się bliżej ż szeroką i wszech
stronną pracą tej placówki, Or
ganizuje ońa rocznie ponad 600
imprez z udziałem ok. 250 tyś.
odbiorców, posiada 27 kółek za
interesowań, w których działa
czynnie ók. 500 osób, próWadzi
studium muzyczne, klub tanecz
ny, zespoły artystyczne, plastycz
ne itp, Dużym powodzeniem cie
szą się również organizowane
dwa razy w rokit festyny przy-
jażnf.

Tą poglądową Wystawą przy
gotował w. całości aktyw Domu

Kultury im. A. Beckera w Lip
sku; (dż)

dżą, jak prawidłowi: myć naczy
nia i sztuććę.

Za zauważoną zaniedbania
trzeba było wyciągnąć konsek
wencje: zmyWającś płaci mań-
dąt 200 zł, pracowniczka gar
mażerii — 300 zł; szef kuchni —

200 żł; bufetoWa — 200 zł. Od
powiedzialny żą całość, kierów-
pik ząkładu, ukarany został

grzywną w Wysokości 500 zł.
JADŁODAJNIA „UNIWER

SALNA” przy ul.. Lubicż. Przez
zśkład przewija się codziennie
ók. 1,5 tyś. turystów, a utarg
wynosi średnio 35 tys. zł. Ną sa
li Wyjątkowo- porządnie, chociaż
to pora „szczytu” obiadowego.
W kuchni również dość czysto,
»le wszędzie mnóstwo much. Nie
ma się jedńafc temu co dziwić;
skoro pracownicy zdjęli z okien
siatki ochronne. Wyparzaćż
czynny, talerzć porządnie umyte;
czyste sztućce, chociaż pracow
niczka nie wie dobrze, jak pra
widłowo należy myć. Wykonuje
jednak te czynności na wyczu
cie i dokładnie.

W bufście pómófi bufetowej
niechlujnie myję szklanki, w

zlewie brakuje korka, a ha
zwróconą przez kierownika u-

wagę tylko wzrusza ramionami.
Niesolidnie wykonującą swe

czynności pomocnicę bufetu u-

karańo mandatem 200 żł. Kiero
wnik zakładu płaci natomiast
kwotę 300 zł.

BAR „TEMPO”. Z usług Za
kładu korżysta codziennie ók;
700 konsumentów, a utarg wy
nosi średnio 25 tyś. zł. Na sali

niezbyt cżystó. Nie zebrane ku
fle i naczynia na stolikach,

W kuchni brak siatek w ok
nach — W konsekwencji muchy.
Straszne warunki sanitarne, cia
snota, wentylator ńię; działa.

Produkcją opiera się w zasadzie
wyłącznie o dostarczone mró-

Żonki, Deski produkcyjne żnj-
szczonó, w lodówce brud. Tale
rze i sztućce ż resztkami pokar
mów, wyparżacz niewłaściwie

Wykorzystąriy, pracównKizką nie
wie, jak prawidłowo ma myc.
Dookoła brudno,

Podobnie w pomieszczeniach
zaplecza obok kuchni. W maga
zynie, gdzie -przechowywane
jest w lodówkach mięso itp. —

dziesiątki robaków, chodzących■po ścianach i podłodze (bodajże
prusaki), ąż strach wejść, Za
duch i śmród. Zabiegi sąnitąrnć
wykonywane przez zgklad de
zynfekcji, dezynsekcji i deraty
zacji nić były przeprowadzane
od maja!

W bufecie pomoc nie wie jak
myć szklanki, kieliszki i kufle,
a nie są one zbyt czyste..

Niesolidną pracowniczki zmy
walni ukarano 200-zł. manda
tem, pomoc bufetu piąci 200 żł,
zastępcą szefa kuchni —- 200 zł.
Kierownik zakładu będzie się
tłumaczył przed kolegium d/s
wykroczeń,

RESTAURACJA „HAWEŁ-
KA”. Dziennie ók. tysiąc osób
odwiedza ten ząkłńd, zostawia
jąc w kasie srędmo 45 tys. zł.
Na sali ąa kilku stolikąćh bru
dne, pochlapane obrusy, podo
bnie stolik pomocniczy dla kel
nerów nie uprzątnięty, obrus
brudny. Niektórą krzesła znisz
czone. Słńbo dbą się o ezystość
podłogi.

W kuchni w zmywalni brak

ciepłej wódy. Czynny jest jedy
nie wypąrzacż, który służy ja
ko grzałka. Nie wszystkie tale
rze prawidłowo umyte, więc tłu
stą. Podobnie sztućce, Praców-
nićzka nie wie, jak wykonywać
prawidłowe tą ząbiegi, Umy
walki dla obsługi nie wyposa
żone w piydło i ręcznik czy su
szarkę. Zdjęto z okien śjątki na

mucliy —. ęfćkt wiadomy. Wen
tylator niezbyt sprawny. Bojler
pęknięty, pq ścianie sączy się
woda. Przed połudńiem Zgłoszo
no awarię, alę zostanie usuniętą
dopiero następnego dnia! Po
sadzka brudpa. Stół ekspedy
cyjny dlą kelnerów brudny, na

półkach nieporządek. Bardzo
niemiłe wrażenie sprawia za
plecze „Hąwełki”, a zaniedba
nia wynikają w znacznej mie
rze z winy własnej pracowni
ków-

Pó inspekcji dwóch kelnerów

płici karę w wysokości 200 zł,
zmywająca naczynia,— 100 żł,

Z-ca kierownika zakładu — 500
złotyćń.

