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Koncertem Capelli Craco-
viensis pod dyrekcją Stanisła
wa Gałońskiego rozpocznie się
w najbliższą niedzielę, 15 sier
pnia, w Sali Hołdu Pruskiego
w Sukiennicach ośmiodniowy
festiwal muzyki kameralnej-

„MUZYKA W STARYM
KRAKOWIE” — to przegląd
znakomitych polskich zespołów
kameralnych, a zarazem szero
ka ; i interesująca panorama
dawnej i, współczesnej muzyki
kameralnej polskiej i obcej. O
atrakcyjności tego, organizowa
nego po raz pierwszy w Krako
wie, festiwalu decydują nie
tylko wykonawcy . i program
koncertów, ale również, miej
sca, w których będą się one od
bywać — piękne, zabytkowe
krakowskie wnętrza.

Capella Cracoviensis — go
spodarz festiwalu wystąpi, jak
już wspomnieliśmy, w Sali
Hołdu Pruskiego. Krakowski
zespól MW 2, kierowany przez
Adama Kaczyńskiego zapre
zentuje się w1 sali Muzeum Hi-

sferycznego przy ul. Szerokiej
(Stara Bóżnica). W kościele OO
Bernardynów usłyszymy słyn
nych Cantoręs Minores Wra-
tislavicnses kierowanych przez
Edmunda Kajdasza, na Zamku
Wawelskim wystąpi Warszaw
ska Opera Kameralna, w kapi
tularzu OO Dominikanów —

Collegium Musicorum Posna-
niensium. Capella Bydgostien-
sis grać będzie w sali Arsena
łu przy ul. Pijarskiej, Trio
Smyczkowe — w Galerii Krzy-
sztofory. Festiwal zakończy
występ orkiestry i chóru Fil
harmonii Krakowskiej pod dy-.
rekcją Jerzego Katlewicza, któ
re na dziedzińcu wawelskim
wykonają dwa wielkie dzieła
Haendla — „Muzykę sztucz
nych ogni“ i „Dettinger Tę
Deum“.

Sądzimy, że festiwal cieszyć
się będzie dużym zaintereso
waniem krakowskich meloma
nów i przebywających w na
szym mieście turystów. Wszy
stkich pragnących posłuchać

dobrej muzyki w nastrojowej
atmosferze starych wnętrz in
formujemy, że bilety oraz kar
nety na koncerty nabyć można
w kasie Filharmonii krakow
skiej w godz. 9—12 i 17—19.
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Zmarł Wincenty Krasko
(

10 bm, zmarł nagle w Ko
szalinie sekretarz KC PZPR,
członek Rady Państwa, poseł
na Sejm PRL — Wincenty
Krasko.

Urodzony 1 czerwca 1916
roku w Kotowiczach na Wi
leńszczyźnie, był Wincenty
Krasko zasłużonym działa
czem partyjnym i państwo
wym. W uznaniu zasług dla

socjalistycznego rozwoju kra
ju Rada Państwa nadała mu

w 60 rocznicę urodzin Order

Budowniczych Polski Ludo
wej.

W rok po ukończeniu wy
działu prawa i nauk społe
cznych na Uniwersytecie Wi
leńskim bierze udział w kam
panii wrześniowej, uczestni
cząc m. In. w obronie War
szawy. Lata okupacji spędza
na Wileńszczyźnie, gdzie pra
cuje jako robotnik rolny.

Po wyzwoleniu kraju prze
chodzi do pracy w zawodzie
dziennikarskim. Od kwiet
nia 1945 roku współredaguje
„Dziennik Bałtycki” w Gdyni

Śmierć alpinisty
GENEWA
W Zermatt (Szwajcaria) poda

no, że w poniedziałek wieczór od
pad! od ściany góry Cervin (4.478
m) w Alpach i poniósł śmierć cze
chosłowacki alpinista, którego toż
samości nie udało się dotychczas
ustalić Wypadek nastąpił, kiedy
wracając po osiągnięciu wierz
chołka bardzo trudnym wejściem
północnym, alpinista schodził łat
wiejszą stroną i wyplątał się z li
ny asekuracyjnej. Spadł z wyso
kości 120 metrów.

a następnie kieruje — jako
redaktor naczelny — „Kurie
rem Szczecińskim”, „Głosem
Wielkopolskim”, kieleckim

„Słowem Ludu” i „Gazetą
Poznańską”.

W 1954 roku zostaje sekre
tarzem, a od 1957 roku — I

sekretarzem KW PZPR w

Poznaniu.
W 1960 roku zostaje skiero

wany do pracy w Komitecie

Centralnym PZPR, obejmu
jąc stanowisko kierownika

Wydziału Kultury. W lutym
1971 r. Wincenty Krasko po
wołany zostaje na wicepreze
sa Rady Ministrów. W mar-'
cu 1972 r. Sejm PRL Wybiera
go na członka Rady Państwa.

Począwszy od III Zjazdu Par
tii jest członkiem KC PZPR.
XIII Plenum KC PZPR w lu
tym 1974 r. wybiera Wincen
tego Kraskę sekretarzem KC
PZPR.

Wincenty Krasko zapisał
się jako aktywny działacz

polskiego parlamentu. Był m.

in. zastępcą przewodniczącego
Komisji Wymiaru Sprawie
dliwości, w ciągu trzech ka
dencji
czącego
Sztuki,
Sejmu
Komisji
nych. Przewodniczył polskiej
grupie Unii Międzyparlamen
tarnej. Przez wiele lat piasto
wał stanowisko prezesa To
warzystwa Łączności z Polo
nią Zagraniczną „Polonia”.

Za swą działalność pań
stwową i społeczną odznaczo
ny został szeregiem najwyż
szych odznaczeń m. in. Orde
rami Sztandaru Pracy I i II

klasy.

W Belfaście aresztowana
Moiraz Drumm, wiceprzewodniczą
ca partii Sinn Fein, legalnej orga
nizacji politycznej powiązanej z

działającą w podziemiu Irandzką
Armią Republikańską (IRA). Na
wiecu zorganizowanym w niedzie
lę przez Sinn Fein pani Drumm o-

stro protegowała przeciwko pozba
wieniu uwięzionych bojowników
IRA praw więźniów politycznych,
grożąc że jeśli aresztowani człon
kowie IRA nie odzyskają tych
praw, w Belfaście nie zostanie "

mień na kamieniu. Jej słowa
traktowano jako wezwanie do
rzliwych demonstracji, które na
stąpiły w niedzielę i poniedziałek
w katolickich dzielnicach Belfastu.
Nocą z poniedziałku na wtorek
doszło do starć między żołnierzami
brytyjskimi a uzbrojonymi terro
rystami spod znaku RA. Zanoto
wano też liczne wypadki podpa
lania budynków i samochodów.
Ponad 5Ś. samochodów.;, spłonęło;
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ODZNACZONE ZŁOTĄ ODZNAKĄ M. KRAKOWA

Kraków, środa 11 sierpnia 1976 r.

We wtorek minął 50 dzień oblę
żenia palestyńskiego obozu Teł
el-Ząatar w Bejrucie, przez siły
prawicy chrześcijańskiej. Wczoraj
oblegający rozpoczęli nowy gene
ralny szturm. W ataku uczestni
czyło kilkadziesiąt, wozów pancer
nych 1 czołgów, wspieranych przez
ciężką artylerię. Atak, ten został
odparty, jednak część oddziałów
prawicowych na niektórych od
cinkach frontu posunęła Się zna
cznie naprzód. Przez cały wtorek
oraz dzisiaj rano walki toczyły
się również na wszystkich innych
frontach Libanu. Jeśli chodzi o

sytuację polityczną to po . wielu
dniach ożywionej aktywności za
rysował się ponownie wyraźny
impas, Nie zdołano wprowadzić w

życie rozejmu, nie zrealizowano
do dziś porozumień palestyńsko-
syryjskich, zawartych 29 lipca w

Damaszku.
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ZE ŚWIATA
GRECKO-turecki spór o pra

wa do Morza Egejskiego zao
strza się. Premier Grecji Ka-
ramanlis oświadczył, że Grecja
postanowiła interweniować w

Radzie Bezpieczeństwa iw
Międzynarodowym Trybunale

. Sprawiedliwości w związku z

naruszeniem greckiego' szelfu
kontynentalnego przez turecki
statek oceanograficzny „Sis-
mik”. Grecja i Turcja skon
centrowały swoje wojska w

pasie przygranicznym.
WE WTOREK ,; powrócił do

kraju były prezydent Portuga
lii — Antonio de Spjnóla, któ
ry zbiegł za granicę po nieu
danej .próbie prawicowego
przewrotu z mąrea ub. ,r, Po

' wyjściu z samolotu Spinola zo-

1 stał przewieziony do więzienia,
w celu 'złożenia zeznań. ’

I

Inżynierowie: mgr inż. An
drzej Adamczyk (z Warszawy),
mgr ińż. Zbigniew Chrustek oraz

inż. Władysław Borgosz (obaj z

Krakowa), pracujący w Zakła
dach /Doskonalenia Zawodowego,
skonstruowali elektroiiicznego
egzaminatora, który przeznaczony
jest do sprawdzania wiadomości
z przepisów ruchu drogowego.

Do urządzenia wkłada się kar
tę zawierającą 6 zestawów egza
minacyjnych — w każdym z

nich są cztery pytania. Odpowia
dający musi wybrać prawidłową
odpowiedź i nacisnąć odpowiedni
guzik. Jeżeli odpowiedź będzie
prawidłowa — zapali się niebie
skie'światełko; jeżeli błędna —

czerwone. „Mądra” maszyna mo
że od razu pokazać ocenę za całą
odpowiedź lub tćż łączną liczbę
uzyskanych punktów.

