
Na frontach Libanu
J wciąż trwaia walki

Agencja Reutera donosi o trwających wciąż
w Libanie walkach na wielu frontach. Ugrupo
wania prawicowe ostrzeliwały ub. nocy muzuł
mańską dzielnicę Szijah. W porcie Tyr został
wysadzony statek wiozący broń dla lewicy łihań-
sko-pąlestyńskiej. Rozgłośnia radiowa, kontrolo-
wana przez Ugrupowania postępowe podała; że
statek został trafiony; torpedą produkcji izrael
skiej.

W poniedziałek spotkali się ponownie w Bej
rucie dowódcy przeciwstawnych formacji zbroj
nych. Przedmiotem rozmów była sprawa ogłosze
nia nowego rozejmu oraz możliwości całkowi
tej ewakuacji osób, znajdujących się na terenie
oblężonego przez prawicę obozu uchodźców pa
lestyńskich w Teł el-Ząatar.

W końcu tygodnia oczekuje się podjęcia pró
by politycznego uregulowania kryzysu libańskie-

go na wysokim szczeblu. Sytuacja w Libanie ma

być jednym z temató\v obrad rozpoczynającej
się w Kolombo (Sri Lanka) konferencji na

>,szczycie” państw niezaangażowanych.
Agencją France Presse donosi, że wczoraj oko

ło 3 tys. osób opuściło obóz Teł el-Zaatar. Oso
by te są ewakuowane do kontrolowanego przez
siły , postępowe zachodniego sektora Bejrutu.
Wśród uchodźców panują zakaźne choroby. Nie
wyklucza się, że może to być cholera.

MB

[Noego'
znakomitym interesem
dla irafifeczBj Japonki

TOKIO
38-letnia Japonka, panna Chiy-

uki Suehiro, z zawodu pisarka,
a z amatorstWa mistrzyni czar
nej magii, od kilku lat/stoi na

czele ruchu, któremu nadała ńai
zwę „Nowej Arki Noego”. Jego
głównym zadaniem jest uchro
nienie Japończyków przed kry
zysem żywnościowym, a środ
kiem do tego wiodącym bogatą

7-tygodniowy kotek otrzyma!Ten
prawdziwy etat w wielkim browa-

\ rze w Woodsetten (W. Brytania).
Do jego obowiązków należeć bę
dzie łapanie myszy, za co otrzy
ma co tydzień 75 pensów — płat
nych do ręki jego szefa, Pensja
nie jest wprawdzie wysoka, ale
wystarcza na opłacenie kosztów
kociego życia oraz... drobnych
przyjemności. CAF—AP

Przyszłość prywatnogo handlu

wymaga rzetelnego zastanowienia
Są ludzie, którzy zaczynają

czytać gazetę od nekrologów, są
też ludzie, którzy wyszukują w

gazepie przede wszystkim notor
wania z giełdy samochodowej, a,
na giełdach nic dzieje się do
brze. Ceny sprzedawanych tam

pojazdów sprzeczne są z cenami
nominalnymi, państwowymi, a

często kolidują z poczuciem
zdrowego rozsądku. Mechanizm
windowania cen, ich utrzymy
wania i spekulacji — to proble
my, które muszą interesować i

I
UTRO pogoda w ręjonie
Krakowa kształtować się
będzie pod wpływem wy
żu. Zachmurzenie malej'
umiarkowane. W godz.
popołudniowych możli
wość przelotnych opadów.
Wiatry z kierunków pół

nocno-wschodnich i wschod
nich 3—5 m/sek. Temp, dniem
11—23, nocą 18—8 st. C.

-

w-żyzną ziemię farma w Parag
waju,: na którą można wyemi
grować, pt> wpłaceniu kilkunastu
milionów jenów. ■

Juź’25 rodzin znęconych wspa
niałymi perspektywami wyzbyło
się swego mienia i wyrusżyłę do
„ziemi obiecanej”, gdzie — jak
twierdziła panna Suehiro można
zbierać bogate plony. Dopiero w

lipcu tego roku w jednym z to
kijskich komisariatów zjawił się
niejaki Ryosaku Komatsu, twier
dząc że „Nowa Arka Noego” to

jedno wielkie oszustwo. Go
spodarstwo tak wychwalane
przez przedsiębiorczą Japonkę
znajduję się bowiem na jało
wym, piaszczystym gruncie, w

ogóle nie nadającym się pod u-

prawę, a wszyscy, których na
brała nie wnieśli przeciwko niej
skargi, wstydząc się: swej nai
wności i nie chcąc, stracić, twa
rzy, co ma ogromne znaczenie
dla mieszkańców tego kraju. Jak
się szacuje, Chiyuki Suehiro na

swym oszustwie zbiła fortunę,
gdyż zainkasowała ponad 200
milionów jenów. Twierdzi, że o

oddaniu pieniędzy mowy być nie
może, ponieważ były to darowi
zny na rzecz ruchu i jako, takie
nie podlegają zwrotowi.

Wystrzelono „lunę-24”
W poniedziałek w ZSRR wy

strzelono stację automatyczna
„Łuna-24”, Jej głównym celem
jest kontynuowanie badań nau
kowych powierzchni Księżyca i
przestrzeni wokół Srebrnego
Globu. Aparatura stacji funkcjo
nuje normalnie. Ze stacja jest
utrzymywana stała łączność. O-
pracowuje się napływające in
formacje.

zZ

interesują odpowiednie władze,
tak jak interesują i martwią o-

bywateli.
W „Trybunie Ludu” z ostat

niego dnia lipca zamieszczono
materiał pod symptomatycznym
tytułem „Bez owijania w ba
wełnę — WOKÓŁ SAMOCHO
DOWEJ GIEŁDY”. Do dyskusji
zaproszono najbardziej zaintere
sowanych, a więc: jednego z sze
fów Prokuratury Generalnej,
wysokich urzędników Minister
stwa Przemysłu Maszynowego i
Ministerstwa Finansów, szefa
stołecznego Wydziału Komuni
kacji, naczelnika wydziału wał
ki z przestępczością gospodarczą
KG MO, przedstawicieli dyrek
cji „PÓlmozbytu”, PZM-otu, a

także dwóch robotników, G^ono
więe niezwykle reprezentaty
wne. Niestety, dyskusja nie była
jednak konstruktywna — zbyt
wielo brie stwierdzeń oczywi-
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Na terenie 442-kilometrowego
rurociągu połockiego w ZSRR

,
— po okresie prac wstępnych,
rozpoczętych w maju 1975 r. —

do lipca br. pospawano 128 km

rur, a ułożono ich 47 km. Do
końca tego roku zostanie uło
żonych 180 km ropoćiągu, a ca
łość ma być zakończona pod
koniec 1977 r. Jak powiedział
naczelny inżynier • budowy, za
stępca dyrektora Mieczysław
Chądzyński, główny wykonaw*
ca robót „ENERGOPOL” po
raz pierwszy za - granicą odda-
je budowę „pod klucz”.
„ENERGOPOL” oraz 12 pod
wykonawców wzięło na siebie
obowiązek zapewnienia dostaw
maszyn, urządzeń oraz mate
riałów także z innych krajów.
Trasa rurociągu biegnie przez
teren bardzo zróżnicowany —

równiny, bagna, rzeki; do po
konania są przeszkody tereno
we i drogowe, trasa przebiega
także pod szlakami kolejowy
mi. Średnio dziennie układa
się 1—1,5 km rur. CAF — Kłoś

Porywacze P. Hearst

im
WASZYNGTON

Sąd. przysięgłych w Los Ange
les umai wczoraj małżeństwo
Williama i Emilly Harrisów win
nymi 6-ciu zarzucanych im czy
nów przestępczych. Jak wiado
mo, Harrisowie należeli do ter
rorystycznej podziemnej organi
zacji SLA, działającej w Stanach
Zjednoczonych 4 lutego 1974 u-

prowadzili oni córkę amerykań
skiego magnata prasowego, Pa
trycję Hearst. Później Patrycja
przyłączyła się do terrorystów i
wraz z nimi dokonała licznych
przestępstw. Większość członków
SLA zginęło w czasie obławy po-

stych, zbyt mało postulatów dla
przyszłości giełdowej.

Znamienny wydaje się głos ge
stora talonów samochodowych —

przedstawiciela MPM. „Czym
jest talon? W tej chwili jakąś
premią, nagrodą, wyróżnieniem,
które daje się zasługującym na

to pracownikom lub ludziom,
którym samochód potrzebny
jest do wykonywania zawodu”.
Jak się okazuje, MO zna przypa
dek, gdy pewna pani w okresie
półrocznym dysponowała jedena
stoma talonami. Wszczęto prze-

(Dokończenie na str. 2)

Grad jak gołębie jaja
We francuskim departamencie

Rhone, w ciągu 15 minut grad
wielkości gołębiego jaja zniszczył
plantacje winorośli, postrącał li
ście z drzew oraz powybijał szy
by w oknach wielu domów. Pola
pokryły się H—15-centymetrową
warstwa kułak lodowych.

A

RPA w stosunku do
Mozambiku, Zambii i
suwerennych państw

W GENEWIE podjęła pracę
grupa ekspertów rządowych,
powołana przez Komitet Roz
brojeniowy 30 państw dla zba
dania technicznych aspektów
propozycji ZSRR w sprawie
zakazu badań i produkcji no
wych rodzajów i . systemów
broni masowej zagłady. Wczo
raj wystąpił ekspert polski,
dyrektor Instytutu Podstawo
wych Problemów Techniki
PAN, prof. I. Małecki, który,
udzielając pełnego poparcia
propozycji radzieckiej przed
stawił obszerne naukowe uza
sadnienie pilnej konieczności
zawarcia tego doniosłego po
rozumienia.

PRZEMAWIAJĄC na posie
dzeniu specjalnej komisji ONZ
do walki z aparthaidem, za
stępca sekretarza generalnego
Organizacji Jedności Afrykań
skiej — N. Dżudi, potępił akty
agresji
Angoli,
innych
afrykańskich.

KANDYDUJĄCY z listy
WłPK prof. Giulio Carlo. Ar-
gan został wczoraj wybrany
burmistrzem Rzymu, głosami
komunistów, socjalistów i so
cjaldemokratów.

PREZYDENT Ford w wywia
dzie dla agencji Associated
Press wyraził nadzieję, że w

stosunkowo niedalekiej przy
szłości dojdzie do zawarcia no
wego porozumienia , z ZSRR o

ograniczeniu zbrojeń strategi
cznych. czyli tzw. SALT II.

KOSMONAUCI B. Wołynow
i W. Zołobow kontynuują lot
na pokładzie stacji Orbitalnej
„Salut-5”.

DO NOWYCH, gwałtownych
incydentów doszło w ponie
działek w Soweto — przedmie
ściu murzyńskim Jóhannes-
burga. Młodzież zaprotestowa
ła przeciwko masowym aresz
towaniom, dokonywanym przez
białych rasistów. Gmachy ad
ministracji w Soweto i innych
miastach obrzucono kamienia
mi.

W IZBIE deputowanych par
lamentu włoskiego rozpoczęła
się debata nad wotum zaufa
nia dla mniejszościowego cha
deckiego rządu premiera Giu
lio Andreottiego.

licyjnej na ich kryjówkę 12 ma
ja 1974 .

Harrisowie zostali wraz z Pa
trycją Hearst zatrzymani we

wrześniu ub. r.; stanęli oni przed
sądem pod zarzutem 6-ciu prze
stępstw, w tym napad z bronią
w ręku, kradzież samochodu i
dwa uprowadzenia. Za porwanie
grozi im maksymalna kara 25
lat więzienia. Oskarżeni przyjęli
werdykt spokojnie. Prowadzący
sprawę sędzią Mark Brandler
ustalił, że 30 Sierpnia zostanie o-

rzeczona kara w stosunku do o-

bojga przestępców. William Har
ris liczy 31 lat, a jego żona jest
o 2 lata od niego młodsza.

Natomiast Patrycja Hearst zo
stała objęta innym postępowa
niem. Obecnie poddawana jest
ona badaniom psychiatrycznym
w więzieniu w San Diego w Ka-
liforni M. in. oskarżona jest ona

o dokonanie wraz z innymi
członkami SLA napadu z bronią
na bank w San Francisco.

Harrisów oczekuje jeszcze pro
ces w Oakland za uprowadzenie
Patrycji Hearst W lutym 1974 r

Czterech studentów z Berlina
(NRD) r— Urlich Wunsch, Andresa
Rink, Rolf Michael i Volker Ehlich
w dość niezwykły sposób spędza
ją swe wakacje, przez 3 tygodnie
płynąc Wisłą na zbudowanej przez
siebie tratwie. Ciekawe, gdzie za
kończy się wyprawa, której start

miał miejsce w Krakowie.
Sochor
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Osiągnęliśmy „szczyt małżeński"

Według, szacunków GUS,
pod koniec tego roku lięz-
ba ludności Polski wynie

sie ok. 34,5 min, tj. o ponad 300
tys. więcej niż na początku br

Najnowsze, bardziej optymisty
czne niż poprzednio prognozy
przewidują, że w 1980 r. będzie
nas już prawie 36 min. V7arto

przypomnieć, że jeszcze nie tak
dawno obliczano nas na 35,3 min
w 1980 r. Ostatnie przewidywa
nia powinny się sprawdzić, jeśli
nie ^mienią się dotychczasowe
tendencje w tzw. ruchu natural
nym ludności. Oto niektóre z

nich, odnotowane w statystyce
zeszłorocznej.

Osiągnęliśmy w tym okresie

„szczyt małżeński”, najwyższy
od 1954 r.: na 1000 mieszkańców
zawarto w ub. r. średnio 9,7
małżeństw. Warto przypomnieć,
że jeszcze przed 10 laty Współ
czynnik ten wynosił zaledwie
6,3. Od tego czasu liczba zawie
ranych małżeństw stale rośnie.

Łącznie zawarto w ub. r. 330,8
tys. ‘małżeństw. Gdy przyjrzeć
się bliżej naszej „geografii ma
trymonialnej”, okaże się, że naj
chętniej się żenią mieszkańcy
północnych i zachodnich reginów
kraju. Najwyższe współczynniki
zawartych małżeństw odnotowa
no w woj. Szczecińskim, jelenio
górskim, wałbrzyskim i elblą
skim; najniższe zaś — w kato
wickim, opolskim, białostockim,
bialskopodlaskim. W woj. kato
wickim wpłynęła na to prawdo
podobnie spora przewaga liczby

Krwawy incydent
na stacji metra

PARYŻ
W ub. niedzielę doszło do tra

gicznego incydentu na stacji me
tra paryskiego — Trocadero, w

samym centrum miasta. Jeden z

uzbrojonych cywilnych agentów
strzegących bezpieczeństwa i po
rządku w metrze. 38-letni Claude
Mandigou, zatrzymał 2 pasażerów,
aby sprawdzić czy mają ważne bi
lety. Wybuchła kłótnia i zdener
wowany kontroler wyciągnął z

kieszeni rewolwer. Współpasażero
wie, nie wiedząc, że Mandigou
jest agentem metra, wezwali po
licjantów. Na ich widok Mandi
gou, z niewyjaśnionych przyczyn,
otworzył ogień, zabijając 28-Ietnie
go Dominique Larose. Drugi poli
cjant strzelił do Mandigou, kładąc
go trupem.

Incydent odzwierciedla psychozę
strachu, jaka panuje w metrze pa
ryskim. Tylko w ciągu ostatnich
12 miesięcy popełniono w wago-1
nach metra oraz w autobusach
oonad 1.200 różnego rodzą iii prze
stępstw, przeważnie kradzieży i
napadów z bronią w ręku.
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kobiet w wieku 20—29 lat nad
liczbą odpowiednich kandydatów
na męża; w innych zaś woje
wództwach --- odpływ młodzieży
z tyci? terenów.

Skoro o małżeństwach mową,
nie da się pominąć sprawy roz
wodów. W ub. r. nastąpił dalszy

(Dokończenie na sir. 2)

Napływają zgłoszenia
do XXI Rajdu

„Szlakami Lenina46
Już ponad 3 tys. . zgłoszeń

przyjął komitet organizacyjny
tegorocznego — XXI Międzyna
rodowego, Rajdu l?rzyjaźni,,Szla
kami Lenina”, który rozpocznie
się 13 września w Tatrach i Be
skidach. Codziennie napływają
dalsze zgłoszenia.. Termin zgło
szeń upływa 20 sierpnia dla in
stytucji, i 30 sierpnia dla szkół.

W przeddzień Rajdu zorgani
zowane zostaną wycieczki szla
kami Lęnina po Krakowie.