JADŁODAJNIA „LUDOWA”.
Codziennie półtora tysiąca osób

przybywa do zakładu; a średnio
utarg wynosi ponad 20 tys. zł.

W kuchni'rój much, ponieważ
zdjęto z okien siatki zabezpie
czające. Dookoła pieca zniszczo
ne podesty, i możną sobie zła
mać nogę, Niezbyt czysto; a kie
rowniczka twierdzi, źe właśnie

rozpoczęto Sprzątanie zaplecza.
Naczynia kuchenne niedokład
nie umyte, niektóre Zniszczone.

W zmywalni niedobrze umyte
talerze i sztućce. W wyparzaczu
brudna woda, a pracowniczka
nie wie, jak prawidłowo myć za
stawę stołową.

Za Uchybićnia zmywającą pła
ci 100 żł, pomoc w kuchni za

ściągnięcie siatek ną muchy —

100 zł, a kierownik zakładu —

300 zł.

Jakie wnioski możną wyciąg
nąć z nśszego rajdu? Przede

Wszystkim trzeba Oddać spra
wiedliwość dyrekcji krakowskiej
gastronomii. Postarała się oni
bowiem o należyte wypatrzenie
zaplćcża restauracji i jadłodaj
ni. Nie do niej natomiast nale
ży pilnowanie czystości, należy
tego wykorzystywania urządzeń,
poucziąia personelu;-jąk myć
naczynie, sprzątać pomieszcze
nia. W każdej placówce jest kie
rownik odpowiedzialny za te

sprawy. Oni też — kierownicy
— pociągani są do odpowiedzial
ności w wypadku zauważenia
różnych niedociągnięć.

Wniosek drugi to sprawą per
sonelu. Na ogół tak bywa, że żą
opieszałość jednych, żą icli brak
Chęci dó porządnej roboty, pła
ci dobrą opinią cały zespół, Wie
my, żę istnieją trudności ze

skompletowaniem załogi — głó
wnie na zapleczu, Nie znaczy
to jednak; że należy stosować
taryfę ulgową, Należy nato
miast uczyć i kontrolować • ja
kość pracy. To prawda, że ku
chenne zajęcia, jeszcze w okre
sie upałów; śą bardzo uciążli
we, ale cży wyjęcie z okien o-

chronnych siatek ulży ludziom
w pracy? O wiele lepiej uczy
nią to sprawne wentylatory.
Tąkżę ńą wszelkie awarie za
plecza reagować trzeba natych
miast

Mamy nadzieję, że nasz kolej
ny rajd wykaże więcej umiejęt
ności, dobrych chęci i rzetelno
ści w pracy załóg zakładów ga
stronomicznych.

JAN FKENKĘŁ

Godzina

prof. dr A. KRAWCZUKA
W cyklu prezentacji najciekaw-

sylwetek |vy$ręów ^rąkow-
skiego regionu, Redakcja Publicy
styki .Kulturalnej TVP — Kraków
aapraszi na spotkanie z® znąko-
mitym historykiem i pisarzem
ęrof. dr Aleksandrem. Krawczu
kiem dnia 7. VIII. godz. 21.20 w

pr. II. Autorzy programu: M. Bi-
borski, A. Janicki, K. Miklaszew
ski zaprosili znanę osobistości
środowiska Krakowa na ucztę
platońską, w czasie której wątki
starożytności przeplatały się z re
fleksjami na temat współczesnego
życią.. Łącznikiem* programu jest
postać prof. Krawczuka, fanaty
ka Starożytności, posiadającego 2
dusze: pisarza i historyka.

Koncerty
zespołów polonijnych

'Krąkąwski Dpm Kultury „Paląc
pod Karinami” serdecznie zapra
sza na koncerty zespołów polonij
nych:
• Ś sierpnia o godz. 19 dó sali

Marmurowej KDK ną koncert
chóru żeńskiego „Lira Śińgers”
z Chicago,

• 8 Sierpnia o godz. 19.39 do sali

Marmurowej KDK na występ
młodąiężowego zespołu z Mi*

ęhigąn „Wąrren Węds High
School ćońceit Choir”,

9 M sierpnia o gpdz, 19.39 do sali

Mąrmuroy/ej KDK ńa występ
zespołu „Minesota Vocąl Arta
Bniemhle”.

Wstęp ha koncerty wolny.

W wblńą śóbistę 7 giefpnii
cżyńne będą:

1) wszystkie dwu- 1 witlo-.
osobowe placówki handlu de
talicznego z artykułami spo
żywczymi do godz. 14; Czai
otwarcia tych placówek pó-
zostaje niezmieniony;

2) doińy towarowe; apół-
dzielczę i wiejskie domy han
dlowe w godz. 9—16;

3) punkty sprzedaży
PUFiK RSW „Prasa—Książ
ka—Ruch” (co najmniej 50
pżoc. tych puńktpw) óraż
wyznaczone placówki dyżur
ne z artykułaińi kwieciir-

CZAS PRACY

krakowskich placówek
handlowo-usługowych

w sobotę 7 sierpnia
skimi, pamiątkarskimi, upo
minkami — czynne będą w

wymiarze godzin jak w po
zostałych dniach tygodnia;

4) sklepy z artykułami
produkcji rolnej czynne bę
dą jak w pozostałych pow-
szedmch dniach tygodnia;

5) placówki gąśtróńbmićż-
rie ćzynnp będą jak w ińńe
dni tygodnia;

6) zakłady fotograficzne,
fryzjerskie i kosmetyczna
cżyńne będą do godż. 14;

7) wypożyczalnie sprzętu'
turystycżnó-sportowego, paż-
kingi, stacje benzynowe i
StAcje obsługi śąnióchódow
czynńć jak w pozostałe dni

tygodnia.
K-5996

Notatnik krakowski
DZIŚ 0 GODZINIE:

* 19 — Dziedziniec KDK .'— Wy
stąpi społecznie zespół folkloru
miejskiego „Szmeltpaką” z prcg-
rąińeiń „A chąchąry żyjś”.