I Apąrat został tak skonstruo
wany, aby nawet najsprytniejsi
z egzaminowanych nie • mogli go
oszukać. Maszynę budowano dla

potrzeb egzaminatorów na pra
wo jazdy, ale w praktyce z po
wodzeniemnadaj e się ona także
do przepytywania, czy ucżenja
z zakresu innych dziedzin. Trze
ba tylko wykonać odpowiednie
programy. Elektroniczne egza-
minatory mają być produkowa
ne przez ZDZ w Krakowie.
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Uczeni amerykańscy z ośrodka w

Pasadenie zakomunikowali, że ka
mery zainstalowane na pokładzie
drugiej sondy marsjańskiej typu
„Viklng” zarejestrowały formacje
chmur zaskakująco dużych roz
miarów, spowijające szczyty wul
kanów na Marsie. „Vikińg-2” wy
krył również mgłę zalegającą dna
licznych wąwozów.. Chmury w'at-
mosferze marsjańskiej gnane były
przez silne wiatry, których, szyb
kość dochodziła do 160 km/godz.
Poniższe zdjęcie przedstawia wiel
ki wulkan marsjański ’. Olympus
Mons, sfotografowany z odległości

5.000 mil przez orbitującą stację
Viking”, . CAF—AP

RZYM
Na dorocznym konkursie

piękniejszych wąsów świata’
ry odbył się na Sycylii, złoty me
dal otrzymał Grek, Nicolas Stas-
ślnos. Przełamał on tym samym
dwunastoletnią hegemonię wąsów
włoskich. Jego wąsy miały 60 cm

długości i spływały mu aż za uszy.
Jury, składające się z 5 Kobiet i
5 mężczyzn przyznało mu 97 pun
któw na 100 możliwych. Obrońca
tytułu najwspanialszego wąsacza
świata, emerytowany major arty
lerii, Włoch Glovannl Bianchi, o-

trzymał drugą notę konkursu, 87
punktów. W kategorii wąsów
chińskich zwycięstwo odniósł in
ny Włoch — Cataldo Conte. Jego
Wąsy osiągnęły as »m.

zastępcą przewodni-
Komisji Kultury i

zaś w VI kadencji
— przewodniczącym

Spraw Zagranicz-

Piraci postrachem
malezyiskich rybaków

W cieśninie Malakka oraz na

sąsiadujących z nią wodach
mnożą się wypadki porywania
kutrów rybackich. Ostatnio pi
raci uprowadzili łódź malezyj-
skiego rybaka, 34-letniego Ramii
Bin Dauda, który nieopodal
brzegu łowił® krewetki. Rozbój-
nicy podpłynęli do niego na

szybkiej motorówce, opanowali
kuter i skierowali go ku nabrze
żom Tajlandii, gdzie rybaka wy
rzucono w morze. Tym razem

skończyło się na straceniu łodzi.
Natomiast przed paroma miesią
cami piraci, ostrzeliwując pe
wien kuter, zabili 23-letniego
Zainuddina Bin Abdul Rśhma-
na i tylko dzięki odwadze pozo
stałych pięciu członków załogi
atak został odparty. Rybacy nie

mając broni, zarzucili na pokład
pirackiej jednostki ciężką sieć i

szczęśliwie uszli pogoni.
Choć patrole malezyjskiej po

licji morskiej wzmogły akty
wność, coraz więcej rybaków lę
ka się wypływać w morze i szu
ka zatrudnienia w budownictwie
lub przy robotach drogowych.

Po dziesiątkach lat bezskutecznych poszukiwań

dotarł
opuszczoną

Huragan „Belle” znad Atlantyku
część wyspy Lond Island w USA,
mieszkańców po alarmie ogłoszonym przez władze.

wschodnią
sporą część

Na szczęście,
natężenie żywiołu zaczęło powoli maleć. O ile początkowo szyb
kość wiatru w porywach osiągała 175, a nawet 200 km/godz., obec
nie zmalała już do ok. 130 Km/godz. Władze mają nadzieję, że tajfun
ominie aglomerację Nowego Jorku. W miejscach przejścia tajfunu
zostały powyrywane drzewa z korzeniami, przerwane linie wy
sokiego napięcia, zniszczone drogi. Straty materialne będą liczyły
miliony dolarów. Pierwszą ofiarą śmiertelną jest 19-letnia dziew
czyna z 50-tysięcznego miasta Bridgeport w stanie Connecticut,'
która zginęła przywalona drzewem. W chwili nadejścia tajfunu to

przemysłowe miasto pogrążyło się w kompletnych ciemnościach.
Ostatnia tego rozmiaru klęska dotknęła Nowy Jork przed 16 laty,
kiedy tu huragan „Donna” pochłonął życie 148 osób. Na zdjęciu:
zabezpieczanie łodzi przed huraganem na przystani w Bostonie.

CAF — AP — telefoto ,
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Znany historyk peruwiański drEdmundo Guillen poinformo
wał na konferencji prasowej o odkryciu w dżungli peruwiańskiej
ruin ostatniej stolicy Inków — Vilcabamby, którą uczeni i pod
różnicy bezskutecznie starali się zlokalizować od wielu dzie
siątków ląt.

'

W odkrywczej wyprawie dr
Guillena wzięło udział dwoje
Polaków: dziennikarka z miesię
cznika „Kontynenty”, Elżbieta

Dzikowska, oraz urodzony w

Polsce amerykański dziennikarz
telewizyjny' Antonio Halik, któ
rego filmy o Ameryce Południo
wej znane są również naszym
telewidzem, Wyrazem uznania
dla udziału Polaków w tej eks
pedycji był fakt, że to doniosłe

wydarzenie zostało podane do
wiadomości przez dr Guillena
na konferencji prasowej zorga
nizowanej przez ambasadora

jesień?
Po raz drugi w tym roku za

kwitło drzewo wiśni w ogródku
na przedmieściu Radomia. Ńa
gałęziach drzewa jest dużo kwia
tów. Z faktu ponownego kwit
nięcia wiśni rolnicy wróża cie
płą jesień

PRL w Limie, Stanisława Ja
rząbka. Przypadek sprawił, że

odkrycia Vilcabamby dokonano
w dniu naszego święta narodo
wego — 22 Lipca. Nieprzypadko
wo natomiast jednemu z naj
piękniejszych zespołów architek
tonicznych zagubionego miasta
nadano nazwę „Polonia”, a po
twierdzając odkrycie, wciągnięto
na maszt (czyli na najwyższe
drzewo przed ruinami pałacu In
ków) oprócz flagi peruwiańskiej
również flagę polską.

Vilcabamba jest od wieków sym
bolem oporu Inków przeciwko
hiszpańskim najeźdźcom. Hiszpanie
zajęli to miasto dopiero w 1572 r.,
tym samym podbijając ostatecznie
imperium, które, wbrew powsze
chnemu mniemaniu, od momentu
zamordowania Inki Atahualpy w

roku 1533 walczyło jeszcze przez 39
lat. Według dr Guillena, po zdo
byciu Vilcabamby Hiszpanie zbudo
wali w innym miejscu miasto o

tej samej nazwie, aby prawdziwa
ostatnia stolica Inków nie stała
się miejscem pielgrzymek i wido-

1 mym symbolem oporu. Właściwa

Vilcabamba została zapomniana, i
porosła gęstą puszczą tropikalną.
Była ona poszukiwana od ub. wie
ku. Słynny podróżnik amerykań
ski Hifam Bingham, odkrywając w

1911 r. ruiny Mącchu Piechu = był
przekonany, że odnalazł ostatnią
stolicę Inków.

Relacjonując wypowiedzi dr
Guillena,. agencja France Presie

pisze, że Vilcabamba zajmuje
obszar długości 5 km i .szeroko
ści ok. 2 i pół km. Znajdują się
tam ruiny około 400 budynków
— świątyń, pałaców, ■,domów

mieszkalnych i magazynów.- W
centrum zespołu mieści się „ob
serwatorium słoneczne”. Mipio
bujnej roślinności, która pokry
ła ruiny, z dużą dokładnością
można odtworzyć, sieć ulic, alei
i placów. Aby dotrzeć na miej
sce, ekspedycja dr Guillena od
była 12-dniowy marsz przez
dżunglę.

JUTRO
pogoda w rejonie

Krakowa kształtować;.
będzie na skraju wyżu.
Zachmurzenie małe i' u-

miarkowane. Okresowo
duże z możliwością prze
lotnych opadów. wiatry ą/
kierunków południowo.-,

zachodnich 2—4 ‘m/sek. Temp,
dniem 22—24, nocą 11—9 st. C.

'
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Coraz lepiej kształtuje się
struktura spożycia w Polsce

W ferworze dyskusji nad problemami cen i spożycia można
usłyszeć opinie, że Polacy „przejadają” lwią część swoich, coraz

-większych dochodów. Najlepszą
-wygląda jest analiza dochodów i
nanie danych za ostatnie 2 lata,
tys. rodzin, wykazuje, że nhwet
w strukturze konsumpcji prześledzić symptomy korzystnych

. zmian. Świadczą one, że ze społeczeństwa „na dorobku”, nasta
wionego głównie na zaspokajanie potrzeb ilościowych, prze
kształcamy się stopniowo w społeczeństwo, które coraz bardziej
ceni sobie wybór i jakość.
Mamy co roku więcej pienię

dzy na swoje wydatki. Potwier
dza to wzrost płac realnych oraz

sytuacją .materialna rodzin róż
nych grup społeczno-ekonomicz
nych. Oto np. w rodzinach pra
cowniczych przeciętne przychody
przypadające na jedną osobę wy
niosły w ub. r. 25.128 zł, tzn. by
ły o 2.357 zł wyższe niż w roku
poprzednim. W'rodzinach chłop
skich przychody roczne na osobę
wzrosły w tym czasie średnio z

17.728 zł do 19.755 zł. Oczywiście
różnie to wygląda w poszczegól
nych rodzinach,

Przeciętna rodzina pracowni
cza -wydała w ub. r. na żywność
9.195 zł na jedną osobę, tj. b 681
zł Więcej niż w 1974 r. Wzrost
tych wydatków jest więc w zło
tówkach spory, natomiast w

procentach, wydatki na żywność
zmniejszyły się. Ich udział w ca
łości rozchodów rodzin praco
wniczych zmalał średnio z 38,3
prbc. w 1974 r. do 37,2 proc, w

ub, r. W rodzicach robotniczo-
chłopskich odsetki te wynoszą
odpowiednio 43,7 proc, i 41,6
prbc. Potwierdza się Zatem żna-

. na prawidłowość —, im Wyższe
; dochody, tym mniejszy udział

Kronika wypadków
# 19 sierpnia, ok. godz. 16, prry

ul. Zarzecze w Krakowie, na bu
dowie domków- jednorodzinnych,
przewróciło się rusztowanie służą
ce do remontu dźwigu, przygnia
tając Floriana Salę (nr. 1954 r**,
zam. w Juszczynie 288, a czasowo

w Krakowie przy ul. Dereniowej
1). Na skutek odniesionych obra
żeń Florian Sala zmarł w szpitalu.