W Krakowie zmarł zasłużony
działacz partyjny i państwowy
Władysław Wolski. Urodził się w

1901 roku w Warszawie, w ro
dzinie robotniczej. Tam również
pracował jako monter instalacji
telefonicznych, zdobywając jed
nocześnie wykształcenie. Od
wczesnej młodości związany z

ruchem robotniczym, najpierw
jako członek SDKPiL, następnie
KPRP, KPP i PPR; a od kon
gresu zjednoczeniowego w 1948
roku — należy do PZPR. Był
działaczem MOPR-u pełniąc m.

i u. funkcję sekretarza general
nego Komitetu Centralnego tej
organizacji.

W czasie
Władysław
tlerowskim
dzieckich oddziałach partyzanc
kich na terenie Białorusi i Lit
wy. Po odzyskaniu niepodległo
ści zostaje mianowany dyrekto
rem Państwowego Urzędu Repa
triacyjnego i generalnym pełno
mocnikiem rządu do spraw re
patriacji. W latach 1945—49 był
wiceministrem, a następnie mi
nistrem administracji publicznej.
Ostatnio był dyrektorem Woje
wódzkiej Biblioteki Publicznej w

Krakowie, skąd przeszedł na e-

meryturę.
Zmarły był kawalerem wielu

wysokich odznaczeń państwo
wyę>

TI W’ojny światowej
Wolski walczył z hi-
okupantem w ra-
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Z« cztery tygodnie
Tatrzańska Jesień

7 września zabrzmi pod
Krokwią ay Zakopanem hejnał
IX . Międzynarodowego Festiwa
lu Folkloru Ziem Górskich, a

potem zespoły górali ż 11 kra
jów żączną współzawodniczyć o

tradycyjną Złotą; Ciupagę.
Zóbaczymy w tym roku tan

cerzy
garii,
(może
NRD,
Węgier; Włoch, ZSRR i Polski;

Wiemy, że zespół włoski z A-

yiano jest znany w święcie i

i śpiewaków z gór Buł-

Czechosłowacji, Francji
2 zespoły), Norwegii,

Rumunii, Szwecji, Turcji,

Kultury, i-
obwodu

ukraińskiej
aż 8 zespo-

części
pokażą
Festiwalu odbędzie
kapel, solistów, in-

W NADCHODZĄCYM roku
szkolnym rozpocznie naukę 500

tys. pierwszoklasistów. 23 sier
pnia zasiądą oni pó raz pierw
szy w salach lekcyjnych.

W TORUNIU obradowały 9
bm. władze §wiato we go oraz

Europejskiego
'

Towarzystwa
Socjologii Wsi. Tematem po
siedzeń były sprawy organiza
cyjne oraz przygotowania do

walnych zgromadzeń obu to
warzystw, jakie rozpoczynają
się dzisiaj w Toruniu podczas
światowego spotkania przed
stawicieli tej dziedziny nauk

społecznych.
NA MOCY uchwały Prezy

dium Rządu w Sprawie harcer
skiej operacji „Bieszczady 40”

Warszawa i Kraków miejscem obrad
Międzynarodowego Zjazdu PTL

z udziałem 100 lekarzy

W 1980 r. będzie nas

36 milionów
(Dokończenie ze str. 1)

ich-wzrost -— z 39,7 tys. do 41,1
tys. Zdecydowały o tym głównie
miasta. Współczynnik rozwodów
(na 1000 mieszkańców) w mia
stach jest 4,5-krotnie wyższy niż
na wsi.

W ub. r. urodziło się 645 tys.
dzieci. I znów jest to najwyższy
wynik od wielu lat, uspokajają
cy chyba wysuwane jeszcze nie
tak dawno obawy o nasz roz
wój biologiczny. Od 1967 r., kie
dy to odnotowano najniższą licz
bę urodzeń w okresie powojen
nym, zwiększyła się ona w ub.
r. o 100 tys. Warto przy tym
podkreślić, że w tym czasie na
stąpił dalszy wzrost liczby uro
dzeń żywych — o blisko 24 tys.
w porównaniu z rokiem poprze
dnim.’

Szybciej w ostatnich latach

przybywa dzieci urodzonych w

miastach niż na wsi, co wiąże się
niewątpliwie z odpływem mło
dych kobiet do miasta. Nadal
jednak na wsi rodzi się — w sto
sunku do ogółu ludności — wię
cej dzieci. Na 1000'mieszkańców
w miastach przypada 17,3 uro
dzeń, na wsi zaś — 21,1. W kon
sekwencji stosunkowo najmniej
dzieci rodzi się na terenach sil
nie zurbanizowanych: w woj.
miejskim , łódzkim, stołecznym
warszawskim i katowickim.

Przyróśt naturalny — różnica
między liczbą urodzeń żywych i
zgonów -4 - wyniósł w końcu ub.
r. 348 tys. osób, i był. o 4 tys.
wyższy niż w roku poprzednim.
Najwyższe, współczynniki przy
rostu (na 1000 ludności) wystąpi
ły na terenach północnych, m.

in.- w woj. olsztyńskim i słup
skim, a najniższe' — w woj.
miejskim łódzkim i stołecznym
warszawskim.

cieszy się dużym powodzeniem.
Zespół z NRD widzieliśmy już
w Polsce, odnosił duże' sukcesy;
Nasi sąsiedzi ze wschodu przy
syłają nam zespół „Wiesiołka'.’ z

Dolińskiego Domu

wanofrankowskiego
zachodniej
SRR. Polacy
łów. Oprócz
się przegląd
strumeńtalistów i wokalistów
mistrzów muzyki ludowej.

Tak więc najważniejsza
preza Jesieni Tatrzańskiej
Festiwal Górskich Zespołów Re
gionalnych zapowiada się bardzo
interesująco,

'Jesień Tatrzańska zacznie się
4 września wielką zabawą na u-

licach miasta przy dźwiękach
kapel góralskich. W tym czasie
można zwiedzać wystawy prac
uczniów szkół artystycznych Za
kopanego i odwiedzać pracownie
licznych artystów mieszkających
w Zakopanem.

Cały Festiwal Folkloru Ziem
Górskich będzie się odbywał w

wielkim namiocie « cyrkowym
pod Krokwią. Tym razem ma

to być namiot nowoczesny, wię
kszy jak w roku ubiegłym, wy
godny. Oby tak było. A, RAK

im-

rz kraju;
wyznaczono lokalizację 5 spo
śród 12 stałych stanic. Powsta
ną one w Strwiązku, Czarnem,
Wetlinie, Dwerniczku, Zawo-
zie. Każda stanica wraz z po
lem namiotowym będzie mo
gła pomieścić ok. 200 osób.

W ŁÓDZKIM zespole „Pro
fil” powstaje godzinny, kolo
rowy film telewizyjny pt. „La
tarnik’? według noweli Henry
ka Sienkiewicza. W roli tytu
łowej występuje Józef Pierać-
ki.

W KOŁOBRZEGU zakończy
ły się 9 bm. 5-dniowe Nadbał
tyckie Spotkania Jazzowe
„Jazz-Jantar-76”.

PO 9 DNIACH tego miesiąca
zaległości w przewozach towa
rów zwiększyły się do 400 tys,
ton, z czego na konto ostat
niej soboty i niedzieli trzeba

zapisać pońad 50 tys. ton.

W Pałacu Kultury 1 Nauki w Warszawie rozpoczął się 9 bm.

Międzynarodowy Zjazd Polskiego,Towarzystwa Lekarskiego, któ
ry zorganizowany został z okazji 200-lecia powołania w naszym
kraju „Komisji nad szpitalami w Koronie i Wielkim Księstwie
Litewskim”. Jak wiadomo, wielka reforma społeczna w XVIII-
wiecznej Polsce oznaczała utworzenie pierwszego w Europie mi
nisterstwa zdrowia i opieki społecznej.
Wraz z przedstawicielami nauk

medycznych z kraju, uczestni
kami warszawskiego spotkania
jest stu lekarzy polskiego po
chodzenia z 14 krajów wszyst
kich kontynentów. Są wśród nich
laureaci ' wielu międzynarodo
wych nagród, autorzy prac nau
kowych, wybitni teoretycy i

praktycy, aktywni działacze po
lonijni. Przybyli m. in. dr Wła
dysław Cebulski — prezes Zwią
zku Lekarzy Polskich w USA,
prof. dr Jarosław Czekałowski
-ć specjalista z zakresu wiruso
logii z W. Brytanii, prof. Ta
deusz' S. Danowski — wykłado
wca endokrynologii i diabetolo-
gii na uniwersytecie w Pittśbur-
'gu w USA, dr Francis Kozło
wski — dyrektor medyczny pol
skiego domu starców w Montrealu
w Kanadzie, prof. Borys Sura-

Przyczyny braku
cukru na rynku?

Od pewnego czasu jesteśmy
świadkami, nienormalnego
zjawiska. Dzień w dzień,

zwłaszcza wcześnie rano i po po
łudniu, przed sklepami spożyw
czymi ustawiają się długie kolej
ki po cukier. Wszyscy stoją po
ten sam artykuł, ale niestety, nie
Wszystkich nazwań można.. tak
samo, tzn. normalnymi klienta
mi. Są bowiem wśród nich tacy,
którym rzeczywiście cukru za
brakło i którzy potrzebują dla'
zaspokojenia bieżących, niezbęd-
njych. potrzeb ! kg — 2tkS.. Aie o-

bok nich stoją w kolejce i tacy,
którzy ^byli, w gjej już wczoraj,
przedwczoraj, którzy prawdopo
dobnie przyjdą jeszcze kilką ra
zy dziś lub jutro po następny
kilogram, by w sumie kupić kil
kanaście czy kilkadziesiąt kg cu
kru. Na pewno wśród tych ostat
nich nie wszyscy są spekulanta
mi. Pó prostu opanowała ich
psychoza robienia zapasów. Za-

Dnia 7 sierpnia 1976 roku, zmarł w Krakowie

Władysław Wolski
wybitny działacz polityczny i państwowy, b. Minister

Administracji Publicznej, b. generalny pełnomocnik
Rządu PRL d. s. repatriacji i zasiedlania Ziem Odzyska
nych, b. długoletni dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Krakowie, odznaczony m. in.
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz

Medalem Zwycięstwa i Wolności.
Odszedł zasłużony dla Krakowa działacz społeczny

i kulturalny, gorący patriota i humanista.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

pasów kosztem innych, kosztem
tych, którzy — nie mając czasu

wystawać w kolejkach — często
muszą rezygnować.z koniecznego
zakupu.

Powstaje pytanie: czy to nie
normalne Zjawisko jest wyni
kiem zmniejszonych dostaw cu
kru z magazynów? Z całą stano
wczości^ trzeba odpowiedzieć —

nie. Otóż o ile w ciągu 7 pier
wszych miesięcy ub roku do
starczono do sklepów 603 tyś. toń
cukru, tó w tym samym czasie
br. 636 tys.'ton. W cźerwcu i lip-
cu ub; r. sklepy otrzymały z ma
gazynów 225 tyś. toń tego arty
kułu, ńnW?tyćhsamych dtćóbłT
miesiącach br. 240 tys. ton.

Czy można dostarczyć do skle
pów jeszcze więcej cukru? 'Od
powiedź jest jednoznaczna •—

NIE. Nie, bo więcej go nie ma
my, bo jest gó tyle, ile zdołano

wyprodukować z ubiegłorocznych
zbiorów buraków, a więc ilość
maksymalną na zaspokojenie na
szych potrzeb'. Jeśli jednak wy
tworzyła się sytuacja trudna i

irytująca, to zawdzięczamy tó
tylko i wyłącznie-, tym,, którzy
cukier wykupują w nadmiarze
Niektórzy przychodzą po- cukier
kilka razy dziennie..' Ciągle widzi
się te same twarze.‘“Jest wielu
takich; którzy, zajmują sobie

miejsce w różnych punktach tej
samej kolejki i pó kilka razy
potrafią wcisnąć się dó niej. Po
trafią się awanturować'
z innymi klientami jak
pedientkami. Można też

Wowąć bardzo często
„wypożyczania” sobie

dzieci, których trzymanie na

ku uprawnia do zakupu poza
kolejką... Są przypadki, że całe
rodziny dokonują zakupu cukru.
Sprzedawcy nie mają - upraw
nień, na podstawie których mo
gliby odmówić sprzedaży cukru

jednym i tym samym osobom w

ciągu kilku następujących po
sobie dni, a nawet godzin... W

tej sytuacji wiele innych osób
odchodzi bez towaru.

Wczorajszy ^wstrząs

zarejestrowany w Krakowie
Obserwatorium stacji sejsmolo

gicznej Zakładu Geofizyki .PAN
na Wawelu zarejestrowało kolej
ne trzęsienie ziemi w Chinach.

Nastąpiło ono według naszego cza
su — 8 bm. o godz. 23.41, tzn. ran
kiem 9 bm. według, czasu miej
scowego. Siła wstrząsu (zanotowa
na w Krakowie po. bez’ mała 11

minutach) wynosiła 5,7 w skali

Richtera, co sejsmolodzy zaliczają
do trzęsień „średnió-silnych”. Cen
trum tych drgań sejsmicznych
znajdowało się w odległości ók.

7.400 km od Krakowa.

Włamanie da banku

zarówno
izeks-
zaobser-
wypadki

małych

Podczas ostatniego weekendu w

jednym z banków w Neapolu wła
mywacze opróżnili około 50 sej
fów. Dokładna wartość łupu, skła
dającego się z biżuterii, papierów
wartościowych i płynnej gotów
ki, nie jest jeszcze znana, ale we
dług wstępnych informacji wyno
si kilkaset milionów lirów.

polonijnych
wskiej Akademii Medycznej i dr
Aleksandrowi Rytlowi, wielolet
niemu działaczowi Związku Le
karzy Polskich w USA — senat
Akademii Medycznej w Warsza-
wife nadał na uroczystym posie
dzeniu godność doktorów honoris
causa.

wicz — profesor uniwersytetu w

Lexington w USA, kierownik kli
niki kardiologicznej i ekspert
rządowy d/s medycyny.

Bogaty i różnorodny jest pro
gram tego spotkania. W czasie
tygodniowego pobytu, najpierw
w Warszawie a następńie w

Krakowie, jego uczestnicy omó
wią kilka ważnych :zagadnięń
współczesnej medycyny m. in.
problem odpowiedniego przygo
towania kadr medycznych. Pol
scy specjaliści podzielą się swy
mi oświadczeniami i przedstawią
osiągnięcia polskiej szkoły reha
bilitacji. Przewidziano także
zwiedzenie znanych ośrodków
rehabilitacyjnych w Konstanci
nie k/Warszawy i Reptach Ślą
skich.

Jak powiedział pre.zes Polskie-;
go Towarzystwa Lekarskiego
prof. Józef Towpik, obecny zjazd
oprócz celów naukowych, wy
miany wiedzy i doświadczeń, jest
również okazją do odnowienia i
wzmocnienia więzi intelektual
nych i uczuciowych lekarzy po
lonijnych z krajem ich przod
ków.

Pierwszego dnia obrad przy
pomniany został wkład Polaków
do rozwoju nauk biomedycznych;
Dwom uczestnikom zjazdu: prof:
Janowi Oszackietnu, wybitnemu
chirurgowi, b. rektorowi krako-

Koncentracja prac
przy wielkim piecu
Huty „Katowice"
Z każdym dniem zwiększa się

koncentracja robót przy obiek
tach Huty „Katowice”, które w

czwartym kwartale br. mają
być przekazane dó eksploatacji.

Na budowie wielkiego pieca
Huty „Katowice” zamknięto ko
lejny cykl prac. Brygady krą-.
koWskiegó Przedsiębiorstwa Bu
dowy Pieców Przemysłowych
zakończyły wykładanie wnętrza
pieca blokami węglowymi, któ
re stanowić będą ochronę ścia
ny stalowej konstrukcji przed
uszkodzeniami w wysokie] tem
peraturze. Obecnie załoga tego
samego Przedsiębiorstwa przy
stępuje do wymurowania wiel
kiego pieca specjalną cegłą sza
motową. Roboty te- mają być
wykonane dó 25 wrześnią. Póź- ,

niej .nastąpi końcowa fazą prac;
przy tym obiekcie r- suszenie.,
wielkiego pieca, poprzdzające
bezpośrednio pierwszy spust su
rówki żelaza.

Wielki piec Huty „Katowice”
.wytwarzać będzie rocznie:2,2
min toń surówki.