Co—Gdzie—Kiedy ?
(Dokóńśzśnie ze jtr, f)

Radio
PROGRAM I ?ś,

NĄ ŻAL] 13Ź8 M

WiadomoAei: 18, 19; 20, 31, 25, Łi.
17 Radiokurięr. 1728 Parada

pbl. piosenki. 18 Muzyka i aktu
alności. 18,25 Nie tylko filą Kie
rowców. 18-30 Twórcy pólśkiej
piosenki — A.-Zieliński. 19.13 Ork.
PR i TV w Katowicach. 20.00 No
wości piosenkarskie z Madrytu.
20.23 Koncert z gwiazdą — R.

Carra, 31.M Kronika -.sport 31.18
Koncert życień. 22.30 Reportaż ria
zamówienie. 32.*3 Minirećitąl
piesenk. — E. 'Hulewicza. 23.10
Koreśpońd. z zagranicy. Ż3.1Ś Wy
bitni artyści polscy.

PROGRAM II
’NAFALJ349M

Wiadomości: lo.io, Ąi.so, 23.30.

17 Duety oper. 17.29 „Sząrą aure
olą” — fragm, pow, J. Kawalca,
17.40 Radiolatgrnia. 18 Z nągran
artystów, 18.30 Echg dnią. l?.4O

Urządzanie ziemi. 19 Rąvel —

„Seń Floriny”. 19.30 Aud. saty
ryczna. 20 Beethoven — Sonata
e-moll. 20.40 Symfonie Szośtąk.o-
wicza — I-sza. 21.45 Wiad. sport.
21,30 Koncert Chóru PR i TV we

Wręćławiu. 22.10 Książki. 22.W li
twory kompozyt, hisżp. 23 Gor-

czycki twórca konserwatywny
i postępowy. 23.35 Co słychać w

Święcie.1 23 40 C. Ph. E. Bach:
Koncert podwójny,

PROGRAM AH
UKF 36,89

Wiadomości: 17, 19.30, 22.
17 05 Muzyczną pocztą UKF. 17.40

Fotoplastykon. Siadami listów Ju
liusza (ij. 18 “Muzykobranie. 18 30

Polityką dla wszystkich. 18.45 Jaz
zowe impresje. 19.15 Książka ty
godnia. T. Kotula: Maszynista.
19 35 Opera tygodnia M. Musórg-
sgi: „Borys Godunow”. 13 50 „Ka
tar” pow. S. Lenią a> Kórnąnd
Bąnd i soliści. 20.30 Niedyskrecje
Temidy.' 21 Obie śymfóńię K. M.
Webera. 22.1Ś J. Janicki: — Lek
cją poloneza — ode. 20. 22.45 Bal
lady Śpiewa j. Kukin. 23,Q5 Cza*
relaksu.

PROGRAM IV
I AUD. LOKALNE ROZGŁOŚNI

pr w Krakowie
UKF 88,75

Wiadomości: 15, 10.4Ó.
15,50 Z radiem przy żniwach

(Kr.). 18:25 Kodeks i kierońmica.
18.40 Spacer pó starym Gdańsku;
19 Poradnik Językowy. 19:13 39
lek, iężyka,. rosyjskiego. 19,39 Fr.

Uehąr — Wesołą wdówką — d-

psretka (STEHE0 kg). 21.05 Elia

Fitzgerald (STEREO KR). 22 <3

Kraje 1 ludzie. 12.33 Geografia
Jazzu..



W NIEDAW
NYCH artyku-

zwracaliś-

liwagę na

;o złą sy-
tuację krakow
skiego
śmiesznie
liczbę
wartościowych

kortów (9), które są w posia
daniu jedynych klubów w Kra
kowie
nisowe
Każda
dząca
bazy do Upraw
na jest pochwały.

Klub, Sportowy Zwierzyniecki
mieśzćżąćy się przy ul. Na Bło
niach. 1, ma aktualni.e jedną sek
cję piłki nożnej. Kierownictwo
klubu postanowiło, w oparciu o

pomoc zakładów opiekuńczych,
głównie Krakowskiego Przedsię
biorstwa Budownictwa Miej
skiego „ZETBEEM”. i Miejskiego
Przeds. Wodociągów i Kanaliza
cji wybudować na własnym
obiekcie 5 ziemnych kortów te-

tenisa,
małą

pełno-,

prowadzących sekcje te-
— Nadwiślanu i Olszy,

więc inicjatywa wyćho-
naprgóciw . rozszerzenia

nia tenisa gbd-

MISTRZOSTWA tSTARTUł
przepro-

Nadyyiślanu
pojedynczej

mistrzostw’

WCZORAJ udało się
wadzić na kortach
jedynie, finał gry
międzynarodowych ’ I
Zrzeszenia Sportowego „Start”, w'
którym Bttda rova (CSRS) poko
nała Becsy (Węgry) 6:3, 6:3. Fi
nał gry pojedynczej mężczyzn
(Meres — Erńmrich) oraz gry po
dwójne odłożone, ze wzgh na nie
sprzyjającą pogodę. Nie wyklu-,
cżone, iż niedokończone gry mi
strzostw ZS ..Start” odbędą się
w Krynicy, gdzie dziś rozpoczyna
się tradycyjny turniej tenisowy o

Kryształowy Dzban Krynicy, W

turnieju tym bowiem uczestniczą
także zawodnicy występujący w

mistrzostwach ■„Startu”.