Jak informowaliśmy, Prezy
dium Rządu podjęło 6 bm. u-

chwałę w* sprawie oprocentowa
nia wkładów "oszczędnościowych
ludności? ‘

Decyzja- ta wyraźnie
preferuje wkłady długotermino
we, stwarzając ich posiadaczom
większe korzyści. Jeżeli bowiem
stopa oprocentowania zwykłych
książeczek obiegowych pozosta
nie bez zmian (3 proc.) — to o-

procentowanie wkładów długo
terminowych będzie od 1 wrze
śnia br. podniesione średnio ó 1
procent. Wyłączone są z tego
książeczki tzw. celowego oszczę
dzania (mieszkaniowe, samocho
dowe itp.), ponieważ już w zało
żeniu Zawierają one premie
gwarancyjne, związane np. ze

wzrostem kosztów budownictwa
czy z ewentualną zmianą ceny
samochodu.

• Należy tu dodać, że w naszym
kraju Wkład w PKO loko-wąny
jfeśt przeciętnie na 700 dni; w

tym wkłady długoterminowe —

średnio na 3 lata, zaś krótkoter
minowe — Zaledwie na 280 dni.

razy więcej niż „United Steel
Corporation”.

Wyliczenia te wydają się dziś
już nieaktualne, ponieważ „fi
nansowe mózgi” ugrupowań ma
fijnych zorganizowały liczne mo
nopole międzynarodowe, które
kontrolują banki w Szwajcarii,
kompleksy hotelowe na Baha
mach i w Las Vegas, kasyna
gry,' prostytucję, przemysł por
nograficzny oraz inne przedsię
biorstwa w Wielu krajach.

Mafie udzielają różnorodnej
pomocy fabrykantom w tarapa
tach, wykupują firmy, plajtujące
i organizują ośrodki oddziaływa
nia na ruch zwiążkbwy, organi
zacje polityczne, przemysł i li-

nansjerę. Najbardziej uaktyw
niają się mafie w bkresach de
presji ekonomicznej i politycz
nej.

Mafie handlowały w USA mi
lionami głosów w Wyborach
parlamentarnych, wyborach sę
dziów, merów, tworzyły przed
siębiorstwa, współpracowały z

siłami zbrojnymi i wywiadem.

O Także wczoraj ok. godz. 13 w

miejscowości Trojattowice został
śmiertelnie porażony prądem e-

lektrycznym Mieczysław Siwek
<vr. w 1949 r., zam. w Trojano
wie* eh) .

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w Wieku lat 75 zmarł

tow. Władysław Wolski
(Antoni Piwowarczyk — „Antek”)

członek SDKPIL, KPRP, KPP, PPR i PZPR, b. członek KC
PZPR, b. poseł na Sejm PRL, b. generalny pełnomocnik Rządu
PRL do spraw repatriacji 1 zasiedlania Ziem Odzyskanych,
b. minister administracji publicznej PRL, wieloletni dyrektor
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, wieloletni
działacz polityczny i społeczny, odznaczony Krzyżem Koman
dorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Zwycięstwa
i Wolności, Złotym Odznaczeniem im. J. Krasickiego i Innymi.

Odszedł od nas na zawsze zashifcny działacz partyjny 1

państwowy, żarliwy komunista i gorący patriota.
Pogrzeb odbędzie się dnia 1» sierpnia, o godzinie 12, z .dotńu

pogrzebowego, na cmentarzu Rakowickim.
CZEŚC JEGO pamięci.

KOMITET KRAKOWSKI PZPR,
KOMITET DZIELNICOWY PZPR

KRAKOW-KROWODRZA

B jgc iędy pod koniec 1942 roku
S-A sojusznicy opracowywali
“ TM plan inwazji na Sycylię,
Wywiad zwrócił się do Luciano
z zapytaniem, czy byłby gotów!
współdziałać. Był gotów, reko
mendując pomoc „najlepszych
ludzi z mafii”. Dysponuje już
850 takimi, którzy zapewnią
najlepsze informacje i doskonale
ukryją każdego agenta wywiadu
USA.

W zamian za to więzień otrzy
mał zezwolenie na złożenie poz
wu do Sądu Kasacyjnego. Mafia
okazała pbmoc. Po wyzwoleniu
Sycylii, w jednej tylko prowin
cji Palermo w 62 na 76 miast na

czele Władz municypalnych sta
nęli ludzie powiązani z mafią.
Don Calogero Vizzini, mający na

swym koncie 51 zabójstw, został
merem Villalby, podobnie jego
koledzy „po fachu”: Gienco Rus
so w Mussomelli. i wielu innych.
Wyżej, bo aż do administracji
sojuszniczej, stanowiącej tymcza
sowe rządy na Sycylii, trafili in
ni mafiosi, i wśród nich nożow
nik, Vito Geńovese, który z

miejsca przekwalifikował się i
wsławił jako legendarny złodziej
i spekulant. Za sprawą jego gru
py ginęły całe ciężarówki Z to
warem, ulatniały się ładownie
statków wojskowych, wypełnio
ne tkaninę mi, paliwem i sprzę
tem wojskowym.

Podoficer dochodzeniowy z ad
ministracji sojuszniczej ną Sy
cylii. sierżant Dicky, przypadku-

odpowiedzią jak tb naprawdę
wydatków w rodzinie. Porów-
a dotyczących tych samych 19
w tak krótkim okresie można

żywności w strukturze kon
sumpcji.

W* wszystkich grupaćh rodzin
zwiększyło się spożycie mięsa i
jego przetworów. Np. w staty
stycznej rodzinie pracowniczej —

z58kgnaosobęw1974r.do61,4
kg w ub. r. Więcej też jedliśmy
cukru i wyrobów cukierniczych,
np. w rodzinie chłopskiej przy-
padło tych artykułów 34,3 kg na

głowę, tj. o 1,7 kg Więcej niż w

1974 r. Wzrosło spożycie warzyW
i owoców oraz ich przetworów.
Coraz mniej za tó je się ziemnia
ków, również i na wsi. Jest to

tendencja charakterystyczna dla
krajów o stosunkowo wysokim
poziomie życia. Drugim mierni
kiem jest spadek spożycia pie
czywa i przetworów zbożowych,
tu jednak występują różnice
między poszczególnymi grupami
rodzin. Mniej pieczywa je się o-

statnio w rodzinach pracowni
czych (o 2 kg rocznie ńą głowę)
oraz w rodzinach emerytów i
rencistów (o 1,6 kg na głowę).
Natomiast w rodzinach robotni
czo-chłopskich i Chłopskich na
stąpił w ub. r. wzrost Spożycia
tej grupy artykułów.

Pewne, niewielkie zmniejsze
nie — i to we wszystkich gru
pach rodzin — udziału Wydat
ków na odzież i obuwie, zwraca

uwagę na nienadążanie przemy
słu lekkiego za coraz wyższymi
wymaganiami ludności. Zastana
wiająca jest stabilność takiej po
zycji jak higiena osobista i o-

chrena zdrowia: w żadnej grupie
ródzin udział wydatków nie
drgnął w ciągu 2 lat nawet 0
ułamek procenta. Natomiast po
zytywem jest ogólny wzrost od
setka wydatków na mieszkanie
i-wszystko co-się wiąże z wypo
sażeniem. Np. w budżetach ro
dzin pracowniczych zwiększył
sięOnwciągurokuz11do12,5

Finansowemozgi
wo natrafia na ślad „interesów”
Genovese, dostarcza do Waszyng
tonu 'dossier na temat przestęp
czej działalności. Otrzymuje roz
kaz natychmiastowego dostar
czenia do USA przestępcy,. o-

skarżonego o zabójstwo w No
wym Jorku, Powstaje zapora
przeszkód: sztab dowództwa so
juszniczego nie może pozbyć się
tak cennego pracownika. Spra
wa ciągnie się aż do końca 1945
roku i dopiero wówczas Geno-
Vese zOStaje dostarczony do USA.
W tym samym ćzasife wychodzi
ną wolność Lucianó. Zaledwie
Geńovese Stanął na ziemi ame
rykańskiej, policja zhajduje cia
ło człowieka, który zgodził się
świadczyć przeciwko niemu w

sądzie. Genovese odzyskuje wol
ność. Dopiero w 1961 roku zosta-

je ponownie aresztowany, ale...
za handel narkotykami. Umiera
w więzieniu Atlanty na zawał
serca.

Obecnie działają W USA dwie

główne organizacje mąfijne.
Największą kieruje 74-1ał»d Car-

ECH® KRAKOWA

proc., a w rodzinach chłopskich
— z 8,4 do 9,4 proc. Wzrost ton

byłby z pewnością, jeszcze wyż
szy, gdybyśmy mogli zawsze i
bez kłopotów nabywać wszystkie
poszukiwane towary.

Wydatki na kulturę, oświatę,
sport, . turystykę i wypoczynek
stanowią jeszcze stosunkowo nie
wielką pozycję w budżetach ro
dzinnych. Najwięcej przeznaczy
ły na ten ceł w ub. r. rodziny
pracownicze — 2.284 zł na osobę
tj. 9,2 proc, swoich rocznych wy
datków. Było to tylko 0,3 proc,
więcej niż w 1974 r. Tego rodza
ju nikły wzrost odnotowano w

pozostałych grupach rodzin, z

wyjątkiem robotniczo-chłop
skich, w których wydatki te

zmniejszyły się z 5 do 4,8 proc,
ogółu rozchodów.

Mamy więc w polskiej struk
turze konsumpcji do czynienia z.

początkiem zmian na lepsze.
Trzeba je dalej utrwalać i po
głębiać.

ROMANA KALECKA

Apele o rozsadek nie skutkują
Kolejki po cukier wciąż rosną

Mimo apeli o rozsądek, o nie-
wykupywanie nadmiernych ilo
ści cukru i robienia z niego za
pasów kosztem innych, wciąż
jeszcze widuje się przed sklepa
mi te same twarze tych, którzy
już po raz nie wiadomo który
nabywają kolejny kilogram Cu
kru. Dlatego też podnosi się co
raz więcej głosów, aby skutecz
niej zapobiegać nienormalnej
sytuacji, aby uniemożliwić „cho
mikowanie” cukru, a równocze
śnie ułatwić nabycie go tym
klientom, którzy potrzebują go
w ilościach niezbędnych dla za
spokojenia swoich bieżących po
trzeb. Dziennikarze PAP prze
prowadzili na ten temat rozmo
wy z klientami i personelem
sklepów spożywczych w różnych
rhiastach kraju. Oto kilka wy
powiedzi:

STANISŁAWA DROZD, kierow
niczka ’sklepu w Rzeszowie mówi:
Wracający z pracy robotnicy prak
tycznie nie mają szans na kupie
nie cukru. Na kilka bowiem go
dzin przed jego codziennymi do
stawami, niemal jedna i ta sama

grupa ludzi blokuje dostęp do
lad. Wraz z koleżankami, zdąży
łyśmy już doskonale poznać ich
twarze. Prawie się nie zmieniają.
Przychodzą, często ze stołeczka
mi, i siedząc czekają. „Zamawia
ją” sobie w kilku miejscach ko
lejkę, świadcząc sobie nawzajem
tego rodzaju usługi.

jeden z największych sklepów
Krakowa — Delikatesy PSS nr 280
zapełniony ludźmi. Przed wej
ściem ponad 100 osób. Jest godzina
15.30. Cd 3 dni przychodzę tu, by
kupić ten jeden jedyny kilogram
cukru —' mówi KRYSTYNA KO-

ZIARA, mieszkanka kamienicy
przy Rynku Kieparskim. — Nie
stety, wciąż mi się to nie udaje,
bo wejście do sklepu blokują ci
sami ludzie, którzy jut poprzed
nich dni zaopatrzyli się w cu
kier, a równocześnie na placu nie-

lo Gambino, skupiając 5 nowo
jorskich „rodzin”. Otrzymuje ód
nich 25 proc, „zarobku” uzyska
nego z jego strefy działania.