Śe sie dzieje na giełdzie!
(Dokończenie ze str. 1)

ciwko niej postępowanie karne,
jeden z robotników stwierdza

przy tym
moralność
sprjfćWtóe
zyskiem.

wręcz, że robotnicza
nie' pozwalałaby na
MdŚoMW tfcozu W

Tyle o ocetife,istańu*‘istniejąźe-^
go. I tu pierwszą sprawy,, które
powinny budzić niepokój. Ktoś
przeciężi (a może właśnie gestor?)
powinien znać zasady przydziału
talonów. Jeśli ma on być dawa
ny w formie nagrody czy premii
— a najczęściej tak się dzieje —

to są to premie chyba zbyt du
że, a zasady ich przyznawania
zbyt dowolne. Jeśli ktoś może

legitymować śię przyznanymi o-

iicjalnie kilkunastoma talonami,
to przesłuchać trzeba nie tylko
jego, ale przede Wszystkim tych
przydzielających. Czy przy spra
wach sprzedaży talpnów-premii
trzeba odwoływać się do robot
niczej moralności? To chyba
przesada; Nie wierzę, że najbar
dziej nawet zaangażowany ro
botnik sprzeda niepotrzebny mu

samochód za 69 tys. jeśli może
zań dostać 116 tys. zł. Gdyby się
upierał, przekona go zdecydowa
ne stanowisko wydziału finanso
wego, który i tak podatek obli-

4 4F stycznia 1920 roku, wkrót-
Bmb ce po przyjęciu przez

—* Kongres USA ustawy o

zakazie produkcji i sprzedaży al
koholu, w prasie ukazały się o-

głośzenia płatne tej treści: „Na
reszcie nastał pierwszy dzień
trzeźwej Ameryki. Kiedy zegary
wybiją północ, narodzi się nowy
naród”;

Ogłoszenie dość' dziwnej treści
stanowiło, hasło wywoławcze dla
mafii do zjednoczenia wysiłków
dla... działalności przecinko u*
stawie o powszechnej trzeźwości.
Okres od ustanowienia „suchej
ustawy” do jej. zniesienia 15 gru
dnia 1933 roku zalicza się w hi
storii Stanów do ery rozpasane-
go pijaństwa. Alkohol stał się
największym interesem w USA.
Roczne dochody z

sprzedaży napojów
wych przekraczały
dolarów.

Nad tym rynkiem
sławny Al Cąpone: rozwijał sieć

gorzelni, magazynów, kompanii
transportowych, garaży, nocnych
kabaretów i restauracji z wy
szynkiem, domów publicznych,
torów wyścigowych; domów ha
zardowych i innych przedsię
biorstw Tych nielegalnych za
kładów strzegło 700 „chłopców
Ala”: złodzieje, mordercy zawo-

nielegalnej
alkoholo-

4 miliardy

zapanował

Ł 3

Eta pijaństwa
dowi, eksperci finansowi i ‘adwo
kaci. Al miał w swych rękach
policję Chicago i był w stanie

zapewnić zwycięstwo wyborcze
bodaj każdemu politykowi.

14 lutego rozprawił się krwa
wo z „płotkami" świata prze
stępczego Chicago, a następnie
zorganizował; krajowy syndykat
branżowy, ustanawiając strefy
działania stowarzyszonych mafii;
Al Capońe umowy nie dotrzy-
mał, podobnie jak pozostali kon
trahenci Znów rozgorzały wal
ki. Ofiarami padło 60 szefów
różnych mafii. Zostali zastrzele
ni z różnej broni palnej lub za-

kluci kindżałami.
Mafie przejmują kontrolę.nad

związkami zawodowymi, co kry
minalistom pozwala uzależniać
ich członków od mafii w. spra
wach wyborczych. Poprzez zwią
zki zawodowe łatwiej teraz ban
dytom docierać do.kręgów zawo
dowych polityków. Następnie
mafia nowojorska' zajęła się

tamtejszym portem, aby ułatwić
sobie drogi przemytu narkoty
ków

Niejaki
Reles dowodził bry

gadą zawodowych rzezimie
szków, zwanych korporacją

zabójców, i właśnie on postawił
całą organizację na,'Skraju prze
paści.; Znienacka znalazł się w

rękach policji nowojorskiej, a-

resztoWany za dawne grzechy.
Policja dysponowała jednak
kimiś nićmi, prowadzącymi
ślad korporacji zabójców i

myślała się, że aresztowany
o niej wie. Policja obiecuje
darowanie winy, jeśli odkryje
arkana działalności korporacji i
Wyda czołowych prowodyrów.

Na 'podstawie jego zeznań Luis
Buchalter wędruje na ławę os
karżonych, a następnie na krze
sło elektryczne. Sprawa wydaje
się i . Reles zaczyna się panicznie
bać o swoje życie. Chroni- go za
tem duża- grujpa S policjantów
mundurowych i w cywilu; Reles

ja-
na

do-
coś
mu

nie opuszcza kwatery i wydaje
się, że pod silną strażą nic itiu
nie grozi; a tymczasem pewnego
poranka wypada z okna pokoju
na 7 piętrze. Policją zamyka do
chodzenie w sprawię korporacji
zabójców z powodu zgonu jedy
nego świadka.-

Następcą Al Capone, Lucky
Lueiano, przez długi czas rów
nież działający bezkarnie, po
dobnie jak Al, dostaje się do
więzienia, z którego, może nadal
dowodzić swoimi „chłopcami,?;
Wybucha jednak wojna L ten
fakt wprawia z zdenerwowanie
zawsze opanowanego herszta. O-
bawia się, że w tej sytuacji wła
dzę mogą zapomnieć o. nim i ,je
go .apelacji’, I oto . w-percie po
wstaje „bałagan”, przy-, czym
niektórzy jego organizatorzy do
magają się publicznie uwolnie
nia Lueiano, grożąc strajkiem
dokerów i ekscesami..' Wybucha
pożar na transatlantyku „Nor
mandia;”. Władze otrzymują u-

pomnifenie, że jeśli nie rozpocz-
nie się rozprawa rewizyjna Lu-
ciano — pożar może się przerzu
cić na inne okręty.

Istniała jeszcze inna przyczy
na, skłaniająca dó ponownego
rozpatrzenia sprawy. ,Na począt
ku 1942 roku dowództwo mary
narki wojennej USA starało się
jak najszybciej wyjaśnić nastę
pującą sprawę: kto zaopatruje
niemieckie okręty podwodne w

paliwo. Zasięg ich operacji tuż

przy amerykańskim wybrzeżu
nić jest możliwy bez zaopatry
wania tych jednostek w morzu, «

dala od baz niemieckich.' Kon
takty ze światem przestępczym
dały wyraźną odpowiedź: jedy
nie Lueiano jest w stanie tę
sprawę wyjaśnić. Wywiad mor
ski zwrócił się więc do adwo
kata-uwięzionego z prośbą o po
średnictwo: czy Lueiano zechce

•współpracować i na jakich wa
runkach.

Lueiano początkowo lawiruje,
wreszcie daje do zrozumienia, że
może być przydatny marynarce
wojennej, ale co z rewizją jego
wyroku? W ko'ńcu ■otrzymał po
myślną odpowiedź. ; W tydzień
pp niej władze aresztowały gru
pę Greków, którzy dostarczali

paliwo na niemieckie U-Booty.
(Dokończ, w jutrzejszym n-rze)

czy mu od, ceny tzw. rynkowej,
czyli co najmniej od owych 110
tys. Beż wątpienia natomiast'ma
rację jeden z dyskutantów — ro
botników stwierdzając,

'

że trze
ba ^ró^gątii^g^ć postępowanie^.;
spekulacyjne Przede wszystkim a
w śrwttó^iwu^w którym dana '-

osoba żyje.
W artykule; znalazły się i pro

pozycje rozwiązania sytuacji
giełdowej. Pierwsze — ze stro
ny Ministerstwa Finansów — to

podniesienie stopy opłat podat
kowych (do 15 proc.) oraż Wpro
wadzenie tzw. cen ekspresowych
(kto nie chce czekać, chce mieć
samochód szybko — płaci pań
stwowej firmie więcej). Pierwsze
z propnowanych rozwiązań nie
wiele chyba uzdrowi, bo do ce
ny sprzedaży doliczane będą po
prostu koszty podatku. Druga
wydaje się być godna rozważe
nia i wprowadzenia, ale -też bar- •

dzo rozważnie.
„TL” kończy: „Beż owijania w

bawełnę: prywatny handel sa
mochodami to nie tylko wydzie
lenie iluś tam placów, to temat
do rzetelnego zastanowienia się
przez zainteresowane instytucje i

resorty”. Nic dodać nic ująć i
może rzeczywiście wtedy mniej
miałyby do roboty MO i proku
ratura. U.wagi w dyskusji „TL”
traktujemy więc jako otworze
nie tej dyskusji.

ST. WIĄZOWSKI.

80 rocznica
urodzin Wiecha

Stefan Wiechecki — popular
ny Wiech obchodzi dzisiaj 80
rocznicę urodzin. Kilka tysięcy
felietonów poświęconych stolicy
i jej mieszkańcom — wydanych
w przeszło 30 zbiorach w ponad
milionowym nakładzie — to w

największym skrócie plon twór
czości tego chyba najbardziej
warszawskiego z warszawskich
pisarzy.

Jean Harlow z Alabamy
zaskarżyła o odszkodowanie
lekarza, ponieważ po przeby
tej operacji gardła mogła
mówić tylko szeptem. Chi
rurg nie zmartwił się chyba
jednak tym zbytnio, ponie
waż mąż pacjentki, zadowo
lony takim obrotem sprawy,
wypłacił mu honorarium
dwukrotnie wyższe niż żąda
na przez żonę suma.
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Oto jeden z ważkich proble
mów wchodzących w skład o-

gólniejszego kompleksu spraw
dotyczących

się u nas Łja-
gorsza specjal-
gospodaree we

rolnika

Odchodzenie od zawodu wyuczonego stało
wiskiem o zbyt dużej skali, nie omijając co

tiości, gdzie globalny deficyt kadr daje się
znaki. Oto fakty. W latach 1946—1974 do zawodu

szkoły przysposobiły 725 tys. osób, gdy w 1970 r. w rolnic
twie zatrudnionych było zaledwie 168 tys. z nich. Szacuje się,
że 22 proc. »sób, które ukończyły technika (210 tys.) później
rozstało się ze swymi wyuczonymi zawodami. Poza zawodem

pracuje m. in. 75 proc, techników elektromechaników, 78 proc,
techników środków spożywczych, 63 proc, techników włókien
nictwa odzieży, 61 proc, techników komunikacji, 56 proc, te
chników metalurgów.

WYKORZYSTANIA

REZERW.

Kołękcjonowanie „mieczników”,
czyli porcelanowych dzbanusz
ków do mleka i śmietanki z ser
wisów do kawy — to interesują
ce hobby Romualda Nowickiego,
pracownika naukowego Polite
chniki Wrocławskiej. Na zdjęciu:
dwa okazy z tej kolekcji.

Fot. CAF

Pieszczany - uzdrowisko

którego sława przetrwała
blisko pięć wieków

esos;(Korespondencja ułasna

Czechosłowacja ma wiele
sławnych uzdrowisk:
Karlove Vary, Mariań

skie Łaźnie, Trenczańskie Te
plice, Bardejovskie Kupele,
Trebon i in. Żadne z nich nie
dorównuje jednak Pieszcza-
nom, które cieszą się najdłu
żej swą renomą. Nazwa Piesz
czan wymieniona została w

starych kronikach po raz

pierwszy w r. 1113. Brakowa
ło tu jednak bliższego opisu
tej osady, jak też przyczyn,
dla których właśnie tutaj
powstała. O właściwościach
leczniczych występujących w

tej okolicy gorących źródeł i
borowin wiadomo było nato
miast już pod koniec XV wie
ku. Pisało o nich wielu ów
czesnych uczonych i lekarzy.
Do popularności pieszczań-
skich wód przyczynił się naj
bardziej w sto lat później Cra-
to de Craftheim osobisty le
karz trzech cesarzy: Ferdy
nanda I, Maksymiliana II i
Rudolfa II.
, Stan ówczesnej wiedzy le
karskiej nie pozwalał oczywi
ście na pełne rozpoznanie tych
cudownych — jak to określo
no — przydatności dla ludz
kiego zdrowia mineralnych
kąpieli. Najważniejsze były
jednak ich zbawienne skutki,
szczególnie dla osób cierpią
cych na schorzenia reumaty
czne.

Z CAŁEGO ŚWIATA

Pieszczany leżą w malowni
czej dolinie Wagu w odległości
zaledwie 85 km od stolicy Sło
wacji — Bratysławy. Miasto
liczy; obecnie 26 tys. stałych
mieszkańców, lecz łącznie z

przebywającymi tu ńa. lecze
niu kuracjuszami jest ich ok.
30 tys. Jak poinformował nas

naczelny dyrektor uzdrowis
ka, same tylko sanatoria dys
ponują ilością 2200 miejsc. Po
nad 10 tys. osób korzysta na
tomiast w ciągu roku z usług
zakładów przyrodoleczniczych
przebywając w tym czasie w

hotelach, pensjonatach i pry
watnych kwaterach. Duży.

ECHO KRAKOWA

Dlaczego odchodzą
awodu?

I® jawisko odchodzenia od
jT, specjalizacji zdobytej w

toku nauki stało się rów
nież udziałem absolwentów
wyższych uczelni. Bliższa ana
liza wykazała, że w 1973 r. 103
tys. osób — czyli co 6 absol
went — nie pracowało, zgod
nie ze swym kierunkiem wy
kształcenia. Wszystko to świad
czy o nie wykorzystaniu poten
cjału kadr kwalifikowanych.
„Racjonalne wykorzystanie, te
go potencjału — stwierdził E.
Gierek na II Plenum KC PZPR
— stanowi największą rezerwę,
decydującą o dalszym dyna
micznym, społeczno-gospodar
czym rozwoju naszego kraju”.

Jak przeciwdziałać tej
szkodliwej społecznie roz
bieżności między kierunkami
kształcenia a zatrudnienia?

Pomińmy tu sprawę wyjąt
kowo uciążliwych i ciężkich
warunków pracy i życia, jakie
łączą się z wykonywaniem nie
których zawodów. To zagad
nienie osobne. Często jednak
nie ucieczka od wyuczonego
zawodu, lecz niemożność o-

trzyfnania w nim pracy decy
duje o konieczności przekwali
fikowania się. Z pewnością tak
było np. z wieloma technolo
gami żywności, metalurgami
czy elektromechanikami. Tym
bardziej, że ogólnie biorąc sy-

w

narodowe i regionalne
kuracjuszy z Egiptu,
Tunezji i Kuwejtu,

procent stanowią cudzoziem
cy. Na ulicach i w parkach
spotyka się ich na każdym
kroku. Nie ' do rzadkości na
leży tu widok ubranych
swe

stroje
Syrii,
ciemnoskórych przybyszów z

Urugwaju, Wenezueli i Brazy
lii i jakże kontrastujących na

ich tle pacjentów ze Skandy
nawii.

Z ciekawości poprosiliśmy o

podanie liczby narodowości,
jakie aktualnie możemy tu

spotkać.
— W tegorocznym sezonie

mamy zagranicznych kuracju
szy z 55 państw Europy, Azji,
Afryki i obu Ameryk —

brzmiała odpowiedź — naj
więcej natomiast obcokrajow
ców przybywa do nas z Au
strii, Węgier, NRD i RFN.

NAJWYŻSZY STANDARD

Najstarsze czynne ośrodki
balneologiczne liczą w Piesz-
czanach ponad 150 lat. Oczy
wiście mowa tu o samych bu
dynkach, które w tym okresie
czasu były niejednokrotnie a-

daptowąne i wyposażane
nowoczesne urządzenia,
część uzdrowiska odcina
wyraźnie od reszty zabudo
wań i zgrupowana jest w cen
trum miasteczka. Najwięcej
tu bujnej zieleni charaktery
zującej się wieloma gatunka
mi drzew i ozdobnych krze
wów.

Pieszczany stale się jednak
rozbudowują. Po wojnie pow
stało tu kilkanaście super
nowoczesnych hoteli, sanato
riów i basenów kąpielowych.
Zdołaliśmy obejrzeć kilka,
aby przekonać się naocznie o

wspaniałym ich wyposażeniu
i standardzie. Mamy tu na my
śli nie tylko sam komfortowy
wygląd sal restauracyjnych,
cźytelni, tarasów ale również
urządzenia klimatyzacyjne i
stosowaną w szerokim zakre
sie automatykę na zanleczu u-

sługowym.