SPORTOWY

przyjmuje
młodzieży • od

Brono-

zgłosze-
lat 14

Notatnik sportowca
KLUB

wianka
nia
do reaktywowanej sekcji pił
ki siatkowej. Zgłoszenia chęt
nych przyjmuje sekretariat, klu
bu, Kraków, ul. Zarzecze 135, we

Wtorki i piątki od godz.1 17.

Telegraficznie
RZESZÓW. W towarzyskim

spotkaniu piłkarskim miejsco
wa Stal niespodziewanie poko
nała zespół ekstraklasy ZSRR
— Karpaty Lwów 3:1 (1:6).

Świdnica, po 6 etapach
kolarskiego Bałtyckiego Wy
ścigu Przyjaźni w klasyfika
cji indywidualnej prowadzi
Łazarenko (Białoruska SRR). a

drużynowo młodzieżowa rep
rezentacja ZSRR.

OPbLE. W towarzyskim me
czu piłkarskim miejscowa O-
dra pokonała Ii-ligowy Motor
Suhl (NRD) .3:6 (1:0).

BAD NAUHEIM. W kolej
nym meczu hokejowego tur
nieju „Thurn und Taxis”
mistrz CSRS — Sonp Kladno

pokonał VFL Bad Nauheim
(RFN) 7:6 (3:1, 312. 1:3).

SZTOKHOLM. Po 9 rundach
mistrzostw Europy juniorów
w brydżu sportowym Polska

zajmuje 7 miejsce.

nisowych.' Ukończenie budowy
nastąpi w prżyszłym roku i"
wówczas wielu krakowian bę
dzie mogło jeszcze w skromnym
rozmiarze (lecz w myśl powie
dzenia mało, a cieszy) pograć w

tenisa, (wi-gr)

IHllFilUUHlSul

CZWARTEK

Marii

StanisławyWCZORAJ na * warszawskie
lotnisko Okęcie powróciła o-

statnia, liczna grupa, polskich
olimpijczyków. Jako pierwsi, bo

już o 9.50 przylecieli siatkarze,
kajakarze, lekkoatleci i bokse-

II-ligowcy z Jugosławii
••

W TOWARZYSKIM meczu piłkarskim jedenastka Cracovii

pokonała Ii-ligowy zespół jugosłowiański Sutjeska 3:1 (2:1),
Bramki zdobyli: dla zwycięzców — Macała 2 w 40 i 43 min.
oraz. Bujak w 70 min., dla pokonanych — Vujadinovic w

29 mini Sędziował E. Iwański z Krakowa. Widzów ok. 1500.
Po początkowych, nieco chaotycznych minutach gry i po

utracie bramki, krakowianie wreszcie rozpoczęli przeprowa
dzać składne akcje ofensywne, które musiały przynieść, w

końcu efekt. W przeciągu’ trzech minut Cracovia zdobyła
dwie bramki, uzyskane w dębrym Stylu przez Macałę; bram
karz Sutjeski — Nikiloyic nie miał nic do powiedzenia. Po

przerwie trener „pasiaków" dokonał 5 zmian w zespole,
chcąc wypróbować wszystkich piłkarzy, którzy stanowią I ze
spół. Bramka zdobyta przez Bujaka przypieczętowała zasłu
żone zwycięstwo krakowian; huraganowe ataki gości nie
przyniosły już zmiany wyniku. (Wi-Grj.

SPORTOWE ZYCIE

NIEWIELE dobrego powiedzieć można o działalności sporto
wej W krakowskich osiedlach. Organizowane w nięh imprezy
sportowe należą do rzadkości, a plany budowy obiektów rekrea
cyjno-sportowych przebiegają z dużymi oporami, bądź też —

jak to miało niedawno miejsce w os. Podwawelskim — torpe
dowane są przez samych mieszkańców, którzy obawiają się ha
łasu i wyżej cenią sobie spokój
ciech.
Z tym większą satysfakcją

donosimy o inicjatywie miesz
kańców nowohuckiego osiedla
Zesławice, którzy zorganizowali
we Własnym zakresie dużą im
prezę sportową dla dzieci i mło
dzieży nie wyjeżdżających na

kolonie. Organizatorzy, E. Ja
błoński, J. Łabędzki, K. Kopy-
ciński wespół z Radą Zakłado
wą Krak. Przeds. Ceramiki Bu-
(ibijrlanćj;" Oddziit '

Zesławice,
która fundowała słodycze i
książki dla uczestników zawo
dów, przygotowali dla zwycięz
ców medale wg olimpijskich
wzorów.