Wicekrólem świata przestęp
czego jest Meir Suchowiansky
rodem z Grodna i jego „rodziny
mafijne” posiadają zabarwienie
syjonistyczne. Kieruje organiza
cją ze Szwajcarii lub Izraela,
ponieważ sąd w Miami oskarża
go o ciemne machinacje związa
ne z domami hazardu. Rozpoczy
nał skromnie pół Wieku temu od
rewolwerowca najemnego, obec-
nie jest „mózgiem finansowym
firmy”. „Nasze przedsiębiorstwo
jest większe śiś „United Steel

Corporation” — oświadczył On

przed paru laty. .

Były wysoki urzędnik policji
śledczej i autor wielu książek
o mafii, Ralf Salerno napisał:
„Według najskromniejszych ob
liczeń szacunkowych, zorganizo
waną przestępczość w USA uzy
skuje nie mniej niż 40 miliar
dów dolarów rocznie, czyli 10

W ZWIĄZKU z tragicznymi
skutkami powodzi, jaką nawie
dziła stan Kolorado, przewod
niczący Rady państwa — H.
Jabłoński wystosował do pre
zydenta USA — G. Forda de
peszę kondolencyjną.

W ZWIĄZKU z tragicznymi
skutkami powodzi, jaka nawie
dziła Nepal, przewodniczący
Rady' Państwa — H. Jabłoński
wystosował do króla Nepalu
— Birendry depeszę kondolen
cyjną.

WIODĄCYM tematem

plenarnej drugiego dnia
dzynarodowego Zjazdu

Z KRAJU

sesji
Mię-
Pol-

opieki zdrowotnej w

zakończył 5-dniową
Gdyni okręt szkolny

skiego Towarzystwa Lekar
skiego w Warszawie były za
dania uczelni medycznych w

systemie
Polsce.

U BM.

wizytę w

Marynarki Wojennej Związku
Radzieckiego „Gangut”. Przy
byłą na jego pokładzie grupę
ponad 400 i wykładowców i

podchorążych Wyższej Szkoły
Marynarki Wojennej ZSRR w

Leningradzie gościła Wyższa
Szkoła Marynarki Wojennej w

Gdyni.
WTOREK był trzecim dniem

trwającego w Duśżnikaeh-
Zdroju dorocznego, XXXI Fe
stiwalu Chopinowskiego.

I daleko sklepu handlują cukrem:

kilogram kosztuje 30 zł.
Kierowniczka sklepu, PSS nr 70

w Krakowie, KRYSTYNA
SKA, wyrażając oburzenie na to
co się dzieje, stwierdza: Czy nie
można by wprowadzić jakieś bar
dziej rozsądne racjonowanie cu
kru lub zastosować coś w rodza
ju przydziału? Inaczej nie pora
dzimy sobie z chomlkarzami.

BIL-

Nowe, korzystniejsze zasady
oprocentowania wkładów oszczędnościowych

W Toruniu obraduje Światowy
Kongres Socjologii Wsi

W Toruniu rozpoczął 10 bm.
brady plenarne . IV Światowy
Kongres Socjologii Wsi. Nauko
wcy omówią na nim wkład so
cjologii wsi w tworzenie warun
ków dla kompleksowego rozbo
ju ludzkiego i naturalnego czyn
nika gospodarki rolnej. Mianem

tym określa się procesy rozwo
jowe wsi i rolnictwa, w których
wzrostowi produkcji żywności
towarzyszy awans społeczny lud-

Autostrada

z Gdańska
do Aten i Ankary

Transeuropejska . autostrada
„Północ—Południe” pobiegnie od
Gdańska z jednym odgałęzie
niem do Aten i drugim do An
kary. Wstępny zarys dla tej tra
sy uzgodniony został przez eks
pertów z 10 krajów na między
narodowej naradzie, która odby
ła się w Warszawie.

Z inicjatywę budowy tej auto
strady wystąpiła Polska wspól
nie z Węgrami, jesteśmy bowiem
krajem tranzytowym, przez któ
ry przebiegają ważne szlaki ko
munikacyjne ze wschodu na za
chód i z północy na południe.

Uzgodnienie budowy autostra
dy transeuropejskiej przez pań
stwa o różnych systemach poli
tyczno-społecznych i koordyno
wanie prac przez reprezentan
tów ONZ jest przykładem nowe
go typu europejskiej współpra
cy, zgodnej z postanowieniami
aktu końcowego KBWE.

W wielu innych krajach oszczęd
ności są przechowywane w ka
sach bankowych znacznie dłużej,
lae^pisdjętejtichwały jest-więc

do gromadzenia nadwyżek pie
niężnych w dłuższych bkresach
— z korzyścią dla państwa i dla
klientów PKO Oraz banków
spółdzielczych. Po wprowadzeniu
wspomnianych ztftiań, stopa o-

procentowania wkładów W Pol
sce będzie najwyższa spośród
wszystkich' krajów socjalistycz
nych 1 mniej więcej taka, jaka
obbwiążuje w Norwegii, Austrii
i Wielu innych rozwiniętych
państwach zachodnich.
'

Przethó.dżąc do szczegółów,
warto poinformować, że zmia
nom ulega oprocentowanie na
stępujących wkładów: termino
wych imiennych 12-miesięcznych
na 4,5 proc, w stosunku rocz
nym, 24-miesięcznych — na 5,5
proc, i 36-miesięcznych na®

proc. Ponadto wkłady systema
tycznego oszczędzania, groma
dzone przez okresy 5-letnie opro-

Niedawno ujawniono, że CIA w

1961 roku zawarła z grupami
Giancana i Roselli’ego kontrakt
w sprawie zabicia Fidela Castro.
Wysoki funkcjonariusz policji
oświadczył dziennikarzom:
„Pewnego pięknego, dnia „syn
dykaty” wywalczą wybór pre
zydenta, który być może, nie
będzie wiedział dzięki komu
wprowadził się do Białego Do
mu — aż do momentu, kiedy
mafie przedstawią mu rachu
nek...”. -

John Roselli jednak na pewno
nie będzie osobiście macźał w

tym palców, gdyż w ub. sobotę
dwaj rybacy wyłowili w zatoce

Dumbfoundling, na północ od
Miami, beczkę, w której znaj
dowały się jego zwłoki. Były
one w stanie głębokiego rozkła
du, a identyfikacji zdołano doko
nać wyłącznie na podstawie linii

papilarnych. Beczka była okrę
cona łańcuchem, który miał u-

łatwić jej zatonięcie. J. Roselli.

zaginął kilkanaście dni wcze
śniej, a jego porzucony samo
chód policja odnalazła na lotni
sku w Miami. Liczący 71 lat by
ły szef mafii w ub. roku przed
komisją senacką przyznał, że

pięciokrotnie próbował zorgani
zować zamach na życie premie
ra- Kuby i wywiązać się ze zią-,
cenię CIA, ale bez skutku. FBI

prowadzi śledztwo, ale Roselli,
tak jak swego czasu Rales już,
nie żyje...

Koniec
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ności wiejskiej i racjonalne wy.
kuczystywanie środowiska na
turalnego.

Uczestników Kongresu powitał
minister rolnictwa Kazimierz
Barcikowski. Podkreślił on trą.
dycje postępowego zaangażowa
nia społecznego polskiej socjolo
gii oraz wskazał na udział rol
nictwa w ambitnych planach
rozwoju społeczno-gospodarczego
kraju.

Zadania socjologii wsi w skali
ogólnoświatowej omówił wice
prezes PAN — prof. Jan Szcze
pański.

'Potrzebę rozległej współpracy
międzynarodowej w rozwiązy
waniu społecznych problemów
wsi i rolnictwa wskazał w sło
wie wstępnym przewodniczący
Europejskiego Towarzystwa So
cjologii Wsi, prof. Gwyn E. Jo-
nes z W. Brytanii. •

Referaty plenarne wygłosili w

pierwszym dniu obrad prof. Al-
rin L. "Bertrand z USA oraz prof.
Rudolf Stavenhagen z Meksyku.

Nie kaidy potrafi od razu

docenić wartość dzieła sztu
ki. O prawdzie tej przekonał
się Duane Hanson, który wy
słał na wystawę w Aachen w

RFŃ „dzieło” pt. „Włóczędzy
z Bowery”. Ody zatrudniony
przy ustawianiu eksponatów
student zobaczył stare podar
te buty, puste butelki po
whisky, niedopałki papiero
sów i worek, wyrzucił całą
zawartość na śmietnik.

centowane będą w wysokości 6,3
proc, rocznie,. terminowe 5-letnie
z dyskontem — 6 proc., oprocen
towane.hony oszczędnościowe (od
1 Stycznia1977 r.) — 5 proc, ro
cznie.

’

Oprocentowanie zapowiedzia
nej nowej formy wkładów — w

postaci lokacyjnych bonów osz
czędnościowych, wprowadzanej
od 1 października br., wynosić
będzie 6 proc, w stosunku rocz
nym, a łącznie Z premią wypła
caną po upływie 5 lat .— 6,3 proc.
Istotnym novum jest złagodzenie
konsekwencji w przypadku nie
dotrzymania przez klienta kas o-

szczędnościoWych umowy o

wkładzie terminowym, systema
tycznego oszczędzania cźy też 6
terminowym wkładzie z dyskon
tem. Chodzi mianowicie o to, że

przy wcześniejszym podjęciu
pieniędzy, otrzyma on wyższe (o
prawie 1 proc.) niż dotychczas
odsetki. W stosunku rocznym
wyniosą one: w pierwszym roku
2,5 proc.; w drugim roku 3,5
proc.; w trzecim roku 4 proc.; w

czwartym roku 4,5 proc.; w pią
tym roku 5 proc. — od podjęte]
kwoty za czas od początku ó-
kresu do dnia wypłaty.