LECZNICZY KOMBINAT

Dziś nie wystarczą już dla
popularności Pieszczan cudo
wne źródła wód
Głównym celem
uzdrowiska było
wielofunkcyjnego
możliwiającego kompleksowy
system leczenia kuracjuszy. W
zakładach balneologicznych i
ambulatoriach dokonywane są
obecnie wszelkiego rodzaju za
biegi przy zastosowaniu naj
nowszych metod i sprzętu me
dycznego. Uzdrowisko skupia
najlepszych lekarzy specjali
stów, prowadzi również prace
naukowo-badawcze, organizu
je międzynarodowe sympozja
i zjazdy. Pieszczany w pełni
wykorzystały więc swoją szan
sę uzyskując rangę światowe
go kurortu.

ADAM ŻARNOWSKI

leczniczych,
rozbudowy
stworzenie

zespołu u-

Jeden z najnowocześniejszych obiektów kąpieliskowych „Pałace” w Pieszczanacb-

tuacja mieszkaniowa poważnie
ogranicza możliwość kadr.

Szkolnictwo zawodowe z po
wodu nięcelności kształcenia
od kilku lat znajduje się pod
ostrzałem społecznym, co stało
się bodźcem do dokładnej ana-

lizy sytuacji. Doprowadziła o-

na do wniosków w naszych
warunkach nowatorskich. O-
kazało się mianowicie, że na
wet przy bardzo precyzyjnych
planach rekrutacji i zatrudnie
nia, przy obecnym modelu te
goż szkolnictwa nie dałoby się
wszystkich skierować do pra
cy zgodnie z profilem ich
szkolnych kwalifikacji. Tempo
modernizacji gospodarki jest
zbyt wielkie, aby mogło nadą
żyć za nim nauczanie w jego
tradycyjnym kształcie. Wnio
sek stąd prosty: trzeba szukać
nowych sposobów kształcenia.
Konsekwentnie więc w szkol
nictwie zawodowym w miej
sce wielu wąskich specjalności
wprowadza się tzw. zawody
szerokoprofilowe zakładając, że
szkoła dawać może tylko za
sadniczy fundament wiedzy
zawodowej, a faktyczne zdo
bywanie zawodu
stępować dopiero
ktyki.

powinno na-

w toku pra-

ZMIANY
KONIECZNE

Przy czym eksperymenty w

szkolnictwie zawodowym to z

pewnością dopiero początek
zmian, jakie przyniesie przy
szłość, obejmując wszelkie
szczeble kształcenia. Wnioski
dotyczą zresztą nie tylko spo
sobu szkolnego nauczania. Dy
ktują one też wprowadzenie
trwałych zmian w polityce za
trudnienia — konieczność wpi
sania w tę politykę systemu
pozaszkolnego, permanentnego
dokształcania kadr, a następ
nie przekwalifikowania wię
kszych grup zawodowych,
wzmożonego doskonalenia sy
stemów - adaptacji -zawodowej.
Bez tych wszystkich mecha
nizmów wprowadzenie trwałej
zgodności między profilem
kształcenia a zatrudnieniem
nie jest możliwe.

Do spraw zdobywania zawo
du czy utrzymania się w nim
podchodzimy często zbyt sta
roświecko, statycznie, jako do
sumy umiejętności, które da
się uzyskać raz na zawsze.

Tymczasem wiele starych za
wodów zanika, a nowe rodzą
się z reguły na pograniczu kil
ku starych dyscyplin. Do ta
kich — przykładowo — należą
w naszych warunkach takie,
jak pracownik socjalny, orga
nizator zarządzania. Ten osta
tni zawód, podobnie jak np'.
administrator, zmienił u nas

swą treść: włączono do niego
naukę organizacji pracy, socjo
logię, pedagogikę pracy, czyli
dziedziny przez wiele lat nie
doceniane. Ta płynność •' treści
zawodów, i zmiany w ich no-,

/

menklaturze są trwałą tenden
cją współczesności, której po
winna wychodzić naprzeciw
indywidualna gotowość do
zdobywania i uzupiełniania
wiedzy. Szersze prawo obywa
telstwa zdobywać sobie po
winna także zasada zdobywa
nia dwu lub kilku pokrewnych
zawodów.

NAJWIĘCEJ ZALEŻY
OD ZAKŁADU PRACY

Praktycznie biorąc najwię
cej doraźnych regulatorów
harmonii między profilem wy
kształcenia a zatrudnienia
znajduje się obecnie w rękach
zakładów pracy. Nikt lepiej
aniżeli środowisko zakładu
pracy nie jest w stanie prze
ciwdziałać tendencjom do po
chopnej zmiany specjalności,
do czego młodzież jest skłonna
tym bardziej,, im bardziej
szkolne umiejętności okazują
się niedostateczne w

pierwszych doświadczeń zawo
dowych.

Wbrew uproszczonym
mułom, sytuacja wielu przed
siębiorstw jest trudna: ten
dencje „odśrodkowe” młodzie
ży są spore. Stąd właśnie rola
zakładowych programów ada
ptacji młodzieży, które są nie
zbędne do tego, 'by dyplomy i
świadectwa — znaki poten
cjalnych kwalifikacji zawodo
wych młodych ludzi — zamie
niały się w umiejętności fak
tyczne..

BOŻENA PAPIERNIK

toku

for-

Aby nowości
były nowościami

Od kilku-łat pracownicy nau
kowi informowani są przez obie

księgarnie z ul. Podwale o spe
cjalistycznych nowościach" wy
dawniczych. To godne uznania

przedsięwzięcie, niestety, teore
tycznie. tylko spełnia -zamierzo
ny cel. Zamówienia-wykazy o-

ferowanych tytułów do adresa
tów z reguły docierają wówczas,
gdy te przestały być już nowo
ściami, a bardziej atrakcyjne zo
stały wyczerpane. Dla przykła
du — wykaz „Nowości wydaw
nictw technicznych” datowany:
„czerwiec 1976”, rozesłany został,
według stempla urzędu poczto
wego, dopiero w dniu 26 lipca.
W ten spbsób cenna inicjatywa
całkowicie

racjonalne
o tytułach
dopiero w

razowo sygnalizowanych
wydawnictwa) i
na nie zamówień przed rozpo
częciem masowej sprzedaży. O-

becny system informacji księ
garskiej zupełnie nie. zdaje eg
zaminu.

chybia celu. Bardziej
byłoby informowanie

mających ukazać się
księgarniach, (każdo-

przez
przyjmowanie
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Zależy od ustawy
H. M. Jestem pielęgniarką,

przez 12 lat pracowałam w

szpitalu. W ub. r. otrzymałam
— decyzję o chorobie zawodo
wej wydaną przez Państwowe
go Inspektora Sanitarnego —

rentę w związku z .chorobą za
wodową, (iii grupą). Jeśli pó-
dejmę pracę, ile mogę zarobić
bez-'Obawy zawieszenia renty?

O ile renta. Pani została
przyznana w oparciu o ustawę
z dnia 12 czerwca 1975 roku o

świadczeniach z tytułu wypad
ków przy pracy i chorób za
wodowych nie obowiązują Pa
ni — w przypadku podjęcia
przez nią pracy — ogranicze
nia w zarobkach. O ile nato
miast rentę Pani przyznano na

podstawce przepisów o powsze
chnym zaopatrzeniu emerytal
nym — przy III grupie może
Pani miesięcznie zarobić 750 zł.

(mar)

Na wniosek pracownika
z. R . Przysługuje mi 26-

dniowy. urlop. Zakład pracy
twierdzi, że ze względu na

. pilne prace, udzieli ml urlopu
w dwóch równych . częściach
(po 13 dni). Mnie to nie odpo
wiada. Czy muszę się na taki
podział zgodzić?

Nie, nie musi Pan. W myśl
art. 162 Kodeksu pracy, urlop
może być dzielony na części
tylko na .wniosek pracownika,
a dzielenia takiego, wbrew
woli pracownika, zakład pracy
narzucać nie może. (JP)

Renta dla dzieci
Ł. Ł. Mój mąż zmarł tragicz

nie. Chciałam czynić starania
,o rentę rodzinną dla dwojga

uczących się dzieci Czy istnie
je szansą na uzyskanie renty?
Gdzie otrzymam autorytatywną
odpowiedź?

Podstawowym warunkiem u-

zyskania renty są uprawnienia
zmarłego dó renty ew. emery-

,tury. Jeśli mąż w chwili śmier
ci uprawnienia takie posiadał
— dzieci mają szansę na uzy
skanie świadczenia. Szczegóło
wych informacji na ten temat,
po zapoznaniu się ze sprawą,
udzieli Pani Wydz. Rent ZUS,
Kraków, Pędzichów 27.

i Char)

Hodowla pieczarek
Czytelniczka. Posiadam małe

gospodarstwo rolne, chciała-
bym hodować pieczarki. Gdzie
mogę otrzymać informacje ew.

instrukcję o hodowli pfecza-
rek?

Radzimy zwrócić się do Kra
kowskiej Spółdzielni Ogrodni-
czo-Pszczelarskiej — Dział Pro
dukcji, Rynek Główny 34, I p.
najlepiej w poniedziałki w

godz. 7—15. (do p. inż. Kanny
Balasy). (am)

Metodą samokształcenia
Czytelniczka. Pracuję w.pun- ,

kcie usługowym jednej ze :

spółdzielni. Mam 30 lat i wy
kształcenie podstawowe, Chcia-
łabym ukończyć szkołę śred
nią. Ze. względu na godziny ża-/
trudnienia nie-mogę uczęszczać
do Liceum Ogólnokształcącego
Czy są inne możliwości ukoń
czenia LO?

Może Pani zdawać, egzaminy
eksternistyczne z zakresu Li
ceum . Ogólnokształcącego. W
takim wypadku musiałaby Pa
ni zdobywać wiedzę przede ..;

wszystkim metodą samoksztnł- ,

cenią. Po bliższe informacje
radzimy zwrócić się do Kura- i
torium, ul. Basztowa 22. (1) i

Przeliczenie uzasadnione !
M. S. Jest rok 1376. Zasiłek

rodzinny pobierani ciągle we
dług zarobków z 1974. Kiedy
zgłosiłem się w zakładzie pra
cy z prośbą o przeliczenie za#
sitku na nowo, gdyż moje za
robki zmniejszyły się i nie o-

siągam 1400 zł miesięcznie na

członka rodziny oświadczono
mi, że przeliczenie dokpnano i
na nowo zasiłku przeliczać nie
będą...

O ile zarobki Pana w ub. ro«,
ku uległy obniżeniu i nie o-

siagają określonej wysokości
(1400 ź!) przeliczanie winno być
dokonane i-to już w styczniu
br. Radzimy sprawę wyjaśnić
w Wydziale Zasiłków ZUS,
Kraków, Pędzichów 27. (mar)

M. H. Mam 14 lat, chclałbym
zapisać się na kurs tenisa.
Które z krakowskich klubów

sportowych prowadzą tę sek
cję?

Radzimy zwrócić się do Spół
dzielczego Klubu Sportowego
„Nadwiślan” przy ul. Koletek
20, wzgl. do Kolejowego .Klu
bu Sportowego' „Olsza” przy
ul. Siedleckiego 7. (am)
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Praca Nauka

POTRZEBNA opiekunka
dochodząca lub na stałe
do półtorarocznego dziec
ka. Warunki bardzo do
bre. Kraków, ul.' Dobrego
Pasterza bl. 40/66 B.

g-9270

MATEMATYKA — do eg
zaminów poprawkowych
przygotowują studenci; —

Rosiek, tei. 505-36.

g-4575

LEKARZ przyj mie pomoc
do 3-letniego dziecka.
Zgłoszenia: teł. 617-00.
wewn. 597, po godz. 17 .

g-9591

KOREPETYCJI z matema
tyki — udzielam. Pikułski,
tel. 214-56.

g-6071

40-LETNIA, wdowa, bez
dzietna, ładna, zgrabna,
miłego usposobienia, do
brego serca, romantyczka,
posiadającą mieszkanie,
samochód, pozna Pana
kulturalnego, dobrego ser
ca, wysokiego, material
nie niezależnego, do lat
45. Cel matrymonialny,
Tylko poważne oferty ze

zdjęciem (zwrot i dys
krecja zapewnione): „Pra
sa*’ Kraków, Wiślna 2, dla
nr 9522.

WDOWIEC, lit 46. pracu-
jący zawodowo, pozna, sa
motną panią db" lat 45, po
siadającą mieszkanie, zde
cydowaną na małżeństwo.
Oferty 8852 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

ODNAJMĘ cudzoziemcowi
umeblowane mieszkanie
superkomfortowe w No
wej Hucie — pokój, kuch
nia — na okres 1—3 lat;
Oferty 6078 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

SAMOTNY, łat 54, pracu
jący, pozna panią w po
dobnym wieku, posiadają
cą mieszkanie. — Cel ma
trymonialny. Oferty 9285
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

DOCHODZĄCĄ starszą
panią przyjmę. od 1 wrze
śnia do dwumiesięcznego
dziecka. Warunki, do omó
wienia. Kraków-Olsza II,
uk Sokołowskiego 34.

g-9599

MATEMATYKA, chemia
— korepetycji udzielą
mgr inż. Jura, ós. Strusia
13/29, tel. 581-34.

g-9517

WARSZAWA! Komforto
wą garsonierę, telefon, za
mienię na równorzędną w

śródmieściu Krakowa. O-

ferty: Zofia Zymonik,
Skawina, Konopnickiej 2.

g-9122

Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży
Polskiej —Komenda Krakowska Ochotniczych Hufców

Pracy, wspólnie z Krakowskimi Zakładami Sodowymi
w Krakowie, ul Zakopiańska 62

POTRZEBNA dochodząca
pomoc do 10-miesięcznego
dziecka — • od październi
ka. Ul. Słomiana 21/34.
tei. 638-40, wewn. 540.

g-9267

DO egzaminów popraw
kowych przygotowujemy.
Matematyka, fizyka, ję
zyki obce. Zgłoszenia:
mgr Wilczek' Rakowicka
6/8, godz. 18—19.

g-8986

WDOWA, bezdzietna, nie
zależna, domek z' ogród
kiem, pozna pana po
sześćdziesiątce, beż nało
gów. Cel matrymonialny.
Oferty 8949 ,.Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

OPIEKUNKĘ do dzieci
przyjmę natychmiast. Mo
żliwość nauki. Telefon
423-59, po godz. 17. g-9241

CHEMIA — magister u-

dzieli korepetycji. Fali,
tel. 505-56. g-8831

MATEMATYKA, fizyka —

korepetycji udzielają stu
denci? Dziewoński, tel.
564-95.’ g-9209

ATRAKCYJNA pani po
zna najchętniej naukowca,
dyrektora lub prezesa.
Cel matrymonialny. Ofer
ty 9564 „Prasa*’ Kraków,
Wiślna 2.

CZTERDZIESTOCZTERO-
LETNI, średnie wykształ
cenie, 180 cm wzrostu, po
zna panią dobrej prezen
cji, bęz zobowiązań, po
siadającą mieszkanie. Cel
matrymonialny.' . Oferty
9614 „Prasa” Kraków, Wi
ślna 2.

POSZUKUJĘ samodzielne
go mieszkania (małego)
dla osoby starszej, na rok.
Czynsz z góry. Oferty
9117 „Prasa” Kraków,
Wiślną 2.

DOCHODZĄCĄ 3—4 razy
w tygodniu w godzinach
popołudniowych, do 2,5-
letniego chłopczyka —

przyjmę od września. Kra
ków, ul. Łobzowska 24A
m. 30. g-9553

ZAOPIEKUJĘ się dziec
kiem u siebie w domu, w

godz. 7—15. pferty 8977
„Prasa” Ęraków. Wiślną 2.

SPRZĄTACZKA mieszka-

nia potrzebna 2 razy w

miesiącu. Zgłoszenia: Kra
ków, Zegadłowicza 3/4
(narożnik Retoryka) w

godz. 13—15. g-9216
OPIEKUNKA do dwulet
niego dziecka potrzebna.
Kraków, ul. Szewska 18/5.
godz. 16—18. g-9233

OPIEKUNKĘ ■dochodzącą
na 7 godzin do 5-miesiecz-

nej dziewczynki przyj ma

Zaraz pracownicy nauko
wi. Kraków, Olsza IT. bl.
24/53. g-9232

CHEMIA — nauczycielka
liceum udzieli korepetycji.
Wyroba, Pilotów 26/2.

g-8990
MATEMATYKA — kore
petycji udziela małżeń
stwo pracujące naukowo
(program szkół średnich i
Wyższych ekonomicz
nych). Lewińscy, Bieńcźy-
ce. Na; Lotnisku 20/42.