Olimpiada sportową rozegrana
została w czterech dyscyplinach
sportowych: bieg na 80 m, skok
w dal, wzwyż i rzut oszczepem.
Przed zawodami sporo dzieci
trenowało pod okiem rodziców

TOTEK płaci: w I losowaniu —

za piątkę prem. 938.506 zł, za piąt
ki 'po ok. 9.500 zi, za czwórki pó
282zł,zatrójkipo15zł;wIIlo
sowani^ — za piątki po ok. 30.000
zł, za czwórki po 790 zł, za trój
kipo72zł.

W MAŁYM LÓTKU wylosowa
no następujące numery: I losowa
nie '— 4, T, 20, 27, 34; II losowanie

6; 10, 17, 25. Wylosowano
końcówki banderoli:
872855.

niż zdrowie fizyczne swych po-

na własnym boisku sportowym.
W poszczególnych konkuren
cjach triumfowali: 80 m — B.
Kozińska, skok wzwyż — M.
Latoś, skok w dal — K. Szopa,
oszczep — J. Bogacz. W meczu

piłki nożnej pracownicy Cegiel
ni pokonali reprezentację osiedla
6:4.

Była to udana impreza, a Zesła
wice wzbogaciły sję, p kilkanąś-
cie wykonanych W czynie Spo
łecznym rzeźb, przedstawiają
cych sylwetki sportowców, któ
re stały, się ciekawym akcen
tem dekoracyjnym osiedla, (wd)

Ten kretyn, Boyd Carrington, wpada oczy
wiście w nastawioną przez Nortona pułap
kę — i z miejsca przystępuje do opowieści o pew
nym Irlandczyku, który w czasie polowania zastrzelił
własnego brata. Na dodatek, Hastings, jest to historia,
którą Norton opowiedział Boydowi Car-
r i n g t o n o w i kilka dni wcześniej, wiedząc doskona
le, że przy pierwszej sposobności ten dureń sprzeda ją
jako własną; Jak widzisz, bezpośrednia sugestia nie

wyszła od Nortona. Mon Dieu, non.

Wszystko zatem gra Maksymalne nawarstwienie
bodźców. Punkt kulminacyjny. Urażony w swoich
ambicjach gospodarza, upokorzony w obecności zgro-
madzonych przyjaciół, świadomy faktu, że oni wszyscy
uważają go za zwykłego tchórza, który nigdy nie zdo
będzie się na bunt — do Uszu Luttrella docierają nagle
kluczowe słowa. Słowa, które za chwilę zakiełkują
w jego umyśle. Wypadek, strzelba — brat zabija bra-

i w tej samej chwili wśród krzaków ukazuje: się
oczywiście — nic mi

„Ja im wszystkim pokaźę”... „Ja jej poka-
wezmą”.., „Niech ginie”...

iszyj o godz. 1T przybyli polscy
piłkarze. Powracających spor
towców witały rodziny, działa
cze oraz liczne rzesze kibiców.

Ogromny aplauz wśród ocze
kujących wzbudziło pojawienie
się w holu dworca lotniczego
Ireny Szewińskiej, Tadeusza
Ślusarskiego czy Jacka Wśzoły.
Zdobywcy trzech złotych me
dali — pierwszych w tej ilości
w historii polskiej lekkoatlety
ki — odpowiadali na liczne py-
tania, rozdawali autografy, led
wie mogąc przywitać się z naj
bliższymi. Wprost rozrywana
była przez miłośników sportu
drużyna naszych siatkarzy. Tre-
ner Hubert Wagner jak zwykle
spokojny starał się nie
wać po sobie ogromnej
Powiedział on m. in.:
medal był wynikiem
wentnego . działania
przygotowań i atmosfery wza
jemnego zaufania, jaka pano
wała na linii trener — drużyna.
Ani przez chwilę nie lekcewa
żyliśmy przeciwników, a była
to elita, światowej siatkówki.
Cały czas wierzyłem w końco
wy . sukces.

Trener naszych srebrnych me
dalistów — piłkarzy, Kazimierz
Górski powiedział na lotnisku:,
— Jestem tylko połowicznie za
dowolony. Srebrny medal jest
sukcesem, ale złoty był prze
cież bardzo blisko. Finałowy
mecz'był do wygrania. Gdyby-
śmy . nie przespali pierwszych
15 minut, mogliśmy tego meczu

nie przegrać. Pomimo znacznie
lepszej gry, a nawet przewagi
jaką uzyskaliśmy w drugiej po
łowie, nie byliśmy w stanie od
robić straty dwóch bramek, któ
re zadecydowały o wyniku me
czu i medalu.

Teatry
Bagatela 16 Szklanka wody.

Kina

pokazy-
radośći.

— Nasz
konsek-

w toku

Wycieczki PTTK
KOŁO Grodzkie PTTK orga

nizuje następujące wycieczki:
0 8 bm. górska na trasie Tyl
manowa — Lubań — Krościen
ko — 6 godzin marszu, 23 punk
ty do Górskiej Odznaki Tury
stycznej PTTK, 9 w dniach
14—22 bm. krajoznawczą pn.
„Uroki Dolnego Śląska".