W razie wykupu lokacyjnego
bonu oszczędnościowego przed u-

pływem 5 lat, posiadacz bonu o-

trzyma obliczone w stosunku.ro
cznym następujące odsetki: w

pierwszym roku 3 proc., W dru
gim roku 4 proc., w trzecim i

czwartym roku 4,5, a w piątym
roku 5 proc, od wartości nomi
nalnej bonu (naturalnie również
za czas od początku okresu do
dnia wypłaty)..

Dodatkowy przepis przewidu
je, że Wcześniej wniesione wkła
dy terminowe, wkłady z dyskon
tem oraz wkłady systematyczne
go oszczędzania podlegają opro
centowaniu w nowej wysokości
wstecz, a więc także za okres

przed wejściem w życie uchwa
ły, jeżeli koniec zadeklarowane
go okresu oszczędzania przypada
po dniu 31 sierpnia br. Jest to
bardzo korzystne dla tych, któ
rzy od dawna systematycznie
gromadzą pieniądze w kasach ó*

sżczędnośćiówych.

DZIENNIK Robotniczej Spół
dzielni Wydawniczej „Frasa

"

Książka *- Ruch".
wydawca: Krak. Wyd. praso

we RSW „Prasa - Książka -

Ruch”, ul. Wiślna 2. Nr indeksu
350M.

BRuK: Prasowe Zakłady <5r>"
ficzne RSW „Prasa — Książka -

Ruch”, Kraków, ul. Wielopole »•
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Pod kryptonimem ZAS

kryje się ostatnia nowość

krakowskiego Teta-Telosu
Krakowskie Zakłady Tele-

elektroniczne „Telkom-Telos”,
które do niedawna mieściły się
W starych, prymitywnych rude
rach dorobiły się przy ul. Lu
belskiej okazałych gmachów,
gdzie znalazły się piękne po
mieszczenia produkcyjne i so
cjalne. Dysponują * też dziś Za
kłady nowoczesnymi urządze
niami produkcyjnymi, wprowa
dza się nowoczesne metody or
ganizacji pracy.

Załoga krakowskiego „Teł-’
kom-Telos” wyspecjalizowała się
— przypomnijmy — w wytwa
rzaniu aparatów telefonicznych
o specjalnym przeznaczeniu dla
resortu łączności (aparaty wrzu
towe — monetowe dla rozmów
lokalnych i strefowo-czasowe
dla rozmów międzymiastowych)
oraz dla górnictwa i energetyki,
a także dla okrętowńictwa.

Aparaty te posiadają szcze
gólne walory. Ich wspól
ną cechą jest — nie
zawodność. Przeznaczone dla

kopalnictwa są ponadto — jak
się to fachowo określa — iskro-

bezpieczne, co ogromne ma zna
czenie wszędzie tam, gdzie mo
gą występować gazy stwarzają
ce możliwość wybuchu czy po
żaru. Dlatego też w aparaty
obok górnictwa, zaopatrują
huty, kombinaty chemiczne i

„Telkom-Telos” wytwarza
iskrobezpieczne, małe, lekkie,
gwarantujące świetną słyszal
ność aparaty przenośne dla gór
niczych ekip ratowniczych. Po
dobnie przystosowane do spe
cyficznych warunków są apara
ty telefoniczne wytwarzane dla

te,
się
in.
też

statków żeglugi morskiej i śród
lądowej. Te, w, które zaopatru
je się statki pływające po mo
rząc’ i oceanach prezentują wy
soką odporność na działanie naj-
W3’szych i najniższych tempę-
ratur, zdając egzamin zarówno
w warunkach tropikalnych upa
łów, jak też podbiegunowych
mrozów. .Odporne są na>. słoną
mgł zabezpieczone przed prze
dostawaniem się do wewnątrz
Wilgoci, wody, niewrażliwe na

wibracje^ i inne wstrząsy.
Aktualnie „Telkom-Telos”,

współdziałający w dziedzinie u-

nowocześniania i rozwijania no
wych dziedzin produkcji z In
stytut ?m Łączności w Warsza
wie oraz Wydziałem Elektrote
chniki Politechniki Krakowskiej
i Instytutem Elektroniki Aka
demii Górniczo-Hutniczej w

Krakowie, przygotowuje halę i
stanowiska .montażowe dla pod
jęcia już w IV kwartale br.

produkcji całej nowej rodziny
Urządzeń telefonicznych,, umoż
liwiających nawiązywanie szyb
kiej i operatywnej łączności
wewnętrznej w zakładzie pracy
i miejskiej.

Będą to zespoły aparatów te
lefonicznych oznaczonych kryp
tonimem ZAS tzw. sekretarsko-
dyrektorskie, bądź konferencyj
ne. Nie wdając się w szczegóły
techniczne i technologiczne oraz

bardzo upraszczając zagadnienie
te nowe urządzenia telefonicz
ne— łatwe w Obsłudze i spra
wnie działające — pozwolą na

równoczesne prowadzenie kilku
rozmów, czyli praktycznie rzecz

biorąc konferencji zarówno z

rozmówcami, znajdującymi się
przy aparatach w zakładzie pra-
c„ jak też linii zewnętrznych,
miejskich. Każda aparatura
przystosowana jest do podłącze
nia magnetofonu, celem reje
strowania rozmowy na taśmie.

W przyszłym roku „Telkom-
Telos" wyprodukuje już ok. 15

tys. kompletów aparatów ZAS,
natomiast przewiduje się, iż po
osiągnięciu pełnej zdolności pro-

'

dukcyjnej zainstalowanych u-

rządzeń wytwórczych i po opa
nowaniu ich arkanów przez za
łogę, wytwarzać się będzie tu
taj minimum 45 tys. kompletów
takiej aparatury rocznie, (bp)

Nowe aparaty ZAS i ich współ
twórcy; specjalista konstruktor

mgr inż. Marian Kukuryk i kie
rownik , działu doświadczalnego
mgr inż. Stefan Nogieć z „Tel

kom-Telos”.

Już niebawem

będzie pod dostatkiem

wydawnictw potrzebnych turystom

W kilku wierszach
Przedsiębiorstwa i zakłady

miejskiego województwa kra
kowskiego wykonały w I pół
roczu br. przeróżnych usług
na ogólną kwotę 528 min zł.
W porównaniu z analogicz
nym okresem ub. r. tego ty
pu świadczenia wzrosły o

20 proc.

Niemniej nadal niektóre
rodzaje usług m. in, remon
towo-budowlane, inslalator-

skie, motoryzacyjne, krawiec
kie nie są w pełni zaspoka
jane. Stąd konieczne jest
rozszerzenie możliwości posz
czególnych zakładów i przed
siębiorstw właśnie pod ką
tem świadczeń we wspom
nianych branżach.

Lokale gastronomiczne

przy skrzyżowaniu Westerplatte—Lubicz
słabo wykorzystane

Przed nami fragment taśmy montażowej gniazdek i Wtyczek te
lefonicznych. W składzie załogi, przeważają młode, o bogatym już

doświadczeniu fachowym, dziewczęta.
Fot. ZBIGNIEW OGIŃSKI

W Krakowie powstało nie
dawno nowe wydawnictwo, u-

tworzone przez Zakład Wydaw-
niczo-Propagandowy PTTK w

Warszawie stanowiąc jego re
dakcję terenową. Swym zasię
giem wydawnictwo

'

obejmuje
około, 15 województw tzw. gór
skich 1 podgórskich, a więc od
Jeleniej Góry do Przemyśla.

Plany i zamiary nowej pla
cówki są ogromne. W zasadzie
działalność będzie szła.w dwóch
kierunkach. Kierunek pierwszy
to wydawanie materiałów prze
znaczonych dla. turystów, a więc
folderów, przewodników,' map
itp. W tym też dziale drukowa
ne będą plakaty związane z tu
rystyką oraz z ochroną środo
wiska naturalnego człowieka.

Drugi dział, pracy to .wydawanie
skryptów,.., podręcznikó.w., oraz

innych pozycji potrzebnych
działaczom PTTK i przewodni
kom, nowa placówka współpra
cuje bowiem ściśle z

wojewódzkimi PTTK

wymi.
'

Ambicją
Wszystkie
walorami
znaczały się też wysoką warto
ścią artystyczną, a więc druko
wane były na ładnym papierze,
w ciekawym formacie i w jak
najlepszej oprawie graficznej,
dlatego też przewiduje się ścisłą
współpracę

’

z artystami plasty
kami. W dalszych zamierzeniach

jest nawet, uruchomienie wła
snej małej poligrafii co na pew-

no wpłynęłoby na szybkość wy
dawanych pozycji, ogromny wa
lor przy drukowaniu aktualnych
materiałów dotyczących tematy
ki turystycznej.

Na razie nowa redakcja, roz
poczęła dopiero swą pracę i plo
ny ambitnych planów będzie
można ocenić w najbliższej
przyszłości. Redakcja mieści się
przy ul. Nadwiślańskiej 2. (bog)

Po wielu trudnościach wre
szcie od kilku miesięcy ga-
stronomicy uruchomili w bu
dynkach przy skrzyżowaniu
koło dworców, dwie placów
ki: garmażernię przy ul. Lu
bicz i punkt sprzedaży lodów
przy ul. Westerplatte.

Lokal przy Lubicz nie cie
szył się: i nadal nie cieszy —

od Chwili otwarcia — popu
larnością wśród krakowian.
Wybór wyrobów jest tam mi
zerny, brakuje nawet kanapek
i ciepłych dań barowych. Pro
ponuje się trochę mrożonek.
Mimo że ten sklep-bar jest w

doskonałym punkcie miasta,
nie jest dobrze wykorzystany.

Podobna sytuacja — albo
jeszcze gorsza — ma miejsce

obok, w lokalu przy ul. We
sterplatte. Urządzono tam,
całkiem bezmyślnie, punkt
sprzedaży lodów. A szkoda,
bowiem z powodzeniem (jest
dość miejsca) można by urzą
dzić w tej placówce kawia
renkę.

Nie wątpimy, iż „Społem”
zastanowi się nad lepszym
wykorzystaniem posiadanych
pomieszczeń przy skrzyżowa
niu obok dworców, (ja)

I Dziękujemy...

zarządami
i oddziało-

jest to, byredakcji
wydawnictwa poza

merytorycznymi od-
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Śladem naszych interwencji

Co komisja to inne zdanie

Co dzień niesie

Cyrk w autobusie i...