. g-3909

ROZWIEDZIONA nie z

własnej’ winy, lat 42, z

córką 7-letnią, gospodarna
i sympatyczna,, pozna w

celu matrymonialnym
sympatycznego Pana.
Kraków 42, skrytka pocz
towa 43. g-8928

46-LETNIA, pracująca,
posiadająca ładne mie
szkanie, pozna w celu
matrymonialnym odpo
wiedniego Pana. Poważne
oferty prosi

‘ kierować:
„Prasa*’ Kraków, Wiślna
2, dla nr 9598.

STUDENTKA AM poszu
kuje pokoju blisko cen
trum lub w centrum, —

Czynsz płatny z góry.
Oferty 9142 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Matrymonialne

BIURO Matrymonialne —

j.Junona’* prowadzi psy
cholog. 23-100 Busko Zdrój,
skrytka pocztowa 92.

K-5522

PRAGNIESZ szczęśliwego
małżeństwa?,. Ńapisz: Pry-
watne Biuro „Venus” —

Koszalin, Kolejowa 7 —

Błyskawicznie prz,eśiemy>
krajowe adresy. K-4350

PANNA po studiach; ła
dna, średniego wzrostu,
dobrej prezencji’, pozna
kawalera do lat 30, reli
gijnego, o wysokiej kultu
rze osobistej. Cel matry
monialny. Oferty 8902
„Prąsa*’ Kraków, Wi
ślna 2.

SAMOTNA wdowa, nieza
leżna, właścicielka posia
dłości, pozna wdowca
kulturalnego, przystojne
go, do lat 65. Cel matry
monialny. Oferty 8829

Prasa*’ Kraków, Wi
ślna 2.

PRACUJĄCY poszukuje
pokoju w Nowej Hucie,
najchętniej w okolicy pla
cu Centralnego. Oferty
8491 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

MIESZKANIE 2-pokojowe,
komfortowe, w śródmieś
ciu zamienię na super-
komfortowy pokój z kuch
nią; Oferty 8798 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

WDOWA, miłą, dobrej
prezencji, posiadająca
mieszkanie, pozna pana
spokojnego' charakteru,
bez nałogów, .w Wieku e-

merytalnym. Cel matry
monialny. Oferty 8886
„Prasa*’ Kraków, Wi-
śliią 2.

MIŁĄ, kulturalną panią, z

wykształceniem średnim
lub wyższym, do lat 30,
chętnie posiadającą mie
szkanie. pozna w celu

matrymonialnym kawaler
(wzrost średni, bez nało
gów). Absolutna dyskre
cja zapewniona. • Oferty
9208 „Prąsa" — Kraków,
Wiślna 2.

POKÓJ z kuchnią, pół-
komfortowe, śródmieście,
zamienię na garsonierę w

nowym budownictwie.
Warunki do omówienia.

Oferty 8793 „Prasa” Kra
ków. Wiślna 2.

KTÓRY z panów w śred
nim wieku poda przyja
zną dłoń zgrabnej, bardzo

osamotnionej blondynce,
posiadającej -mieszkanie.
Cel matrymonialny. Ofer
ty 8853 ,iPrasa*’ Kraków,
Wiślna 2. ?■

PANNA pozna kawalera
lub wdowca w wieku 50—
60 lat, najchętniej pocho
dzącego ze wsi. Cel ma
trymonialny. Oferty 8022
, Prasa*’ Tarnów, Krakow
ska 12.

MAŁŻEŃSTWO z dziec
kiem poszukuje niekrę-
pującego pokoju lub gar
soniery na okres 1—2 lat.
Czynsz do uzgodnienia.
Oferty 8788 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

WIELKA
OKAZJA!
pfi

posezonowa;
'

« fo. »■**>

WMIZM CEN
TOWARÓW
WIOSENNO
- LETNICH

w branżach: — konfekcyjnej,
dziewiarskiej, pończoszniczej,
tekstylnej, obuwniczej.

PANNA, wzrost średni,
wykształcenie wyższe, do
brego charakteru —

’

o

wszechstronnych zaintere
sowaniach. lubiąca tury
stykę. pozna kulturalnego
kawalera do lat 35, o po
dobnych walorach. Mile
widziane zdjęcia. Zwrot i
dyskrecją zAn°wnione. Cel

matrymonialny. Oferty
8872 „Prasa” Kraków, Wi
ślna 2.

2 POKOJE z kuchnią w

Radomiu i pokój z kuch
nią w Krakowie — super
komfortowe, spółdzielcze
— zamienię na 3 pokoje z

kuchnią w Krakowie,
względnie mieszkanie w

Radomiu ną analogiczne
W Krakowie. Oferty 8787
„Prasa*’ Kraków, Wiślna 2.

DĄBROWĄ Górnicza! M-3
zamienię ną podobne lub
garsonierę w Nowej Hu
cie. Oferty 8777 „Prasa”
Kraków, Wiślną 2.

organizują
OCHOTHICH HUFIEC PRACY
dochodzący, dla młodocianych — bez zakwaterowania.

Młodzież, w wieku fó do 18 lat, chętna do pracy

w zawodzie:
• ŚLUSARZA REMONTOWEGO

• TOKARZA

proszona jest o zgłaszanie się w Dziale Kadr i Szko
lenia Krakowskich Zakładów Sodowych — w Kra
kowie, ul. Zakopiańska 62, parter, pokój nr 6.

Zapewnia się:
— ukończenie szkoły podstawowej
— naukę — przyuczenie w zawodzie
— posiłki regeneracyjne
— obiady odpłatne w cenie 7 zł
— inne świadczenia przysługujące pracownikom

KZS.

Zgłaszając się do Hufca, zabierzcie ze sobą:
• wyciąg aktu urodzenia
• ostatnie świadectwo szkolne lub zaświadczenie

o uczęszczaniu do szkoły.
© dwie fotografie.

NIE ZWLEKAJCIEI Ą ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONAI

K-5978

DOM TOWAROWY

«KRAKUS»

vKupno

POSZUKUJĘ samodzielne
go pokoju,. Oferty 9158
„Prasa*’ Kraków, Wiślna 2.

VOLKSWAGEN 1600 mi
krobus — kupię. Oferty
9743 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

SYRENA 105. ’ Trabant? —

kupię zdecydowanie. Ofer
ty^ 8983., „Prasą.'’.. Kraków*

Ji‘

ZAMIENIĘ superkomfor
towe -M-3, 39 m2, ciemna
kuchnia, osiedle Azory, na

dwa oddzielne mieszkania
lub dwie garsoniery. Ofer
ty: ..telefon 273-87^ w

^godz:f- ‘8—Ts; 1 ’ ’ ’• ^-9156

FISHARMONIĘ w dobrym
stanie — kupię. Oferty
9604 Prasa” Kraków, Wi
ślna 2.

FIAT 126p, fabrycznie no
wy — kupię. Oferty 9215
„Prasa*’ Kraków, Wi
ślna 2.

P-70 w dobrym stanie —

kupię. Oferty 9219 „Pra
sa*’ Kraków, Wiślna 2. •

BONY PeKaO kupię. —

Oferty z ilością i ceną
kieroWać: „Prasą" Kra
ków. Wiślna-2, dla ńr 8964.

KLUBY-skórzane — kom
plet — w dobrym stanie
kupię. Oferty '8941 „Pra
sa*’ Kraków, Wiślna 2.

1.900 bonów PeKaO — ku
plę. Oferty 8973 „Prasa”
Kraków. Wiślna 2.

STUDENCKIE a > < <v • -rok)
bezdzietne małżeństwo —.

wynajmie niekrępujący.
pokój — garsonierę, na

rok akademicki 1976/77.
Oferty 9153 , Prasą” Kra
ków, /Wiślną 2.

MIESZKANIE typu M-4,
IVp„65m?, os... Boh.
Września, superkomforto
we — zamienię na dwa
oddzielne mieszkania: 2

pokoje z kuchnią i M-2,
najchętniej w Nowej Hu
cie. Oferty 9150. „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

PILNIE kupię pokój z

kuchnią lub garsonierę,
własnościowe. Oferty 8809
„Prasa" Kraków, Wiślna 2.

Nieruchomości

OD PONIEDZIAŁKU, 9 SIERPNIA — następujące
sklepy WOJEWÓDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
HANDLU WEWNĘTRZNEGO W KRAKOWIE sprze
dają po cenach obniżonych:
BRANŻA KONFEKCYJNA;

500 bonóW kupię. Tel.
269-16. g-9236

WILLĘ superkomfortową,
wolnostojącą, w Krakowie
— sprzedam. Oferty 9036
„Prasa” Kraków; Wiślna 2.

• sklepnr65—ul.
• sklepnr21—ul.
• sklepnr38—ul.

BRANŻA TEKSTYLNA:

Boh. Stalingradu 52 '

Floriańska 17
Grodzka 22

AES register — kolekcja
specjalizowana. Kupię lub
zamienię medale oraz gra
ficzne znaki własności,
exlibrisy — pracę współ
czesne o walorach arty
stycznych. A . E. Sala,
skrytka pocztowa 807;
30-960 Kraków.

g-8912

SPRZEDAM mały domek
z ogrodem o pow. 11 arów.
Możliwość budowy. Zgło
szenia:. Wieliczką, ul. Dob-
czycka 8. Oglądać tylko
w niedzielę. g-9031

KUPIĘ dom z ogródkiem
w okolicy Woli Juśtow-
skiej lub Bielan- Oferty
8447 , .Prasa” Krakpw,
Wiślna 2.

sklep
sklep
sklep
sklep

nr

nr

nr

nr

sklep
sklep
sklep
sklep
sklep
sklep
sklep

63 — ul. Boh. Stalingradu 42
41 — ul. Dzierżyńskiego 53

234 — Nowa Huta, ós. Urocze bl. 4
236 — Nową Huta, os. Uroczę bl. 18

nr 161
nr 181
nr 167
nr 179
nr 149
nr 325
nr 326

— ul. Długa 67
— al. Inwalidów 9
— ul. Karmelicka 12
— Rynek Podgórski 9
— ul, Floriańska 25
— ul. Podwale 5
— pl. Wolnica 14

BRANŻA OBUWNICZA:

©
©

BRANŻA DZIEWIARSKO-PONCZOSZNICZA:

.. Boh. Stalingradu 40
i. Dzierżyńskiego 53
.. Pstrowskiego 6
. Dasżyńśkiegp 19

.. Floriańska 40
. Solskiego 24

... Podwale 7.

• sklep nr 62 -- ul.
•

sklep, nr 100 -- ul
•

sklep nr 123 -- ul
•

sklep nr 111 -- al-,
•sklepnr28--ul
•sklepnr30--ul
•sklepnr334--ul

K-5982

Lokale

WARSZAWA! 2 pokoje
superkomfortowe, telefon,
zamienię na równorzędne
w Krakowie. Oferty 9127

„prasa*’ Kraków, Wiślna 2.

PARCELĘ budowlaną w

Prokocimiu zamienię ną
mieszkanie własnościowe.
Dzielnica Obojętną. Ofer
ty 8439 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

MŁODE m ałżeństwo -przyj-
mie dozorcostwo. Waru
nek: mieszkanie. Oferty
8488 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

KUPIĘ garsonierę własno
ściową. może być do re
montu, w starym budow
nictwie. Podać cenę; O-

ferty 8759 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

NOWĄ Hutaj Garsonierę
— 24 m2, spółdzielczą, za
mienię na pokój z kuch
nią. Warunki do omówie
nia. Oferty 8754 „Prasa”
Kraków, wiślna 2.

PIĘKNE 4-pokojowe mie
szkanie, w okolicy hotelu
„Cracovia". zamienię ną
dwa co najmniej 2-poko-
jowe. Oferty 8497 „Prasa*’
Kraków. Wiślna 2.

PRZYJMĘ panienki dó

pokoju. Kraków. Pod
miejska 8. ’

g-8801

KZguby

16 CZERWCA br„ w po
ciągu ńa trasie Nowy Targ
— Kraków, zgubiono port-
fęl z legitymacją szkolną
i pieniędzmi. Zwrot na
grodzę. Edward Batheld,
Krzeszowice, ul; Krakow
ska 29.

g-9272

WYSOKA nagroda za wia
domość lub. odprowadze
nie psa — pudlą czarnego,
suki, zaginionego 25 lip-,
ca w okolicy. Rudawy, od
prowadzić: Kraków, ul.
Podzamcze 26/5.

g-9353

WDNIU2VIIIbr„wgo
dzinach popołudniowych
zgubiono 3 klucze samo
chodowe z jasnym brelo
kiem. Znalazca prószony
o zwrot ża. nagrodą. Wia
domość: telefon 344-55, w

godzinach pracy; telefon
335-09 bo rędżiHi© 15.

9404-g

zaprasza uprzejmie PT Klientów do nowo otwartego

punktu usługowego
krojenia konfekcji lekkiej

. , PAMSKIEJ, MŁODZIEŻOWEJ J DZIECIĘCEJ, wykonu,
’ jąfeęgo ,-n# poczekaniu lub w .'terminie; do- 3 dni.—
' 3 WYKRO.TE^ifOdni; 'sii&ahic, garsonek, sukienek, kamizelek;

bluzek i innych ubiorów.,
PUNKT czynny jest w DOMU TOWAROWYM „KRAKU S” —

ul. Anny 2, przy stoisku z tkaninami, codziennie w godzinach 8—16;
w soboty 8—14.

federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej
Komenda Krakowska Ochotniczych Hufców Pracy

wspólnie
z Miejskim Przedsiębiorstwem Robot Inżynieryjnych

w Krakowie, Rynek Główny 25

organizuje

OCHOTNICZY HUTIEC PRACY
dochodzący — roczny — dla młodocianych.

Miodzież, w wieku 16—18 lat, chętna do pracy w zawodzie:,

O

proszona
w Krakowie al. Słowackiego 44

lub

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

Zapewnia się:
• ukończenie szkoły podstawowej w jednorocznym sy

stemie •

• naukę-przyuczenie w zawodzie

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

® inne' świadczenia przysługujące pracownikom zgodnie-
z Kodeksem Pracy i Układem Zbiorowym Pracy w

Budownictwie.

Zgłaszając się do hufca należy zabrać ze sobą:
1. wyciąg aktu urodzenia (do wglądu)
2. świadectwo z ostatniej ukończonej klasy szkolnej :

dwie fotografie
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzaj
jące przydatność do nauki zawodu

pisemną zgodę rodziców,

MŁODZI KOLEDZY — NIE ZWLEKAJCIE — ILOSC

MIEJSC OGRANICZONA! PRZED WAMI SZANSA

ZDOBYCIA WYSOKO CENIONEGO ZAWODU!

SLUSARZA-MECHAN1K.A

BETONIARZA DROGOWEGO

TOROWEGO

jest o zgłaszanie się w Komendzie Krakowskiej OHP

3.

4.

5.
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sześć nowych gminnych szkół zbiorczych
W ciągu ostatnich 4 lat w

naszym województwie pow
stało 20 gminnych szkół zbior
czych. Od nowego roku roz
pocznie, funkcjonowanie dal
szych 6 tego' rodzaju placó
wek oświatowych: w Niepo-

W kilku wierszach
W Klubie Międzynarodo

wej Prasy i Książki przy pl.
Centralnym wystąpi dziś zes
pół instrumentalno-wokalny
HIS BROTHERS CHIL-
DREN z San Antonio USA.

Zespół zaprezentuje ludową
muzykę Meksyku i Texasu.

Wstęp na imprezę jest
wolny, początek wieczoru o

godz. 19.30.
*

'

Informujemy
mieszkańców osiedla
rza Krzesławickie, iż
cie zakończył się
tamtejszego Urzędu
wo-Telekomunikacyjnego —

Kraków 37. Placówka ta

czynna jest codziennie (z wy
jątkiem niedziel i świąt) w

godzinach od 14 do 20.

wszystkich
Wzgó-
wresz-

remont
Poczto-

20 tys. turystów
zwiedziło w br.

♦Sądecki Park Etnograficzny*
Dużym powodzeniem wśród

turystów odwiedzających Nowy
Sącz cieszy się „Sądecki Park
Etnograficzny”, o którym pisa
liśmy obszernie przed rokiem z

okazji jego otwarcia. W skanse
nie zgromadzono 25 obiektów za
bytkowych ukazujących tradycje
kulturowe Lachów, Pogórzan i
Łemków zachodnich. W br. są
decki skansen odwiedziło 20 tys.
turystów.