Informacje i zgłoszenia w biu
rze Koła Grodzkiego, ul. Basz
tową 6, codziennie w godz. 16—
19 (w soboty w godz. 14—17).
uniuiiiniuiiłumnuuinnii

Kijów 15.30, 18, 20.30 Szczęld
(USA L 15). Uciecha 15.45, 18, 20.15
Nie ma sprawy (fr. 1. 15). War
szawa 16, 18, 20 Powrót tajemni
czego blondyna (fr. 1. 12). Wolność

15.45, 18, 20.15 Z podniesionym czo
łem (USA 1. 15). Sztuka 15A5, 19

Ojciec chrzestny (USA 1. 18). A-

pollo 15.45, 18, 20.15 Romans ja
kich wiele (wł- L 18). Wanda 15.45,
18, 20.15 Tragedia „Posejdona
(USA 1. 15). Mł. Gwardia (Lubicz
15) 14.45, 17 Samotny detektyw
McQ (USA 1. 15), 19.15 Słoneczni
ki (Wł. 1. 15). Świt (N. Huta, os.

Teatralne 10) 15.45, 18, 20.15 z pod
niesionym czołem (USA 1. 15). M.
Sala 15, 17, 19 Najemnik (ang. 1..
15). Światowid (N. Huta os. Na
Skarpie 7) 16, 19, 20 Trzej Muszkie
terowie (pan. b.o.). M. Sala 15,
17.30, 20 Lew w. zimie (ang. 1. 15).
Mikro (Dzierżyńskiego 5) 15.45, 18.
20.15 Lady Caroline Lamb (ang. 1.
15). Kultura IRynek Gł. 27) 15.45,
18, 20.15 Łobuz (fr. 1. 15). Wisła
(Gazowa 21) 16 Papierowy księ
życ (USA 1. 15) 18, 20.15 Hapdlarz
bronią (wł. 1. 15). Maskotka

(Dzierżyńskiego 55) 15.30, 17.30,19 30

Oszukany (USA 1. 15). Pasaż (Pa
saż Bielaka) 15, 16, 17 Przygody
Bolka i Lolka, 18, 20, 22 Bez wy
raźnych motywów (fr. 1. 15). Pu
chatek (Park Jordana) 15, 16 Co-
ralgol w Ameryce, 17 Hello Doiły
(USA 1. 15). Sfinks (Majakowskie
go 2) 16, 18 Britannić' w niebez
pieczeństwie (ang. b.o.) 20 Grzesz
na natura (wł. 1. 15). Wrzos (Za
mojskiego 50) 16, 19 Złoto dla zu
chwałych (jug. b.o.).

Telewizja
CZWARTEK I: 16.2S program

dnia, 16.30 Dziennik, 16.40 Obiek
tyw, 17. Dla młodych widzów: Te-
lelerie — List, 18.15 Komputery,
18.50 Gdzie moja miłość -r Spot
kanie z W. Polańską, 19.15 Przy
pominamy, radzimy, 19.20 Dobra
noc,19.30 Dziennik, 20.20 Podróże

detektywa — film ser. ang., .21.10
Pegaz, 21.55 Dziennik, 22.10 Pierw
sza miłość — film fab. węg.

■
.20

dnia,
tyw,
17.40

CZWARTEK II: 17.05 Program
dnia, 17.10 W góry, w góry młody
bracie — program publ., ,17.40 Z

cyklu: Róże Montreuk .
— Muro

wana zabawa — film rozr. ribrw:,
18 Słynne ucieczki — film ser. fr.,
19 Program lokalny, 19.20 Dobra
noc, 19.30 Dziennik, 20,20 Przegląd
twórczości Jeremiego Przybory,
21.40 „24 godziny", 21.50 Studio

Neptun — wiosenny spacer —

prógr. muz., 22.25 Teatr Małych
Form: Wasilij Szukszyn — Opi

Wystawy-muzea
Wawel — komnaty (czw. i#_

14.15 1 15—18, piąt. 12—18 wstąp
wolny), „Wawel zaginiony” (codż.
10—15.30 piąt. wstęp wolny),
Skarbiec 1 Zbrojownia (czw. 10—
14.15 i 15—18, piąt. 12—18), Zamek
1 Muzeum w Pieskowej Skale
(codz. 10—17), Muzeum Lenina,
Topolowa 5: Lenin w Polsce (czw.
9—16, piąt. 9—18), w Poroninie
(codz. 8—16), w Białym Dunajcu
(codz. 8—16), 'Muzeum Historycz
ne, Oddziały: Jana 12: Dzieje 1
kultura Krakowa, Militaria, Zega
ry (czw. 9—15, piąt. 9—17), Wieża
Ratuszowa (czw. piąt. 8.30—14.30),
Muzeum Narodowe — Oddziały:
Sukiennice: Galeria poi. malar
stwa i rzeźby 1764—1900 (czw. 13—
18 wstęp wolny, piąt. 10—16), Dom

Matejki, Floriańska 41 (czw. 10—
16, piąt. 12—18), Szołayskich, pl.
Szczepański 9: Pol. malarstwo 1
rzeźba do 1764 r. (codz. 10-16),
Czartoryskich, Pijarska 8: Wyst.
arcydzieł ze zbiorów Czartory
skich (czw. 12—18 wstęp wolny,
piąt. 10—16), Nowy Gmach, al. 3