Zespolowi „Skalni” za prze
słane pozdrowienia z Festi
walu Folklorystycznego —

„Akademicki Zwoleń — 76”.

(iiniiiiHiniiniiHiiiiiniiHHn
Co—Gdzie—Kiedy ?

(Dokończenie ze str. 6)

W ustawowym terminie do
dni 14 otrzymaliśmy — w związ
ku z artykułem „Gdy lokator
jest bezradny” z dnia 16. VII.
br. — pismo Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej dziel
nicy Podgórze. Przypominamy
sprawa dotyczyła zawilgoconego
mieszkania lokatorów bloku
przy ul. Okólnej 11 m. 78.

Dyrekcja PGM Podgórze po
informowała nas, że powołała
komisję, która stwierdziła, że
stan pokrycia dachowego, w o-

Wym bloku jest dobry i nie
wymaga naprawy.

To wymaga informacji- dodat
kowej. Przypominamy, że 24. IV.
br. komisja Wydziału Gospodar
ki Przestrzennej i Architektury
UD Podgórze w wyniku pobytu
poprzedniej komisji w owym
mieszkaniu pisała w decyzji: ,.w
lokalu mieszkalnym stwierdzo
no zacieki od ściany zewnętrz
nej budynku”.

W piśmie PGM Podgórze czy
tamy następnie: „ślady wcze
śniejszego zawilgocenia ściany
szczytowej są wynikami niewła
ściwej eksploatacji mieszkania
(pranie i suszenie bielizny w

mieszkaniu) oraz brakiem dbało
ści ci funkcjonowanie urządzeń
wentylacyjnych (zabrudzona i
zatkana kratka wentylacyjna),
komsja stwierdziła ponadto roz
bitą szybę w drzwiach kuchen-

nych, powodującą przedostanie
się z kuchni do pozostałych po
mieszczeń pary wodnej oraz aie-

przewietrzanie pomieszczeń”
Wnioskiem ogólnym jest stwier
dzenie „wyżej wymienione fak
ty powodowały szczególnie w o-

kreśie jesienno-zimowym skrap
lanie się pary wodnej na ścianie
szczytowej' narażonej na dzia
łanie dużych różnic temperatur”.

Powróćmy jednak do wyda
rzeń wcześniejszych. O zamaka
niu sufitu i ściany mieszkania
lokatorka informowała radę o-

siedlową w lutym 1974. Wtedy
to w mieszkaniu dokonany był
remont i malowanie. Dwa lata
minęły od tego momentu, trud
no dziwić się. że lokatorzy nie
decydują się na dokonywanie
powtórnego remontu, gdy całą
ścianę pokrywa czarny nalot

pleśni.
A teraz problem eksploatacji

mieszkania. Jak PGM wyobraża
sobie dbałość o funkcjonowanie
urządzeń wentylacyjnych?

W wielu mieszkaniach
w kuchni odbywa się
drzwiach otwartych, co

nie powoduje gwałtownego
wilgacańia jak w tym wypadku
nie tylko samego pomieszczenia
kuchni, ale i sąsiadującegń z nią
pokoju. Zwracamy uwagę, że
kuchnia mieszkania przy ut

praca
przy

wcale
za-

Okólnej w porównaniu z poko
jem jest właściwie sucha. Ko
ronny dowód wg PGM to pranie
i suszenie bielizny w mieszka
niu. Interesujące jest jakie ilo
ści bielizny musiałyby być su
szone w pokoju, by stało się to

przyczyną pokrycia nalotem ple
śni całej ściany i sufitu. Przy
puśćmy nawet, że w mieszkaniu
suszone są pieluszki 10-miesięcz-
ńego dziecka, to jednak dziecko
ma dopiero 10 miesięcy a zawil
gocenie mieszkania datuje się z

roku 1974. Tyle w formie dywa
gacji na temat pisma i jego ar
gumentów.

Nadal jednak niejasna jest
rozbieżność opinii dwu komisji
Komisja Urzędu Dzielnicowego
z cytowanego już 24 kwietnia br.
nakazała DZBM-ADM nr 1 usu
nięcie zawilgocenia ściany do
30 maja 1976 r. Dnia 4 czerwca

ten sam Wydział Gospodarki
Przestrzennej i Architektury UD
Podgórze wysłał upomnienie na
kazujące dokonanie remontu, o-

patrując je klauzulą Wszczęcia
postępowania egzekucyjnego.

Jak widać czas robi swoje. Po

upływie około dwu miesięcy o-

kazuje się bowiem, że cała wina
spoczywa... na lokatorze, który
niewłaściwie eksploatuje miesz
kanie. Werdykt której komisji
jest uczciwy i obowiązujący?

(j. r.)

Chwila nieuwagi właścicie
la stojącego <na przystan-

"ku do’‘autobusu
'

pospiesznego „E" nr 190

wskoczył młody pies. Kie
rowcą zamknął drzwi i ru
szył z kopyta z psem w środ-

i ku, mimo że pasażerowie
, prosili: — panie, puść pap
. psa, młody jest, zgubi się. Ale

kierowcą ogłuchł choć niezu-
'

pełnie. Bo gdy jeden "z pa-

sażerów wspótriniał coś o roli
L hycla, którą teraz widać peł-
I ni ktoś inny zatrzymał auto

bus i — biedactwo, jaki wra-

. żliwy! — dostał ataku histe
rii. Wyskoczył z pojazdu za
klinając się, że dalej nie po-
jedzie, że pasażerowie to

„głupie, stare krowy”, choć

płeć w autobusie była wy
raźnie mieszana i niektórzy
energicznie protestowali prze
ciw takiej kwalifikacji, a

wszyscy — przeciw zachowa
niu się kierowcy — w ogóle.
Za rozdzierającą służbowe
szaty połową pobiegła obecna
akurat żona kierowcy dziel
nie sekundując w , wymyśla
niu na pasażerów: ęó. się tam

Tusiu (od „kotusia") będziesz-
denerwował starymi itd.
Chwilami odzywał się pies i

nadal zamknięty w autobusie.
"Wreśzćie i:w' kierowcy zwy-
ciężył męźćzyżna. - tłusżył: ATe~

psa wypuścił dopiero ha Dą
biu zapewne dla podkreślenia

'

przewagi: jaką ma- homo sa
piens nad byle głupim zwie
rzakiem ćo się pcha, gdzie
nie trzeba...

Właściwie mogłabym na

tym zakończyć. Ale nie zro
bię tego ponieważ przykład

■z psem można by powielić w
’ wielu różnych odmianach z

jednakowym dla wszystkich
spraw mianownikiem: bra
kiem życzliwości, dobrej wo
li, kultury osobistej. Cóż in
negoprzeszkodziło kierowcy
w naciśnięciu automatu ot
wierającego drzwi? Cóż inne
go przeszkadza nam w co
dziennym życiu?' Oglądnijmy
się dookoła. Strach popatrzeć.
Coraz więcej chamstwa de
monstrowanego jako postaw*,
życiowa. Jeśli tak dalej pój
dzie... ''

(mar)

Notatnik krakowski

Radio

PROGRAM I

NA FALI 1322 M

.Wiadomości: 19, 20, 21, TL, 23.
17 Kadiokurier. 17 .20 Parada poi.
piosenki. 19 Muzyka i aktualności.
18.2o Nie tylko dla kierowców. 18.30

Przeboje non stop. 19.15 Studio
jazzowe PB. 20.05 Naukowcy —rol
nikom. 20.20 Koncert z gwiazdą —

B. White. 21 .05 Kronika sport.- i
kom. Total.'Sport. 21 .20 Koncert
chopinowski z nagrań Piotra Pa-

lećznego. 2'2.30 Uezeni w anegdo
cie. 22 .45 Minirecital Jadwigi
Strzeleckiej. 23.10 Korespondencja
z zagranicy. 23.15 Muzyka polska
epoki chopinowskiej.'

W „Lajkoniku"
W KWOgrze „Lajkonika” z dnia

8 sierpnia 1976 r. stwierdzono:

W I losowaniu: 1 wygrana z 4
trafieniami z dodatkową — 20.000
zł 0 5 wygranych z 4 trafieniami
po 4.324 zł • 306 wygranych Z 3
trafieniami po 57 zł 0 5.077 wy
granych z 2 trafieniami po 5 zł
0 27 wygranych z 3 trafieniami z

dodatkową po 157 zł 0 641 wygra
nych z 2 trafieniami z dodatkową
po 20 zł.

W II losowaniu: 2 wygrane z 4
trafieniami z dodatkową po 20.000
zł 0 9 wygranych z 4 trafieniami
po 1.936 zł 0 314 wygranych z 3
trafieniami po 45 zł 0 4.6Ó2 wy
grane z 2 trafieniami po .5 zł 0
21 wygranych z 3 trafieniami z do
datkową po 145 zł 0 393 wygrane
z 2 trafieniami
20 zł.

PONADTO: 1
Fiat | 126p na

cówkę banderoli . .
__ ,

ń20.złwP.O. .219wNowymSą
czu 0 6 premii pieniężnych a 3.000
zł na 4-cyfrówą końcówkę ban
deroli (3804) kuponu 5 20 zł 0 11

premii pieniężnych ś 200 zł na 3-
cyfrową końcówkę banderoli (475)
kuponu 5 20 zł 0 2 premie’ pie-
niężńe a 200 zł na 3-cyfrową koń
cówkę banderoli (473) kuponu
aiozł.

* Nadzwyczajne posiedzenie
naukowe Pol. Tow. Lekarskiego —

w związku' z Międzynarodowym
Zjazdem Pol. Tow. Lekarskiego
odbędzie się w piątek, 13 sierpnia
bież roku.

* Krak. Dom Kultury, Rynek
Gł- . 27 ogłasza, zapisy na kursy
języków obcych w roku oświato
wym 1976/77. Dla dorosłych na jęz.
angielski,.. francuski, niemiecki i
rosyjski, dla dzieci i młodzieży —

niemiecki i francuski. Zapisy
przyjmuje i szczegółowych infor
macji udziela
II p. od 16 bm. w godz. 15—20 co
dziennie prócz niedziel i świąt.

+ Muzeum —- Rydlówka przy ul.
Tetmajera 28 będzie zamknięte od
15 do 31 sierpnia br.

PROGRAM II
NA FALI 249 M

Wiadomości; 21.30, 23.30 .