Nowym obiektem W skansenie
jest XIX-wieczna studnia dwor
ska przeniesiona ze wsi Nawo
jowa — zrekonstruowana w są
siedztwie XVII-wiecznego drew-

: nianego dworu 1 Rdzawy. Przy
gotowuje

'

się dóprzeniesienia
na teren 20-hektarówego skanse-'
nu kolejne obiekty. M. in. XVI-
wieczny drewniany kościółek z

Cerkwi koło Bochni. Ten zabyt
kowy obiekt wzbogaci interesu
jący zbiór „Sądeckiego Parku
Etnograficznego” — jednego z

najmłodszych, bo liczącego nie
spełna rok, polskich skansęnów.

i ' '' /
łomicach, Pcimiu, Drwini,
Świątnikach Górnych; Micha
łowicach i Wielkiej Wsi. W
ten sposób 69 proc, gmin kra
kowskich posiadać będzie roz
budowane centra oświatowej
a z ogólnej liczby 45 ty*s.
uczniów szkół wiejskich 36
tys. objętych zostanie zasię
giem zbiorczych szkół gmin
nych.

Ostatnie z organizowanych
szkół odbiegają poziomem wa
runków lokalowych od pow
stałych w latach poprzednich.
Najlepszymi dysponują obec
nie Niepołomice, gdzie aktual
nie kończy się rozbudowę o-

biektu; także stosunkowo du
ży i funkcjonalny budynek
pomieści gminną szkołę zbior
czą w Pcimiu.

Należy zaznaczyć, że
rżenie gminnej szkoły
czej zawsze niesie poprawę
efektów nauczania i wycho
wania, przyspiesza pożądane
zmiany w szkolnictwie. Gmin
ne szkoły zbiorcze stwarzają
szansę lepszego i skoncentro
wanego nadzoru nad zespołem
szkół ze sobą współpracują
cych. Łatwiej o korzystne roz
mieszczenie kadr i ich efekty
wne samokształcenie. Wresz
cie: gminne szkoły zbiorcze
sprzyjają roztoczeniu dodat
kowej opieki nad uczniami
przez organizowanie świetlic,
zajęć pozalekcyjnych, doży
wianie etc.

utwo-
zbior-

Komunikat MO
Rowerzysta, który w dniu 11

lipca br. o godz. 13.40 w Krako
wie na skrzyżowaniu ul. Pstrow
skiego i ul. Kamińskiego potrącił
19-letnią Małgorzatę Pieprzyk, pro
szony jest o zgłoszenie się w

Wydz. Ruchu Drogowego KM MO
w Krakowie przy ul. Siemiradz
kiego 24 (pokój 04) nr tel. 239-21
wewn. 894. MO ■prosi również o

zgłoszenie się świadków wypadku.

Nowe gminne szkoły zbior
cze dla optymalnego w ich
warunkach realizowania pro
gramu otrzymały dodatkowe
wysokie fundusze na wyposa
żenie w pomoce szkolne i

sprzęt. Wszystkie wymienione
też dysponują pełną obsadą
nauczycieli specjalistów, w

tym wielu z wyższym wy
kształceniem, lub aktualnie
odbywających studia, (woj)

Przypominamy
kierowcom

W związku z licznymi wciąż
jeszcze zapytaniami kierowcó w

pojazdów samochodowych czy
wolno im bez- ryzyka podwozić
oczekujące przy drodze osoby
starsze oraz inwalidów, a także
z nastaniem roku szkolnego
uczniów względnie studentów —

zwróciliśmy się do dyrekcji
PZU w Krakowie o autorytaty
wną informację.

Otóż zgodnie z obowiązujący
mi przepisami w ramach do
tychczasowych ubezpieczeń obo
wiązkowych kierowcy mogą bez
obaw przewozić osoby starsze w

wieku emerytalnym, inwalidów,
uczniów i nie pracujących stu
dentów. W razie zaistnienia nie
szczęśliwego wypadku PZU wy
płaca świadczenia z obowiązko
wego ubezpieczenia komunika
cyjnego NW.

Na jednym z najbardziej ruchli
wych skrzyżowań Krakowa,
manowskiego i

licą Stanisława
prace związane
dzonego kabla

Li-

Pstrowskiego z u-

Cekiery trwają
z wymianą uszko-
sygnalizacji świe-

tlnej. Prace wykonuje Kolejowy
Zakład - Zabezpieczenia (Ruchu i
Łączności. Czy aby sprawna sy
gnalizacja poprawi, sytuację na tak

trudnym skrzyżowaniu?
Fot. ZBIGNIEW OGIŃSKI

LATO NAUKOWE

studentów Politechniki Krakowskiej

Zamkniecie ruchu kulowego
w ul. Lublańskiej

W związku z budową przejścia
magistrali ciepłowniczej CO do
dnia 13 bm. zostanie zamknięty

Racjonalizatorzy
z Huty im. Lenina

blisko 2 min zł
Co roku pracownicy Huty im

Lenina zgłaszają i realizują w

poszczególnych . wydziałach
kombinatu swoje wnioski racjo
nalizatorskie, które przynoszą
naszej gospodarce spore oszczę
dności i przyczyniają się do u-

sprawnienia procesów technolo
gicznych.

Wśród nich na uwagę zasłu
guje wykorzystanie na większą
skalę żużli odpadowych z pie
ców wgłębnych zgniatacza do

procesu produkcji stali marte-

nowskiej, jako zamiennika im
portowanej rudy stalowniczej.
W okresie 6 miesięcy br. zastą
piono w ten-sposób 2295 ton ru
dy stalowniczej, co pozwoliło
zaoszczędzić ok. 2 min zł na za
kupach importowych, (aż)

dla ruchu kołowego przejazd przez
ul. Lublańską. Trasa objazdu prze
biega ulicami: Dobrego Pasterza
i 29 Listopada. Stąd też zmiany w

komunikacji miejskiej.
Autobusy MPK biegnące przez

ul. Lublańską kursować będą na

częściowo zmienionych trasach:
linia 105 — al. 29 Listopada —

Powstańców — Reduty (pod cmen
tarz komunalny), linia 132, 138,
B — od ul. Opolskiej przez al. 29
Listopada — Dobrego-Pasterza (W
obu' kierunkach), linia 128 i ńoćńa
628 — od ul. Marchlewskiego jarzez
ul. Grochowską, Rakowicką, Pran-
doty, al. 29 Listopada — Dobrego
Pasterza (w obu kier.).

Zawiesza się w tym czasie kur
sowanie linii 129, której* wozy zo
staną skierowane na trasę zastęp
czą (linia „Z”) na odcinku Rondo
Mogilskie — al. Marchlewskiego —

Grochowska — Pilotów — Stani
sława ze Skalbmierza — Miechowi
ty (pętla).

Dodatkowy przystanek ustalony
został przy al. 29 Listopada —

Dobrego Pasterza dla lini 105, 128,
132, 138, 628 w kierunku Nowej
Huty, dla linii 105 w kierunku
Dworca Gł. oraz w ul. Dobrego
Pasterza — Olszeckiej w kierunku
miasta dla linii 128, 132, 138 i B.
Natomiast autobusy linii 128 i 628
nie zatrzymują się na przystanku
przy al. 29 Listopada — Langiewi
cza. Poza tym autobusy zatrzymu
ją się na wszystkich przystankach
pośrednich innych linii znajdują
cych się na trasach zastępczych.

Około 5—10 proc, studentów
bierze aktywny udział w pra
cach naukowych w uczelniach,
Dla nich właśnie, w całym kra
ju, obecny, okres jest nie tylko
czasem odpoczynku, ale także
pracy, która odbywa się w o-

środkach akademickich oraz w

różnych innych częściach regio
nu; studenci ci wyjeżdżają
w ramach akcji „Lato 76” — na

obozy naukowe czy praktyki.
Efektem tych działań, przyno
szących zainteresowanym sporą
satysfakcję są opracowania, te
matycznie z różnych dziedzin,
coraz częściej Wykorzystywane
przeZ lokalną administrację w

rozwiązywaniu wielu kwestii.

W tegorocznej akcji „Lato” W
Politechnice Krakowskiej uczest
niczy ok. 480 studentów, którzy
wyjechali na 26 obozów nauko
wych., W uczelni tej działa 31
kół naukowych na wszystkich
6 wydziałach.

I tak np. « do ^Staregd Sącza
wyjechali studenci aby zająć się
dokumentacją plastyczną tego
terenu; w Krośnie przeprowa
dzą ocenę szkodliwości wpływów
drgań komunikacyjnych na o-

biekty zabytkowe w rejonie sta
rego miasta; badania konstruk
cji mostu nad Dunajcem wyko
nane zostaną w miejscowości
Melsztyn; w Zakopanem powsta-
je studium warunków komuni
kacyjnych miasta; w Rożnowie
przeprowadzono badania statecz
ności zboczy i przysiółków tu
tejszej zapory. Opracowywanych
tematów jest oczywiście znacznie
więcej.

Niektórzy najlepsi studenci

wyjechali także na praktyki za
graniczne, które odbywają się
m. in. w Czechosłowacji, Fran
cji, Wielkiej Brytanii, RFN, NRD
i ZSRR.

Pewne prace mają charakter
wniosków racjonalizatorskich, a

jest ponoć także kilka chronio
nych patentami lub zgłoszonych
do rozpatrzenia przez ten urząd.

(ja)
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Zawsze z sercem o Polsce
W Krakowie gościł ostatnio ANTONI GRONOWICZ, pisarz

amerykański polskiego pochodzenia, który całą swoją
twórczość za granicą poświęca naszemu krajowi. Pochodzi ze
środowiska chłopskiego, a swoją działalność literacką rozpo
czął w Polsce już w roku 1935. Obecnie jest mieszkańcem

Nowego Jorku.
— Jaką tematykę mają

Pana utwory?
—

. Zacząłem, jak wielu zre
sztą pisarzy, od wierszy. Oczy
wiście związane były one

środowiskiem, w którym
łem: pejzażem polskiej
pracą i zmaganiami ludzi;
tęsknotami. Mój literacki
biut to tomik wierszy
„Bunt walki” wydany w

r. Wkrótce potem napisałem
pierwszą powieść noszącą ty
tuł „Chłopi idą od wschodu”,
a później w 1937 r. pierwszą
sztukę teatralną pt. „Niedro
ga recepta”. Z Polski wyje
chałem na rok przed wybu
chem II wojny światowej. •.

— Jak wiemy pisze Pan
nadal o Polsce, będąc ęd
wielu już lat w Stanach
Zjednoczonych. Kiedy u-

kazała się pierwsza Pana
książka w języku angiel
skim?

ze,
ży

wił,
ich
de-

pt.
1935

— W roku 1942, a była to o-

powieść o życiu wiejskiego
chłopca, jego przygodach i
walce z losem.

— A więc w dalszym
ciągu powrót do proble
mów swego środowiska?

— Moim zdaniem pisarz jest
kronikarzem rzeczywistości.
Nawet w powieści musi trzy
mać się realiów, uczciwie je
relacjonować, a to wymaga
głębszej znajomości środowi
ska, O którym się pisze.

_

Od wojny minęło już
wiele lat. Skąd czerpie
Pan znajomość współcze
snych realiów pisząc na
dal o naszym kraju?

— Utrzymuję stały kontakt z

Polską. Jest to po wojnie mój
siódmy dłuższy pobyt
ostatnia książka pt.
Profiles” jest oparta

Moja
„Polish
właśnie

na tych doświadczeniach i ob
serwacjach.

— Czy trudno jest wy
dawać w Stanach Zjedno
czonych książki o współ
czesnej Polsce?

— O wszystkjm decyduje tam

prawo kalkulacji. Trzeba zna
leźć wydawcę, uzyskać dobre
recenzje. Recenzentów jest .za
zwyczaj kilku. Na podstawie
tych recenzji redaktor naczel
ny wydawnictwa formułuje o-

pinię, która decyduje o przy
jęciu książki do druku, albo
też o jej odrzuceniu. Wydawca
jest po prostu tylko producen
tem, i musi mieć pewność, że
nie straci na tym interesie.

zysk ma— A jaki
autor?

— 10—15 proc,
w zależności od
jego rozprowadzenia i zakupu
egzemplarzy. Najwięcej zara
biają oczywiście księgarze —

około 40 proc.
— W ostatnio wydanej

Pana książce pt. „Polish
Profiles” każdy rozdział
zaczyna się wierszem pol
skich poetów: Tuwima,
Staffa i in. Co Pana do
tego skłoniło?

— Uważam, że poezja najle-

1tonie
nakładu,

tyle
lecz

piej wprowadza czytelnika w

klimat problemów, którym po
święciłem te rozdziały. Pod
tym kątem starałem się dobie
rać wiersze. .

— W jednej z poprze
dnich Pana powieści pt.
„Pomarańcza pełna snów”
przedmowę do książki pi
sała słynna Greta Gaębo.
Jak to się stało?

— Po prostu posłałem jej
tę książkę i po jej przeczyta
niu wyraziła chęć napisania
przedmowy. Chcialbym jeszcze
dodać, że książka ta poświęco
na jest Krakowowi i ziemi
krakowskiej.

— Czy w prasie polonij
nej ukazują się przekłady
Fana twórczości?

— Tak. Chociaż nie otrzy
muję za nie honorariów zga
dzam się chętnie na każdą ta
ką propozycję, gdyż tym spo
sobem mogę przybliżyć naszej
Polonii, szczególnie młodzieży
obraz dzisiejszej Polski, dla
której mam tyle uznania i
serca.

— Dziękuję za rozmowę.
ZARNOWSKIA.
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W najbliższą środę z krako-
wskiego. Rynku wyjedzie 15-
osobowa grupa studentów A-
kademii Górniczo-Hutniczej,
stowarzyszonych w Akade
mickim Klubie Podwodnym
„Krab”. Dwa mikrobusy wy
pełnione sprzętem podwodnym
i biwakowym zmierzać będą
przez Austrię i Jugosławie ,do
Grecji. W czasie 2 miesięcy
trwania wyprawy płetwonur
kowie zajmą się zbieraniem
okazów fauny i flory ciepłych
mórz przeznaczonych dla Mu
zeum Zoologicznego UJ. Prze
prowadzą także z pomocą dwu
specjalnie przeszkolonych in
struktorów badania z zakresu
fizjologii nurkowania. Oczywi
ście cała wyprawa to także
niepowtarzalna okazja pozna
nia > ważniejszych zabytków
kultury greckiej. Część ucze
stników pracować będzie nad '

kroniką filmową i fotografi
czną ekspedycji.

Współorganizatorami wy-,
prawy jest SZSP AGH, BPiT
„Almatur”, OM PTTK, SSP
„Żaczek”, (woj)

szczepu Proton
Szkół Elekt.ryez-
Nowej Hucie za

^Dziękujemy...
...harcerzom

przy Zespole
nychnr2w
przesłane nam pozdrowienia z

obozu w ■Gdańsku-Wrzeszczu.

Heleny Naksianowicz
Helena Nakśtanowtez— ar

tystka związana na stałe z

Kielcami, absolwentka krakow
skiej ASP, gdzie W 1963 roku u-

zyskała dyplom na wydziale
scenografii, od wielu lat dzieli
Swoje artystyczne pasje między
projektowanie kostiumów, po
staci w teatrach lalkowych oraz

malarstwo.

Wczoraj w Galerii „Desa” przy
ul. św. Jana 3 otwarta została
wystawa collage’u artystki.
Trzeba ^r^żn^ff^ż malarstwo
-Heleny Naksianowicz jest nie
zwykłej 'jgscTOujące. Źródłem
inspiracji twórczej stała śię dla
niej przyroda, a więc rozjnaite
elementy organiczne, suche ga
łęzie, okrawki drewna i kory,
barwne surowe fo-niry, łodygi
roślin i suche kwiaty oraz owo
ce. Wszystko to znakomicie pre
parowane i łądzone skrawkami

suroWych tkanin, sznurków itp.
Sprawia, iż prezentowane przez
artystkę prące' robią ogromne
wrażenie na oglądających wy
stawę,

Wystawa czynna jest codzien
niewgodz.od11do19itrwać
będzie do 21 bm. (bóg)
IłlllHIllHniBinillllllHIIHHH

Co-Gdzie-Kiedy?
. (Dokończenie ze str. 6)

Radio
PROGRAM I

NA FALI 1322 M

Będąc na wczasach

skorzystaj
z biblioteki

Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Myślenicach dyspo
nuje wypożyczalnią, oddziałem
społeczno-politycznym i czytel
nią, czynną we wszystkie dni
oprócz czwartków i świąt od
godz. 10 do 20. Posiada ona tak
że filię dziecięcą ha Osiedlu
Tysiąclecia i filię na Zarabiu,
która w okresie lata obsługuje
równeż turystów i wczasowi
czów. I- właśnie z myślą o nich
pracować ona będzie aż. do koń
ca sierpnia — w poniedziałki,
wtorki, środy i piątki w prze
dłużonym czasie od godz. 14
do 20.