Maja 1: Pol. malarstwo i rzeźba
XX w., Ekspresjonizm w grafice
polskiej, Sztuka rusznikarska
(czw. piąt. 10—16), Archeologicz
ne, Poselska 3: Starożytność i
średniowiecze Małopolski, Kolek
cje zabytków archeologii śród
ziemnomorskiej (czw. 14—18 wstęp
wolny, piąt. 10—14), Podziemia ko
ścioła św. Wojciecha w Rynku
Gł.: Dzieje Rynku krak. (czw.
piąt. 9—16), Etnograficzne, pl.
Wolnlca 1: Twórczość nieprofe
sjonalna w plakacie I grafice
(codz. 10—15). Przyrodnicze, Sław
kowska 17: Fauna Pdlskl, Fauna

epoki lodowcowej (codz. 10—13
wstęp wolny), Pawilon Wystawo
wy, pl. Szczepański 3a: VI Mię
dzynarodowe Biennale Grafiki,
Kraków 1976 (czw. 11—13, piąt. 13

—20), ZPAF, ul. Anny 3: „Foto
montaże” A. Krzywoblockiego
(codz. 10—18), Galeria Sztuki No
woczesnej, N. Huta, os. Kościusz
kowskie 5 (codz. 11—18), Galeria
Sztuki Współczesnej, Bracka 2:

Wyst, W. Vostella. (czw. piąt. 11—

18), Pałac Sztuki, pl. Szczepański
4: VI Międzynar. Biennale Grafi
ki Kraków 1976 (czw. 11—18. piąt.
13—20), TPSP, N. Huta,, al. Róż 3:

malarstwa A. Sroczankl
11—18), Rydlówka, Tetmaie-
(ezw. 15—18, piąt. 11—14),
ul. Boh. Stalingradu

„Venus 76” (codz.
nia Soli, Wieliczka
12), ; Muzeum Zup
(czw. piąt. 7—14.30),
nietwa i Astronautyki,
(codz. 10—14).

Dyżury

Wyst.
(codz.
ra 28
KTF, 13:

9—21), Kopal-
(czw. piąt. 6—

Krakowskich
Muzeum Lot-

Cżyżyny

ser.
PIĄTEK I: 12 Na dzień dobry,

Podróże detektywa
krym, ang., 16.25 Program

16.30 Dziennik, 16.40 Obiek-
17.10 Z pierwszą pomocą,

Ocalić od zapomnienia — o

laureatach, wcząsach i zamkach,
18.20 Eureka, 18.50 Przez maskę
płetwonurka — film ser. fr., 19.20

Dobranoc, 19.30 Dziennik. 20.20 Do
bry wieczór — tu Łódź, 21.35
Dziennik. 21.50 Tropicana zapra
sza — film rozr. G. Lasoty, 22.30
Adolf — film fab. fr.

UWAGA!
Za zmiany w ostatniej chwili

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

ta...

głowa jego żony.,, „wypadek
nie grozi'
żę”... ,,A niech ją diabli
„Niech zginie!”

Zranił ją tylko, to fakt,
tego, że podświadomie n

A potem — potem Ocknął
kobieta, którą, mimo wszystko, kochał.

Była tó jedną ze zbrodni Nortona, które

wiodły. A przynajmniej niezupełnie.
No, ale zajmijmy się jego inną intrygą. Czy ty zda-

jesz sobie sprawę, Hastings, że miałeś być jego następ
nym narzędziem? Ty! Cofnij się myślami i zastanów
się spokojnie. Ty, mój szlachetny przyjacielu. Tak,
t y! Odkrył Każdy twój słaby punkt i zrobił .użytek
z twojej dobroci i sumienności.

Allerton jest typem człowieka, którego ludzie twoje
go pokroju, Hastings, nienawidzą instynktownie. Niena-

Moim zdaniem,
ie chchciał

się. Przecież to

chybił dla-
• jej zabić,
jego żona,

się nie po-

dy ojciec odczuwa w stosunku do córki, połączone z

niechęcią do mężczyzny, który usiłuje mu ją zabrać.
Norton, mój drogi przyjacielu, grał na tych wszystkich
instrumentach jak wirtuoz. A ty reagowałeś stereoty
powo.

Zawsze zbyt łatwo brałeś pozory za rzeczywistość
Bez chwili zastanowienia doszedłeś do wniosku, że Al
lerton rozmawiał w altanie właśnie z Judith. Nie wi
działeś jej, nawet nie słyszałeś jej głosu. T co

najdziwniejsze, jeszcze nazajutrz rano sądziłeś, że cho
dziło o twoją córkę. Byłeś zadowolony widząc, że „się
rozmyśliła”.

Ale gdybyś zadał sobie trud Sprawdzenia faktów,
przekonałbyś się, że nie było ani przez chwilę mowy
o wyjeżdzie Judith do Londynu tęgo dnia! A na do-

r miar złego, nie zauważyłeś jednego, bardzo zńamien-
!v nego faktu, a mianowicie, że miała tam jechać inna

osoba, a ponieważ jej zepsuto szyki, była bardzo zde
nerwowana. Chodzi o siostrę Craven. Alltęrton nie za
dowala się flirtem z jedną kobietą. Jego romans z

przystojną pielęgniarką posunął się znacznie dalej ńiż

jego zaloty do twojej córki.

Reżyserem tej mistyfikacji był także Norton.

Widziałeś, jak Allerton całował Judith. Zgoda. Ale
w chwilę później Norton ciągnie cię za narożnik domu.