17 Muzyka ludowa Rumunii. 17,20
,,Olimpiada w Sierakowie” — re
portaż literacki K. Melion. 17.49

Prądy i poglądy. 17 .55 Koncerty na

trąbkę gra John Wilbraham. 18.30
Echa dnia. 18.40 „Świat i my” —

magazyn handlu '

zagranicznego.
19 Lato w 'Pomarańczami. 19.30
Teatr PR — „Powstanie Warszaw
skie” — słuchowisko dokumental
ne Zofii Orszulskiej. 20.40 Koncert
z nagrań WOSPRiTV w Katowi
cach. 21 .30 Wiadomości. 21.45 Wia
domości sportowe. 21.50 Luigi No
no — „Sara dolce tacere” — kom
pozycja wokalna. 22.09 Magazyn
studencki. 23 Maria Korecka gra
Sonatę fortepianową d-moll A.
Stolpego. 23.40 Muzyka kompozy
torów okresu ąlżbietańskiego.

z dodatkową po

samochód marki
5-cyfrową koń-

(S0375) kuponu

Sekretariat KDK,

Już dwa wypadki
Na skrzyżowaniu: róg ul.

Czarnowiejskiej i, al. Mickiewi
cza od kilku dni zepsute są
światła sygnalizacyjne. Rzadko
też w tym miejscu można zo
baczyć milicjanta kierującego
ruchem. Rezultat: w ub. sobotę
7 bm. wypadek samochodowy, w

poniedziałek 9 bm. w godzinach
południowych — drugi. Widok
skrzyżowania: porozrywane łań
cuchy ochronne, wywrócone
słupki. Obyśmy nie doczekali
trzeciego wypadku. (aro>

PROGRAM III
UKF 66,89

Wiadomości: 17, 19.30, 22.
17.05 Muzyczna poczta UKF. 17 .40

Lekcja uśmiechu — rep. 18 Muzy-
ko-branie. 18.30 Polityka dla wszy
stkich. 18.45 Pocztówka dźwiękowa
z Paryża. 19 „Nad Niemnem” —

ode. 2 powl E. Orzeszkowej. 19.50
„Katar” — 21 ode. pow. St. Lema.
20 Muzyczne kariery koronowa
nych głów. 20.40 Ballady na cytrę
i cymbały. 20.50 „Zwierzątka”.
32.08 Zespół „Modny Efekt”. 23
Wiersze M. Cwietajewej. 23.05 Czas
relaksu. 23.50 Śpiewa Nicoletta- .

PROGRAM IV
I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ
UKF 68,75

16.40 Wiadomości znad Wisły i
Dunajca (Kr). 16.50 Polskie zespo
ły instrumentalne (Kr). 17 „Pa
protka” — opow. (Kr). 17.15’W 1200
sekund dookoła świata (Kr). 17.35
W obronie kraju (Kr). 17 .50 Sym
foniczny koncert Wakacyjny (Kr).
18.25 O zdrowie człowieka. 18.40
Postawy i wzory., 19 Ekonomia na

co dzień. 19.15 Język rosyjski. 19.30
Studio Stereo Zaprasza (Kr). 22 .15
W stronę nowej techniki. 22 .30 W
stylu aweet.
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Praco

potrzebna opieka nad
3-letnim dzieckiem, dó-
ehódżąća lub stała. Oś.
Złotego Wieku 34/64, tel.
490-60, wewn. 280.

g-9382
WIELICZKA! Przyjmę po
moc do dziecka. Zgłosze
nia: Wieliczka, ul. Rejta
na 3.

_ g-9342
POGODNEJ, solidnej, star-

sżej Pani do pomocy w

ptowidżeniu domu i opie
ki nad dwojgiem dzieci,
na 4—6 godzin dziennie —

poszukuję. Atmosfera ro-

dżinha. Dąbie — obok pętli
tramwajowej. Oferty 8332
„Presa” Kraków, Wiślna 2.

Zaopiekuję się dziec
kiem ód 2,5 lat, u siebie
w domu (Os. Krowodrza) i
Oferty 0710 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Nauka

MATEMATYKA — kore
petycji udziela magister
Zapała, telefon 458-17 .

JĘZYK niemiecki — tłu
maczenia, lekcje, konwer
sacje. *— Derhartunian, Ka
pucyńska 3/12, III p., Ofi-
eyna. g-9653
UDZIELAM lekcji mate
matyki. Zgłoszenia: Bąt-
kowska, ul. Widok 16/78
(Dąbie).

g-9345
KOREPETYCJI — mate
matyka, chemia, udziela
nauczycielka. Mer Wieczo
rek, stradom 14/10.

7418-g
niiinfeisiiiiiiiiHiiEiiiii

KURSY

języków obcych:
< ANGIELSKIEGO
4 NIEMIECKIEGO
♦ FRANCUSKIEGO ■
> WŁOSKIEGO
4 ROSYJSKIEGO

organizuje Oddział Usług
Oświatowych i Poligraficz

nych „WIEDZA”.
Dó dyspozycji słuchaczy :

laboratoria przystosowane
do nauki języków, pod
ręczniki i wysoko kwalifi
kowani lektorzy.

Zgłbśżeńia 1 Wpisy:
Kraków,

Ul. MAZOWIECKA 26a.
K-6061

iMiiiBinnnniiiiiniiw

KURSY

PRZYGOTOWUJĄCE
DÓ MATURY

z zakresu szkól
Zawodowych
oraz KURSY

> KROJU i SZYCIA,
<> DZIEWIARŚTWA

MASZYNOWEGO

Organizuje Oddział Usług
Oświatowych i Poligraficz

nych „WIEDZA”.
Zgłoszenia i wpisy:

Kraków,
Ul. MAZOWIECKA 26a.

• K-6061

ir n

Każdy Klient, który przekaże do sklepu Wojewódzkiego Przedsiębior
stwa Handlu Wewnętrznego (branży radiowo-telewizyjnej) zużyty tele
wizor produkcji krajowej lub z importu, w kompletnym stanie —

OTRZYMUJE 15 PROC. ZNIŻKĘ ceny od wartości nowego telewizora.

Bonifikatę udziela się przy zakupie telewizorów do odbioru programu

czarno-białego, produkcji krajowej, z wyjątkiem telewizorów „VELA”.

RADZIMY WIĘC PRZYSPIESZYĆ DECYZJĘ KORZYSTNEGO KUP
NA NOWEGO TELEWIZORA,

WPHW ODDZIAŁ WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ
w KRAKOWIE,

■ K-5991

DO egzaminu eksterni
stycznego, zakres liceum
ogólnokształcącego i ma
tury — przygotowuje mgr
Bazgierowa, Kraków, 18
Stycznia 49/37 — telefon
313-76. 6923-g

Matrymonialne
WDOWA, lat 55, kultural
na, bez zobowiązań, po
siadająca rentę, mieszka
nie superkomfortowe, po
zna odpowiedniego pana
rencistę — emeryta, do lat
65. Cel matrymonialny. —

Oferty 9306 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KAWALERA w wieku dó
35 lat, wzrostu powyżej
175 cm, bez nałogów, z wy

kształceniem średnim tech
nicznym lub wyższym,
zdecydowanego na ślub
kościelny — pozna trzy
dziestoletnia panna. Ófet-
ty 9652 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2. »

ATRAKCYJNA wdowa po
40-tee, materialnie nieza
leżna, o pogodnym uspo
sobieniu, pozha w celu

matrymonialnym pana wy
sokiego, z wykształceniem
wyższym. Oferty: Gdańsk
1, skrytka pocztowa 8.

.
______ g-9304

PANNA, lat 28, wzrostu
172 cm, materialnie nieza
leżna, posiadająca Własne
mieszkanie, pozna w ce
lu matrymonialnym pana
wysokiego, 'do lat 38,
uczciwego, bez nałogów
i zobowiązań. Zdjęcia mi
le widziane. Dyskrecja za
pewniona. — Oferty 9719
„Prasa** Kraków, Wiślna 2.

STARSZY mężczyzna, po
siadający mieszkanie w

Krakowie, późna partner
kę — kandydatkę na żonę,
od 25 do 45 lat. Oferty

*9<k>0 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

CŻTERDZIESTOKILKU-
LETNlA, bardzo przystoj
na, wysoka, szlachetna,
pozna odpóWledniegO, kul
turalhego Pana do lat 60,
bez nałogów. Cel matry
monialny. — Rozwiedzeni
wykluczeni. — Oferty 9368

Prasa” Kraków, Wiślna 2.

27-LETNIA panna, tech
nik, średniego wzrostu,
pozna w celu matrymo
nialnym przystojnego ka
walera. religijnćeo — z

wykształceniem minimułn
średnim techńiófzńym, zde
cydowanego na małżeń
stwo. Pod uwagę będą
brane tylko poważne, nie-
anonimowe oferty..Pra
sa” Kraków, Wiślna 2/dla
nr 9649.

SAMOTNA, lat 40, z wyż-,
szym Wykształceniem,
nrzvfetojna, energiczna, po
godnego usoósobienia. ma
terialnie niezależna, nożna
odpowiedniego Pana do
lat 50. Ćel matrymonial
ny. Oferty 9303 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

Lokalo

MIESZKANIE lub garso
nierę wynajmę zaraz. « -

Cena do uzgodnienia. ■-*

Oferty 9551 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KRAKÓW! Powierzę opie
kę domku ż ogrodem i
wolnym do wykończenia
mieszkaniem, uczciwemu,
starszemu, bezdzietnemu
małżeństwu lub samotnej
osobie. Oferty 9539 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

MIESZKANIE superkom
fortowe, kwaterunkowe —

pokój Z kuchnią, 37 m2, w

centrum Nowej Huty, za
mienię na dwa pokoje z

kuchnią. Oferty 9552 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

ABSOLWENTKA AR po
szukuje od października
samodzielnego komforto
wego pokoju, możliwie w

centrum. Oferty 8982 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

POKÓJ dla spokojnej stu
dentki, centruiri, komfor
towy. Telefon 388-16.

9689-g
POZNAŃ — centrum! 2
pokoje z kuchnią, samo
dzielne, komfortowe, za
mienię na pokój z kuch
nią, równorzędne, w Kra
kowie. Oferty 8980 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

SUpfcRKOMFORTOWĄ —

garsonierę dwupokojową
w Nowej Hucie, zamienię
na mieszkanie supćrkom*
fortowe, dwu- lub trzypo
kojowe. Dzielnica obojęt
na. — Zgłoszenia: Nowa
Huta, os. Stalowe 5 m. 55 .

~ -• 8978-g
MAŁŻEŃSTWO spokojne,
bezdzietne, poszukuje po_
koj\i. Czynsz do uzgod
nienia; Oferty 8974 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

Nowa Huta i Superkom- .

fortowe 2 pokoje z dużą,*
jasną kuchnią, słoneczne,
na I piętrze, 50 ms, za
mienię na dozorcostwo t—
równorzędne. Ofetty 8Ś72
„Prasa” Kraków, Wiślha 2.