Goście odwiedzający ziemię
myślenicką korzystać mogą tak
że z filii bibliotecznych na te
renie gminy, mieszczących się w

Głogoczowie, Trzemeśni, Jawor
niku, Drogini, Krzyszkowicach
i Bysinie.

Z okazji trwającego aktualnie
Roku Bibliotek i Czytelnictwa
Miejsko-Gminna Biblioteka Pu
bliczna W Myślenicach zorgani
zowała w miejscowych salach
wystawowych niezwykle, cieka
wą i pożyteczną ekspozycję pt.
„Książka jako trwała skarbnica
myśli, wiedzy, działania, uczuć
i marzeń ludzkich”, (msz)

DLACZEGO
...bar samoobsługowy

buś” przy
własność
miesięcy jest
8—16 zamiast
dziele’, całkiem

„Ku-
Nowym Kleparzu,

.Społem”, od kilku
czynny w godz.
7—19, a w nie-

zamkni-ęty?
'

0a)

Wiadomości: 19, 20, 21, 22, *3.
17 Radiokurier. 17.30 Paradą poi.

piosenki. 18 Muzyka i aktualności.
18.30 Przeboje sprzed lat. 1Ś.18 Or
kiestrą PR i,'t.V. 20.25 Koncert

Życzeń Miłośników Muzyki Powa
żnej. 21:05 Kronika sport, i kom,
Total. Sport. 21.18 Muzyczny ka
lejdoskop. 22.10 Na organach gra

Kolankowski. 22.30 Fala K.
Minirecital Barbary Nieman.
Jam Session.

PROGRAM II

NA FALI 249 M

w.
22.40
23.15

Wiadomości: 21.30, 23.30.

17 John Ogdon gra utwory Du
soniego. 17.20 . . .

Wydawnictwa Ossolineum. 17.40 Z
mikrofonem
17.55 Magazyn
Echa dnia. 18.40 Siadem inwesto
wanych miliardów. 19 Podróże mu
zyczne po kraju. 19.30 Znajomi z

krainy słów i dźwięków —- mag.
lit, 20.30 „Ziemią jest kulista” —

fragm. książki p. Herrmanna.

PROGRAM III
UKF 66,89

Wiadpmości: 17, 19.30, 22.
.17.05 Muzyczna poczta UKF. 17.u

Ziemi przypisany — ręp. 18 Muzy-
kobranie. 18.30. Polityka dla wszy
stkich. 18.45 Blues wczoraj i dziś:

J9.15 Książka tygodnia M. Puzo —■*
„Ojciec chrzestny”. 19.50 „Katar”
pow. S. Lema. 20 Spotkanie z L.
Snarskim. 20.40. Spotkanie z Bar
barą Wachowicz. 21.05 Wielki oią-
niśta — Władymir Horowitz. 22.08
Zespół Modny Efekt. 22.J5 E. Orze
szkowa „Nad Niemnem” — ode.
22.45
dy.
23.05

Nowości poetyckie

przez trzy zmiany,
muzyczny. 18.30

Piosenki filmowe K. Kome-
23 Wiersze M. Cwietąjewej;
Czas relaksu.

PROGRAM IV
I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ
UKF 68,75

16.40 Wiadomości znad Widy *i

Dunajca (Kr). 16.?0 Perełki irf-
strumentalne i wokalne. D. i A.
Scarlattich (Kr). 17.10 Nasz punkt
widzenia (Kr). 17.25 Zmienne ry
tmy (Kr). 17.40 „Pod wieczór” 4*
opow. K. Palmy (Kr). 18 Z muzy
cznej szuflady (Kr). 18.25 Naukow
cy rolnikom. 13.40 W trosce o sło
wo 1 treść. 19 Kulisy historii. 19.15
Język rosyjski. 19.30 Płyty ze

Szwecji, 20.30 Mistrzowie interpre
tacji muzyki Mozarta. 21.20 Clau
dio Monteverdi — Psalmy. 21.1,
Z. Krauze — „Idyll”. 22.15 Rozmo
wy o książkach. 22.39 Twarzą jaz
zu! ...................



Udany rewanż
D STONES’A

Piłkarze Hutnika
Wczoraj w Sztokholmie rozpoczął się oczekiwany z dużym

zainteresowaniem międzynarodowy mityng lekkoatletyczny
w którym biorą udział m. in. reprezentanci Polski.

Już w pierwszym dniu mityn
gu doszło do kilku pasjonują
cych pojedynków, z . których
najciekawszy i stojący na naj
wyższym poziomie był kon
kurs skoków w którym spotkali
się: mistrz olimpijski J. Wszoła
i rekordzista świata D. Stones.

Tym razem zwyciężył Stones,
blorąc udany rewanż za poraż
kę w olimpijskim konkursie. O-

siągnął on wysokość 2,27 m. J.
Wszoła, który był drugi, skoczył

czwarte miejsce uzyskując re
zultat 3.55,40. Wygrał mistrz o-

limpijski na 1500 m, J. Walker
(Nowa Zelandia) — 3.53,07 miń.
Drugi na mecie, T. Wessinghage
(RFN) wynikiem 3.53,10 ustano
wił rekord Europy, dotychcza
sowy rekordzista — Irlandczyk
E. Coghlan był trzeci —3.55,07,
Szwed A. GaerderUud był szósty
—

, 3.56,0, a Fin L. Viren dzie
wiąty — 4.02,89.

JUŻ w najbliższą sobotę (14 bm.) o godz. 17 na boisko

przy Suchych Stawach wbiegnie jedenastka gospodarzy —

Hutnika, aby rozegrać swój pierwszy w sezonie 76/77 mecz

Ii-ligowy. Przeciwnikiem krakowian będzie renomowana

drużyna Wisłoki Dębica.
Wkrótce po zakończeniu zma

gań o II ligę piłkarzfe Hutnika
wyjechali na zgrupowanie do
Gdyni, gdzie w ośrodku klubu
sportowego Bałtyk dwa razy
dziennie przeprowadzali trenin
gi. Do Gdyni pod wodzą trene
rów mgr Jerzego Steckiwa i

Wystawy-muzeaWtorek

Wawrzyńca

SIERPNIA Borysa,

Teatry

— podobnie jak Amerykanin M.
Winsor — 2,24 m. W konkursie
tym wziął udział, przymierza
jący się do startów w dziesięć
cioboju, mistrz olimpijski na

110” m ppł Francuz G. Drut,
który wynikiem 2,00 m zajął 9
miejsce.

Na wysokim poziomie stał
także bieg na 10.000 m. Zwycię
żył, wicemistrz olimpijski na

tym dystansie, Portugalczyk C.
Lopez w bardzo dobrym czasie
27.42,8 min. Drugi był Nowo
zelandczyk D. Quax — 27.46,0,
a trżeci • M. Smet (Belgia) —

27.48,6. *

Niespodziewanej porażki doz
nał mistrz olimpijski i rekordzi
sta świata w rztlcie oszczepem,
Węgier M. Nemeth. Uzyskał on

rezultat 81,92 m i przegrał ze

swym rodakiem G. Erdylyi, któ
ry osiągnął 82,14 m. Wicemistrz
olimpijski H. Siitoncn (Finlan
dia) był dopiero piąty — 79,80
m.

< W biegu na 1 milę startował
B. Malinowski, który. zajął

TELEGRAFICZNIE
MADRYT. Mimo zwycięstwa

87:68 nad Szwecją, polscy ko
szykarze nie zakwalifikowali

się do finałów mistrzostw Eu
ropy juniorów w koszykówce.

AMSTERDAM. W finale tur
nieju piłkarskiego brukselski
Anderlecht pokonał Ajax Am
sterdam 3:1 (1:0). Trzecie miej
sce, po wygranej rzutami kar-

Zwycięski sparring

PIŁKARZE CRACOVn, przy
gotowujący się do rozgrywek
klasy wojewódzkiej, pokonali W

sparringowym meczu Bolesława
Bukowno reprezentanta kato
wickiej klasy wojewódzkiej 2:0
(0:0). Bramki dla krakowian zdo
byli: Macała i Grzesiak.

nymi 3:1 z Leeds United zaję
ła Borussia Moeńchengladbach.

NORTH ĆÓNWAY. Amery
kanin J. Connors i Meksyka
nin R. Ramirez spotkają się w

finale międzynarodowego tur
nieju tenisowego.

TORONTO. Ekipa polska a

także zespoły: Węgier, Kuby,
Jugosławii, Indii, Jamajki, Ke
nii,. Ugandy i Sudanu wycofały
się z igrzysk inwalidów w To
ronto na znak protestu prze
ciwko udziałowi w nich ekipy
Republiki Południowej Afryki.
Władze kanadyjskie cofnęły
dotację na tę imprezę.

WIEDEŃ. w austriackiej
miejscowości Lofer zakończył
się cykl zawodów o kajakowy
puchar Europy w slalomie
górskim. W klasyfikacji gene
ralnej triumfował zespół RFN

przed Szwajcarią i Polską.
LESZNO. F . Kępka ustanowił

rekord Polski w przelocie szy
bowcowym. Trójkąt dł. 500 km

pokonał on z szybkością 111,83
km/godz.

Zygmunta Droździoka wyjecha
ła szeroka kadra zespołu w skła
dzie: Nowak, Urbańczyk, Kocoń
(bramkarze), Motyka, B. Stol-
czyk, Bławat, Gładysek, Wojta
szek, Wojtysko (obrońcy), Kru
szec, Szumieć, Stokłosa, Macie
jowski, Obarzanowski, Zieliński,
M. Stolczyk, Zemełko, Konieczny
i Stój (rozgrywający i napastni
cy). W trakcie zgrupowania hut
nicy rozegrali dwa mecze spar-
ririgowe (z Olimpią Elbląg 0:5, ze

Stoczniowcem Gdańsk 2:3), w

których trener Steckiw starał się
wypróbować wszystkich zawod
ników szukając optymalnego ze
stawienia zespołu. Po powrocie
do Krakowa piłkarze Hutnika
będą trenować na własnych o-

biektach starając się jeszcze po
prawić kondycję oraz indywi
dualne wyszkolenie.

W inauguracyjnej kolejce spo
tkań II ligi grupy południowej,
w której walczyć będzie kra
kowski Hutnik, zmierzą się po
nadto: Uranią — BKS Bielsko,
Małapanew — Moto Jelcz, GKS
Katowice — Sparta Zabrze, Gór
nik Włb. — Star, Siarka — Stal
Rzeszów, Piast — Polonia Bytom
i Stal Brzeg — Stal Stalowa Wo
la. (wi-gr)

Bagatela 19-30 Szklanka

Kina
15.30, 18, 20.30

15). Uciecha 15.45,

wody.

Szezęki
18, 20.15

sprawy (fr. I. 15). War-

Kijów
(USA 1.
Nie ma

_

.

szawa 16, 18, 20 Powrót tajemni
czego blondyna (fr. 1. 12). Wolność

15.45,‘ 18,
‘

—

czołem- (USA i. 15).
19 Ojciec chrzestny
Apollo 15.45, 18, 20.15
kich wiele (wł. 1. 18).
13, 20.15 Tragedia

KRAKOWSKIE „ROGATKI1 SPORTOWE

isa dla Bronowianki
■ AK SILNYMI i prężnymi klubami sportowymi
J były niegdyś dzisiejsze „rogatki” sportowe moż

na się przekonać wertując stare kroniki klubo
we, Klub Sportowy Bronowianka z niezmienną sie
dzibą przy . ul. Zarzecze 135 powstał w 1935 roku,
obejmując swym Zasięgiem spragnione sportu tere
ny Bronowie Małych. Ten ^ rygdaiynśi ją^nosek-
cyjnyv klub prowadził przed wojną sekcje: lekko
atletyczną, koszykówki, gimnastyki, tenisa stołowe
go, siatkówki i, rzecz jasna, piłki nożnej. Ponadto
w tym klubie sportowym działało z wielkim powo
dzeniem kółko teatralne (!), wystawiając amator
skim sumptem ciekawe widowiska dramatyczne.
Później przyszły lata okupa

cji, a po nich klub już nie Zdo
łał powrócić dó dawnej świetno
ści. Jedynym dużym sukcesem
był . jednoroczny pobyt piłkarzy
Bronowianki w III lidze (1954 r.)
Brak funduszy i pewien niedo
wład organizacyjny były przy
czyną późniejszego spadku do
A-klasy, a następnie do klasy
B, w której piłkarze z ul. Za
rzecze do dziś występują. Pro-
wadżąc jakże skromną działal
ność w jedynej sekcji piłki noż
nej, Bronowianka z dala od wiel
kiego życia sportowego ledwo

wegetowała, przechodząc od cza
su do czasu gwałtowne zmiany

organizacyjne. W minionym ro
ku na walnym zgromadzeniu do
konano gruntownego podsumo
wania minionej działalności, kry
tycznie ustosunkowując sie do
poczynań zarzadu klubu, który
nie spełnił pokładanych w nim
nadziei. ...

Wybrano nowy zarząd, który
w składzie: '

Mieczysław Marzec

(prezes) oraz Stanisław Makow
ski i Stanisław Policht (wicepre
zesi), przyjął za generalną zasa
dę: widząc w tym wielką szan
se dla klubu, rozwiniecie dzia
łalności w oparciu o młodzież ó-
siedlą Widok. Z tej wielotysięcz
nej rzeszy mieszkańców można

wyłonić wiele wartościowej mło
dzieży i przede wszystkim dla
niej i z nią Bronowianka może

prowadzić właściwą
Szybko nawiązano

z pięcioma szkołami
mi . się, ha . Widoku,
tych szkół umożliwiono •korzy-
stanie z obiektów- klubowych są
dząc nie bez kozery, że tak na
wiązany kontakt może sowicie
się opłacić. Niedawno reaktywo
wano sekcję siatkówki i już na

pierwszy termin przyjmowania
zgłoszeń kilkunastu młodych lu
dzi wyraziło chęć uprawiania
tej dyscypliny w Bronowiance.
T"\ zięki pomocy Urzędu Dziel-
•1—' nicowego Kraków-Krowo-
drza znaleźli się opiekunowie
dla Bronowianki. Spółdzielnia
Mieszkaniowa im. Tadeusza Ko
ściuszki, Krakowska Fabryka
Aparatów Pomiarowych, kra
kowski „Transbud” oraz Spół
dzielnia Mleczarska, nie tylko z

opieką finansową, łecz także gro
nem ofiarnych działaczy wspo
magać będą Bronowiankę. W o-

parciu o zakłady opiekuńcze oraz

młodzież z terenu osiedla Widok
klub sportowy Bronowianka mo
że z pewnością nawiązać do

swych tradycji.'.
WITOLD GRZYBOWSKI

działalność,
współpracę

mieszczący-
■-Młodzieży

Emiłirich (NID)
po raz drugi zwycięzcą
„Kryształowego Dzbana1

Ci

Emmrich

sukces w

międzyna-
tenisowe

„Start”.

20.15 Z podniesionym
Sztuka 15.45,
(USA 1. 18).
Romans ja-
Wanda 15.45,
t,Posejdona4*

(USA 1. 15). Ml. Gwardia (Lubicz
15) 14.45, 17, 19.15 Partyzanci
Kowpaka (radź. b .o .)« Wrzos (Za-1
mojskiego 50) 16, 18, 20 Aresztuję
cię przyjacielu (ang. 1. 15). Świt
(N. Huta os. Teatralne 10) 15.45,
18, 20.15 Straceńcy (USA 1. 18). M .

Sala 15, 17, 19 Lot martwego pta
ka (jug; 1. 15). Światowid (N. Hu
ta os. Na Skarpie 7)‘ 16, 18, 20 Tak

zaczyna się miłość (czes. b.o.). M .

Sala 15, 17.15, 19.30 Niebieski żoł
nierz (USA 1. 18). Mikro (Dzierżyń
skiego 5) 16, 18, 20 Miłość rozkwita
w piątek (rum. 1. 15). Kultura (Ry
nek Gł. 27) 16, 18, 20 Alfredo, Al
fredo (wł. 1 . 18). Wisła (Gazowa
21) 16 Kiedy legendy umierają
(USA b.o .)’, 18, 20 Cezar i Rozalia

(fr. 1 . 15). Maskotka (Dzierżyńskie
go 55) 15.30, 17.30. 19.30 Mazepa
(poi. 1. 15). Pasaż (Pasaż Bielaka)
15, 16, 17 Przygody Bolka i Lolka
18, 20, 22 Dramat zazdrości (wł. 1.