Niewątpliwie wie, że Allerton umówił się z siostrą
że Craven w altance. Teraz niby to próbuje powstrzy-

ojciec jest zawsze odpowiedzialny za losy potomstwa, mywać cię od spaceru w tamtą stronę, ale daje się
Twoja nieco przesadna wiara we własne kompetencje, przekonać i idzie z tobą. Słyszysz zaledwie jedno zda-
„Muszę to koniecznie załatwić”, „Wszystko zależy ode nie padające z ust Allertona. Brzmi ono wprost jak
mńię”. Uczucie pewnej bezradności, wywołane śmier- . . . .. .

cią ukochanej żony. Twoja lojalność — wobeć rodziny.
A z drugiej strony twoja próżność, że tę długie lata
wspólnej pracy nie poszły na marne i nauczyłeś się
ode mnie wszystkich tajemnic naszego ■rzemiosła. A
wreszcie bezsensowna, podświadoma żazdróśę. iaką każ-

widzą i boją się zarazem. W głębi duszy uważasz, że

tacy ludzie powinni być usunięci, że nie mają
prawa egzystencji Wszystko, co ci o nim mówiono,
zgadza się z prawdą. Norton też opowiedział ci o nim
historię, która jest autentyczną. (Chciaż dziewczyna,

’

o

którą chodzi, była niezrównoważona psychicznie.)
Twoją konwencjonalna i staroświecka natura burzy

się przeciwko temu człowiekowi. Dla ciebie jest to

nicpoń, uwodziciel, łajdak, który rujnuje życie mło
dym kobietom i doprowadza je do samobójstwa! Nor
ton namawia również Boyda Carringtona, żeby poru
szył z tobą ten temat. Wreszcie decydujesz się „roz
mówić” ż córką. Jak było do przewidzenia, Judith
oświadcza ci po prostu, że zamierza robić ze swoim

życiem co. jej się podoba. Podejrzewasz najgorsze.
Zastanów się na chwilę nad tym na ilu klawiszach

twoich uczuć grał Norton. Miłość do dziecka. Głęboko
zakorzenione, chociaż staroświeckie przekonanie,

na zamówienie. Norton Zadowolony szybko odciąga cię
w kierunku domu, abyś przypadkiem nie zorientował
się, że kobietą, do której mówił Allerton, wcale nie

była Judith!

(Ciąg dalszy nastąpi) (U)

Chir. Kopernika 21, Chir. dziec.,
Neurolog., Okulist., Urolog., La
ryngologiczny os. Na Skarpie 65
(inne Oddziały szpitali wg rejo
nizacji), Pogot. Ratuuk.: Sie
miradzkiego i: wypadki tel. 09,
zachorowania i przewozy: 380-35,
Rynek Podg. 2 : 625-50, 657-57, al.

Pokoju 7: 109-01, 105-73, Lotnisko
Balice 745—68, Pogot. MO tel. 07,
Telefon Zaufania 371-37 (16—22);
Straż Poż. 08, Informacja o Usłu
gach, Mały Rynek 5, teł. 565-88,
228-56, Nowa Huta: Pogot. MO
tel. 411-11, Pogot. Ratunk. 422-22,
417-70, Straż Poż. 433-33, Dyżur
pediatr. dla Nowej Huty, Szpital
w Nowej Hucie, Informacja kole
jowa zagr. 222-48, centr. 237-60—70,
wewn. 35-14, kraj. 595-15, 238-80 do
82, Informacja kodowa tel. 413-54
(dla N. Huty). 203-22. 203-42, 584-23,
230-19, Milicyjny Telefon
nia 218-41 całą dobę 262-33
Krak. Tow. Świadomego
rzyństwa, Młodz. Poradnia

ska, ul. Boh. Stalingradu
578-08 (codż. 9—18), Wizyty domo
we lekarzy chorób dzieci — Lek.
Spółdz. Pracy, tel. 583-43, 568-86
(codz. 16—23.30), Informacja Tury
styczna „Wawel-Tourist", Pawia
8, tel. 260-91 (godz. 8—20), Inform.
Kulturalna. KDK, pok. 144 (III p.)
tel. 244-02 (w godz. 11—18), Porad
nia Przedmałżeńska i Rodzinna,
pi. Wiosny Ludów 6 (pon. śr, piąt.
16—19), Dyżurne przychodnie — o-

gólne, pediatryczne, stomatolo
giczne, gąbinety zabiegowe (świad
czenia ambulatoryjne 1 wizyty
domowe). Przychodnia, ai. Poko
ju 4, w godz. 18—22, tel. 181-80, a

dla poradni pediatr. 183-96 — dla
Śródmieścia; Przychodnia, os. Ja
giellońskie bl. 1, w godz 18—22,
teł. 469-15 — dla N, Huty; Przychod
nia, ul. Kronikarza Galla 24, w godz.
18—22, tel. 725-55 — dla Krowodrzy;
Przychodnia, ul.
czna 3. w gedz.
— dla Podgórza;
by Zdrowia: od
378-80,

' od godz.

Zaufa-

(8—l«),
Macie-
Lekar-

13, tel.

Krasickiego Bo-

18—22, tel. 818-55
Informacja Slui-

godz. 8—22, tel.
22—8, tel. 240-95.

Rynek Gł. 42, pi. Wolności 7,
Pstrowskiego 94, Nowa Huta -

Centrum A.

Różne
ZOO (Lasek Wolski)

Salon rozrywkowy ul.

go 12 (godz. 11—21).

Ogród Botaniczny
27) 10—17.

Barbakan — Discoteka godzi II

—22.

od godz. 9.

Pstrowskle-

(Kopernika

Strzelnica sportowa obok „Ko
rony^' (godz. 14—21).

(Dokończenie na str. 5)