18). Podwawelskie (Komandosów)
16, 18 Czy pasujemy do siebie ko
chanie (czes. b .o .) . Tęcza (Praska)
17, 19 Legenda o Paulu i Pauli

(NRD b.o.). Sfinks (Majakowskie
go) 16 Melodie przedmieścia (radź,
b.o.), 18, 20 Mniejszy szuka dużego
(poi. b.o .).

Telewizja
WTOREK I: 16.25 Pr. dnia.

Dziennik. 16.40 Obiektyw.
Lektury Pegaza. 17.15 Fakty,
nie, hipotezy — fantazja i nauka.
17.50 Studio Telewizji Młodych.
18.40 Spotkania przy fortepianie —•

Wojciech Trzciński. 19.20 Dobra
noc — Przygody Bolka i Lolka.
19.30 Dziennik. 20.20 U schyłku
lata — film fab. CSRS 21.45 Świat
i Polska. 22.30
bankowa. 23.05

Wawel-komnaty (wt. 10—14.15 1
15—18, śr. 12—18), Skarbiec i Zbroi

jownia (wt. 10—14.15 i 15—18, śr.

12—18), Zamek i Muzeum w Pi®,
gkowej Skale (wt. 12—18, śr. 10—

17), Muzeum Lenina, Topolowa 5:
Lenih w Polsce (wt. 9—18, śr. s—

17) , w Poroninie (ćodz. 8—16), w

Biały Dunajcu (codz. 8—16), Wieża'
Ratuszowa (wt. 8.30—14,30, śr. 10 CO
—1 7.40), Dom Matejki, Floriańska
41 (wt. śr. 10—16), Szołayskicli, pj.
Szczepański 9: Pol. malarstwo i
rzeźba do 1764 r. (wt. 12—18 wst.

wol., śr. niecz.),’ Czartoryskich,
Pijarska 8: Wyst. arcydzieł ze

zbiorów Czartoryskich (wt. 10—16,
śr. niecz.), Nowy Gmach, al. 3

Maja 1: Pol. malarstwo i rzeźba
XX w., Ekspresjonizjn w grafice
polskiej, Sztuka rusznikarska (wt.
10—16, śr. 12—18 wst. woln.), Ar
cheologiczne, Poselska 3: Staro
żytność i średniowiecze Małopol
ski, Kolekcje zabytków archeolo
gii śródziemnomorskiej, Starożytne
Peru w zbiorach Muzeum arche
ologicznego (wt. 14—18, śr. niecz.),
Podziemia kościoła św. Wojciecha
w Rynku Głównym: Dzieje Rynku
krakowskiego (wt. 9—16, śr.

13) , Przyrodnicze, Sławkowska 17:
Fauna Polski, Fauna epoki lodo
wcowej (codz. 10—13 wst. wolń.),
Pawilon Wystawowy, pl. Szcze
pański 3a: VI Międzyn. Biennale

Grafiki, Kraków 1976 (codz. 11 —

18) , ZPAF, ul. Anny Interferen
cje W. i I. Eggers (codz. 10—18),
Galeria Sztuki Nowoczesnej, N.
Huta os. Kościuszkowskie 5 (codz.
11—18), Galeria Sztuki Współcze
snej. Bracka 2: Wyst. Wolfa Vo-
stella (wt. śr. 11 —18). Pałac Sztu
ki, pl. Szczepański 4; VI Międzyn.
Biennale Grafiki Kraków 1976

(codz. 11—18), TPSP, N. Huta, al.
Róż 3: Wyst. malarstwa A. Sro-
czanki (codz. 11 —18), Rydlówka,
Tetmajera 28 (codz. 11 —14), KTF,
ul. Boh. Stalingradu 13: „Venus
76” . (codz. 9—21), Kopalnia Soli,
Wieliczka (Wt. śr. 6—12), Muzeum

Żup Krakowskich (wt. śr. 7—14 .30,
wt. bezpł.). Muzeum Lotnictwa i

Astronautyki, Czyżyny (codz. 10—

14) .

16.30
17

opi-

Śpiewa Nadia Ur-
Dziennik.

Ry-
Po-
Ba-
Te-

W KRYNICY zakończył się
międzynarodowy turniej teniso
wy o „Kryształowy Dzban”. Po
raz drugi w konkurencji męż
czyzn zwyciężył Emmrich (NRD)
pokonując w finale singla Kras
nego (CSRS) 6:3, 7:5.
odniósł jeszcze jeden
Krynicy zdobywając
rodowe- mistrzostwo
Zrzeszenia Sportowego

W finale tych mistrzostw tenisi
sta NRD pokonał krakowianina
Meresa (Nadwiślan) 6:2, 6:3. W

pozostałych konkurencjach zma
gań o „Kryształowy Dzban” Kry
nicy zwyciężyli: singel kobiet
— Budarova (CSRS), debel ko
biet — Budarova (CSRS), Woroń

(Nadwiślan), debel mężczyzn —

ze wzgl. na warunki atmosfe
ryczne gry doprowadzono tylko
do półfinału i w wyniku loso
wania pierwsze miejsce przyzna
no parze CSRS Jarosław Kurz,
Krasny. Na marginesie rozgry
wek krynickich nie sposób o-

przeć się uwadze, iż ich termin

był bardzo niefortunnie wyzna
czony. W tym samym bowiem
czasie w Przerovie (CSRS) odby
wały się mistrzostwa Europy
amatorów i cała polska czołówka
nie mogła wystąpić w Krynicy.

WTORek II:
17' Komiksy. £',
publ." kuft? lf.jj1' kino 'letnie” —'"'u

progu dojrzałości, — film radź. 19
Kronika. 19.20 Dobranoc. 19.30
Dziennik. 20.20 Galeria 34 milio
nów — malarstwo Andrzeja Stru-

miłły. 21 Rok polski — Ernest

Bryll — dialogi z poetą o poezji.
21.30 — „24 godziny”. 21.40 Sylwe
tki X Muzy — Zbigniew Józefo
wicz. 22 .05 Wtorek melomana.

ŚRODA I: 12 Na dzień dobry.
12.30 Piękna Hipolita — film wł.
16.25 Program dnia. 16.30 Dzien
nik. 16.40 Obiektyw. 17 Dla
dzieci —Popołudnie najmłodszych.
17.40 Losowanie Małego Lotka. 18

Przypominamy, radzimy.
Camerata — progr. muz.

Rozmowa z prokuratorem gene
ralnym PRL dr Z. Czubińskim.
19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik.
20.20 Filmoteka arcydzieł — To
warzysze broni — film fr. 22.15
Piosenki na molo. 22 .45 Dziennik.

Uwaga
w ostatniej chwili
w .programie tea-

rę-

16.55 Program dftia.

korpiksy. - progr.

18.10
18.55

' Za zmiany
wprowadzone
trów, kin, radia 1 telewizji —

dakcja nie bierze odpowiedzial
ności.

ry
Chir. Trynitarska 11, Chir. dziec.

Prokocim, Neurolog. Kobierzyn,
Okulist. Kopernika 38, Urolog.
Grzegórzecka 18, Laryngol. Koper
nika 23a (inne oddziały szpitali wg
rejonizacji). Pogot. Ratunk.: Sie
miradzkiego 1; wypadki tel. 09. za
chorowania 1 przewozy: 380-55,
nek Podg. 2: 625-50, 657-57, al.

koju’ 7: 109-01. 105-73, Lotnisko
lice 745-68 Pogot. MO. tel. 07,
lefon Zaufania 371-37 (16—22),
Straż Poż. 08, Informacja o Usłu
gach, Mały Rynek 5, tel. 565 -83,
228-56, Nowa Huta: Pogot. MO tel.

411-11, Pogot. Ratunk.: 422-22. 417-70,
Straż Póż. 433-33, Dyżur pediatr.
dla Nowej Huty. Szpital w No
wej Hucie Inform. kolej, zagr.
222-48, centr. 237-60 ’

3514, kraj. 595-15,
Inform. kodowa tel.

Huty), 203-22, 203-42,
Milicyjny Telefon

całą dobę, 262-33
Tow. Świadomego
Młodz,
Boh. ‘

(codz. 9—18)
karzy chorób dzieci — Lek. Spółdz.
Pracy, tel. 583-43, 568-86 (codz. 16—

23.30), Informacja Turyst. -„Wawel-
Tourist”. Pawia 8. tel. 260-91 (godz.
8-r-20). Inform. Kulturalna, KDK,
pok. 144/IIlp. (tel, 244-02, w godz.
11—18), Poradnia Przedmałżeńska
i Rodzinna, pl. Wiosny Ludów 6

(pon. śr. piąt, 16—19). Dyżurne
przychodnie — ogólne, pediatrycz
ne, stomatologiczne, gabinety za
biegowe (świadczenia, ambulato
ryjne i wizyty domowe). Przycho
dnia, al. Pokoju 4. w godz. .18—22,
tel. 181-80, a dla poradni pedia
trycznej 183-96 — dla Śródmieścia^
Przychodnia, os. Jagiellońskie bl.

1, w godz. 18—22, tel. 469-15 - dla

Nowej Huty. Przychodnia, ul. Kro
nikarza Galla 24, w godz. 18—22#

tel. 725-55 — dla Krowodrzy, Przy
chodnia, ul. Krasickiego Boczna 3,
w godz. 18—22, tel. 618-55 - dla

Podgórza, Informacja Służby Zdro
wia: od godz- 8 do 22, tel. 378-80,
od godz. 22* do 8. tel. 240-93.

do 70, wew.

238-80 do 82,
413-54 (dla N.

584-23, 230-19.
Zaufania 216-41

(8—16), Krak.

Macierzyństwa
Lekarska, ul.

13, tel. 578-08

Poradnia

Stalingradu
Wizyty domowe le

córka nie jest przestępczynią? Czy podejrzę-twoja
takie nie budziło się w głębi twojego serca,- by jak

Bo chwili wszyscy wybiegają ha balkon, żeby po
patrzeć na spadające gwiazdy. W pokoju pozostajesz
ty. Ty, z twoją krzyżówką i twoimi smutnymi wspom
nieniami, Chcąc opanować smutek, postanawiasz
sprawdzić jakiś 'cytat i w tym 'celu obracasz
żeby znaleźć tom Szekspira, znajdujący się na

półeczce.
Po .chwili wszyscy wracają do pokoju, a pani

klin sięga po filiżankę i wypija kawę wraz z

dawką trucizny, przeznaczonej dla ukochanego
John Franklin natomiast wychyla najspokojniej
świećie kawę, którą jego przebiegła żona przygotowa
ła dla siebie.

Pomimo że z miejsca zorientowałem się, co zaszło,
wiedziałem, że nie potrafiłbym niczego udowodnić.

Dlatego też miałern tylko jedno jedyne wyjście. Wie
działem także, że gdyby śmierć pani Franklin nie zo
stała uznana .za samobójstwo, podejrzenie padłoby nie
wątpliwie na jej męża i Judith, a więc na dwojs zu
pełnie niewinnych ludżi. Postąpiłem tak, jak w moim
pojęciu — miałem pełne prawo postąpić. W moich ze
znaniach położyłem nacisk na fakt, że pani Franklin
niejednokrotnie wspominała o zamiarze skończenia ze

sobą.
Zdawałem sobie sprawę z tego, że moje słowa będą

decydujące, albowiem — jak wiesz — uchodziłem od
dawną za wielki autorytet w tych sprawach. Byłem
wszak ekspertem w dziedzinie gwałtownych zgonów.
Jeżeli więc ja Wyrażałem pełne przekonanie, że śtoi- Uli_ ____ _______

-

my w obliczu samobójstwa, to czy koróner mógł być kretnego, mógł"więc ''teraz "wykorzystać* ten incydent

stolik,
dolnej

Fran-

dużą
męża,

w
czy
nie

hydra podnosić swój złowróżebny łeb...?
Nie mogę mieć pewności, że tak nie jest i dlatego kre

ślę do ciebie te słowa. Chcę, żebyś znał prawdę.
Był jednakże człowiek, którego wyrok przysięgłych

nie zadowolił, Norton. (Bo widzisz, sprzątnięto mu

sprzed nosa — jak Szajloka — jego funt ludzkiego
mięsa. Był to przecież prawdziwy sadysta. Pragnął się
nacieszyć całą gamą cudzych emocji, lęków, podejrzeń.
A oto zostaje pozbawiony upragnioAego widowiska.
Tak starannie ukartowana przez niego zbrodnia nie
powiodła się.

Niebawem zorientował się, że wszystko da się nad
robić i to z nawiązką. Rozpoczął więc hówą grę. Już

przedtem oświadczył ci, że niechcący coś zobaczył
przez swoją lunetę, coś, co go nad wyraz speszyło. Był
to oczywiście czysty wymysł. Chodziło mu o to, żeby
w twojej wyobraźni powstał obraz Judith i Allertona

nic kon-

w twojej wyobraźni powstał obraz Judith i
w kompromitującej sytuacji. Nie powiedział

innego zdania?

Pamiętam, że' byłeś zaskoczony i niezbyt zachwyco
ny moimi zeznaniami. Ale, na szczęście, nie domyśla-...... ........ ....... .

łeś się nawet, jakie niebezpieczeństwo czyha na Judith. zupełnie inne światło

Czy jednakże myśl o jej winie nie dręczy cię w bez- i___ „_________

Z Z—
senne noce?.,. Czy aby nie zastanawiasz sie nad tym. by nawet oodejrzenia

w zupełnie innych celach.
Mógł na przykład oznajmić, że widział

Franklina i Judith. Rzuciłoby to,
Wówczas

rzecz jasna,
na całą sprawę domniemanego

samobójstwa pani Franklin. Być może, że wzbudziło-

Uznałem więc, mon ami, że nie ma już chwili do
stracenia.

Poprosiłem cię, żebyś go przysłał na górę tegoż wie
czora... |

Opowiem ci teraz dokładnie przebieg tej wizyty.
Norton miał niewątpliwie ochotę powiedzieć mi tę
swoją sfabrykowaną historyjkę, ale nie dałem . mu

dojść do głosu. Odwrotnie, to ja powiedziałem mu, w

słowach jasnych i prostych wszystko, co o nim wie
działem.

Nie bronił się, nie zaprzeczał. Nie, mon ami. Ten
człowiek siedział przede mną i uśmiechał się głupa
wo. Mais out. Nie potrafiłbym tego inaczej wyrazić.
Ten nikczemnik uśmiechnął się głupawo. Wreszcie za
pytał, co zamierzam zrobić? Odparłem, że postanowi
łem wymierzyć mu sprawiedliwość i osobiście wyko
nać na nim wyrok.

— Ho, ho — roześmiał się. — Rozumiem. A więc
trucizna czy sztylet?

Właśnie zabieraliśmy się do picia gorącej czekola
dy. Nie wiem, czy zauważyłeś, że pan Norton był wiel
kim łasuchem.

— Najprostszy byłby zatruty napój — odparłem. I

podałem mu filiżankę świeżo przeze mnie nalanej cze
kolady.

W takim razie — zapytał z ironią •— pozwoli pan, że

Wypiję z pańskiej filiżanki.

Proszę bardzo — odparłem. W istocie było mi to

obojętne, gdyż jak już ■wspomniałem, codziennie biorę
środek nasenny. A ponieważ trwa to od dłuższego cza
su, uodporniłem się do pewnego stopnia i dawka, któ
ra mogła uśpić Nortona w bardzo krótkim czasie, na

mnie w ogóle już, nie działała. A w obydwu filiżan
kach czekolady znajdowała się równa ilość nasennego
leku. Wypiliśmy.'

(Ciu dalszu nattąpij

I

Rynek Gł. 42, pl. Wolności 7,
Pstrowskiego 94, Nowa Huta —

Centrum A.

Różne
ZOO (Lasek Wolski) od godz. 9.
Salon rozrywkowy ul. Pstrow

skiego 12 (11—21).
Ogród Botaniczny (Kopernika

27) godz. 10—17 .

Barbakan — Discoteka (18—22).
Strzelnica sport, obok „Korony”

godz. 14—21 .

Polska Rewia Konna — Stadion

KS „Korona” godz. 17 .30 .

(Dokończenie na str. 5)
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DZIENNIK Robotniczej Spół
dzielni Wydawniczej „Prasa —

Książka — Rucli”,
WYDAWCA: Krak. Wyd. Praso

we RSW „Prasa — Książka -

Ruch”, ul. Wiślna 2. Nr indeksu
350091

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

Ruch”. Kraków, ul. Wielopole !•
!-»-»-<