SUPERKOMFORTOWE —

kwaterunkowe 2 pokoje z

jasną > kuchnią, I piętro,
na Azorach, zamienię na

większe superkomfortowe.
Oferty 8930 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

POKÓJ z kuchnią; M^3,
w Nowej Hucie, Zamienię
na mniejsze. — Dzielnića
obojętna. — Oferty Ś8-94
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

ZAMIENIĘ dwa pokoje,-. . z

kuchnią, superkómfoftb-
we, słoneczne, ós. Na Lot
nisku i pojedynkę w Pod
górzu, komfortowe — na

dwa pokoje1 z- kuchnią, su
perkomfortowe (może być
ogrzewanie elektryczne),
w .centrum. — Oferty 8898
„Prasa” Kraków, Wiślną.,2.

ZAMIENIĘ dwa pokojW«ss
kućhnią, 40 m* w NoWej
HUcie, na pokój z kuch
nią, superkomfortowe —

najchętniej Okolica par
ku Krakowskiego. Oferty
8899 „Prasa** — Kraków,
Wiślna 2.

PILNIE kupię mieszkanie
Własnościowe M-l lub M-2,
superkomfortowe. —- Ofer
ty 8,900 „Prasa” — Kra
ków, Wiślna 2.

ZAMIENIĘ dwa pokoje z

kuchnią, bez komfortu; —

na pokój ż kuchnią, śu-
pefkoińfortowe. — Ofefty
9203 „Prasa** — Kraków,
Wiślna 2. I

WAŁBRZYCH! Słoneczne
2 pokoje, kuchnia, łazien
ka. telefon, li piętro, za
mienię na pokój z kuch
nią w Krakowie. Zgłosze
nia kierować pod adre
sem: — Eugenia Kiełbaj,
58-301 Wałbrzych, ulica
Świerczewskiego 31/8.

8890-g

ODNAJMĘ pokój super-
komfortowy, zaraz, dla
1 lub 2 pań ^rabujących.
Warunki dó Omówienia. —

Zgłoszenia: Kraków, Ko
złówek, Okólna 9/104.

9195-g

MŁODE małżeństwo (po
siadające mieszkanie po
za Krakowem) wynajmie
mieszkanie lub garsonierę,
od Września. Tel. 701-51.

8861-g

PRZYJMĘ na mieszkanie
studentkę w zamian za

pomóc w nauce (kl. VII).
Nowa Huta, Ogrodowe'2/25

8860-g

SAMOTNY poszukuje po
koju na 6 miesięcy. Ofer
ty 9630 „Prasa’4 -* Kra
ków, Wiślna 2.

Studentka poszukuje
pokoju na Krowodrzy łub
os. Widok. — Oferty 9640
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

GARSONIERĘ własnościo
wą, spłacóną, W Nowej
Hucie, sprzedam. Oferty
9280 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

2 POKOJE z jasńą kuch
nią, zamienię na większe
lub równorzędne w innej
dzielnicy. — Oferty 9642
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

3 POKOJE superkomfor
towe (68 m2), i piętro, w

centrum Nowej Huty, za
mienię na dwa pokoje z

kuchnią i garsonierę. —

Oferty. 9643 „Ptasa*4 Kra
ków, Wiślna 2.

OD października dó wy
najęcia pokój z kuchnią W
Nowej Hucie, na okres 2
lat. Czynsz z góry. Oferty
9631 „Ptasa” — Kraków,
Wiślna 2.

ZAKOPANE! Dwa pokoje,
kuchnia, e. o., zamienię
na Kraków. -- Zgłoszenia:
KrakóW, ul. Karmelicka 36
m. 2, lub Zakopane, tele
fon 56-89. 9289-g
SAMODZIELNY pokój —

wynajmę- na 2 lata dwom
paniom.: ęzyńsż płatny z

góry; ~ Nowa Huta, ós.
,Piastów 31/2. / 9292-g
(GARSONIERĘ własnościo
wą peka owską, superkom-
fortową, loggia, 27 m2, W
centrum Krakowa (okoli
ca BiprÓstalu) -- Sprze
dam. Oferty 9293',.Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

DUŻY pokój (parkiet)' z

jasną kuchnią, komforto
we, zamienię na 2 pokóje
ż jasną kuchnią. Zgłosze
nia: Nowa Huta, oś. Zgo
dy 17/14.

9619-g
STUDENT pedagogiki —

poszukuje komfortowego
pokoju, od września. Pa
weł Włodarcżyk, Radom
sko, iii; K. Wójćika 22/3,
telefon 29-35.

POSZUKUJĘ pokoju na

dwa lata. — Oferty 9635
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

GARSONIERĘ dużą, sło
neczną, superkomfortową,
II piętro, w Bięńczycach,
zamienię na mieszkanie
równorzędne 2-pokojowe.
Oferty 9616 „Prasa4’ Kra
ków, Wiślna 2.

STUDENTKA Akademii
Medycznej poszukuje po
koju w centrum Krakowa.
Oferty 9588 „Prasa”, Kra
ków, Wiślna 2.

Dwie studentki uj po
szukują pokój u od paź
dziernika, Możliwe kore
petycje z języka francus
kiego. Oferty 9584 ,.Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

M-4, trzypokojowe — w

Wieliczce — zamienię na

równorzędne w Krakowie
lub Nowej Hucie; Oferty
9583 „Prasa’4 ■— Kraków,
Wiślna 2.

ZAMIENIĘ superkomfor
tową garsonierę M-2 —

dzielnica Kleparz, na su
perkomfortowe pokój z

kuchnią lub inne, bżlelni-
śą obojętna. — Oferty 9587
„Prasa” Kraków. Wiśl
na 2;

POKOJU w Dębnikach po
szukuje bezdzietne mał
żeństwo, pó studiach. —•

Oferty 9582 „Ptasa” Kra
ków, Wiślna 2.

2 STUDENTKI z Zakopa
nego poszukują pokoju
przy Kulturalnej fódzihie.
Oferty 9586 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PRACUJĄCA pilnie po
szukuje nlekrępującego
pokoju, najchętniej nieda
leko ććhtrum. Ofetty 9581
„Prasa” — Karków, Wiśl
na 2.

DO pracy naukowej, albo
dó nauki — odnajmę po
kój w godzinach biuro
wych (Krowodrza). Oferty
9569 „Prasą” — Kraków,
Wiślna 2.

SAMOTNA, kulturalna —

pracująca, poszukuje ńie-
krępująćego, samódzielhe-
gó p.okoju W Centrum —

względhlie osiedle Azory
lub Krowodrza. — Oferty
9566 „Hrasa” — Kraków,
Wiślna 2.

DO wynajęcia — w śród
mieściu, pokój z kuchnią,
nie umeblowane, piece
węglowe. Czynsz z góry
za rok. — Oferty 9254
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na __2.

SZUKAM w * śródmieściu
pokoju dla studenta —

czynsz z góry za rok —

lub przyj mę w zamian
dziecko na wczasy klima
tyczne do Rabki. Oferty
9252 „Prasa** — Kraków,
Wiślna 2.

DWA pokoje (w amfila-
dzie) 50 m‘2j .komfortowej
ogrzewanie elektryczne
Zamienię ha dwa pokóje
supefkomfortowe; — Wa
runki do omówienia. —

Oferty 8997 „Prasa”, Kra
ków, Wiślna 2.

PRZYJMĘ dwie panienki
na mieszkanie. Ul. Na
dzieja 8, Wola DUchaćka,
kolo szkoły (technikum).

9260-g
MAŁŻEŃSTWO bezdzietne

poszukuje samodzielnego
mieszkania na okres 2—3.
lat. Oferty 9269 „Prasa4*
Kraków, Wiślna 2.

SUPERKOMFORTOWE —

spółdzielcze M-3, o pow.
38 m2,. słoneczne, z bal
konem, wysoki parter, na

os. Widok, zamienię na

dwa oddzielne (jedne mo
że być w Katowieach). —

Oferty 8856 „prasa’4 Kra
ków, Wiślna 2.

DWIE pańiehki prafeuj^cC
poszukują pokój u sublo
katorskiego. Oferty 8847
,.Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

2 POKÓJE ż kuchnią, su
perkomfortowe, 62 hl2, I
piętro, z balkonem, . sło
neczne,- śródmieście, za
mienię na 2 pokoje i gar
sonierę, iewehtualnie dwa
mieszkania po pokoju z

kuęhnią; Oferty 8845 ..Pra
sa” — Kraków, Wiśińa 2;

PRZYJMĘ zaraź dóźdfdo^
stwo. Warunek: mieszka
nie. Oferty 8840 „Prasa”,
Kraków, Wiślńd 2.

GARSONIERĘ pilnie ku
plę lub wynajmę. Oferty
8834 ,.Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

LEKARZ eiiieryt, samot
ny, kupi w Krakowie ka
walerkę lub M-2 — wła
snościowe, koniecznie ci O.
Oferty al. Pokoju 43/85,
31-564 Kraków.

8876-g
M-3 kwaterunkowe, ul.
Dobrego Pasterza, zamie
nię na większe ha ós.
Prokocim Nowy. Oferty
9235 „Prasa” — Kraków
Wiślna 2.

ZAMIENIĘ superkomfor
tową garsonierę, dużą, I
piętro, Kozłówek, na po
kój kuchnię, komfortowe,
śródmieście. Oferty 8§73
,.Prasa” — Kraków, Wiśl
naa

Przedsiębiorstwo
Transportowo Sprzętowe Budownictwa

Lransbudj
zatrudni: |

® kierowców samochodów ciężarowych z kate. j

gorią prawa jazdy C i C-f-E

® mechaników napraw pojazdów samochodo

wych ?
® operatorów dźwigów samojezdnych i koparek j
• ładowaczy;

Zgłoszenia przyjmujg działy pracownicze/ ą

® w Oddziale I Kraków-Krowodrza, ul. Balicka
56, tel. 758-00 4 j

• w Oddziale VII Kraków-Podgórze, ul. Na Do
łach 4, tel. 618-70 ' ■

Przedsiębiorstwo zabezpiecza żakwaterowanie, dobre

zarobki, możliwość podwyższania kwalifikacji na bez
płatnych kursach. K-5738

Zguby
PRZYJMĘ dozorcostwo. —

Warunek: — miesżkańie.
Oferty 8835 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

NAUCZYCIEL poszukuje
pokoju na okres roku.
Chętnie udzieli korepety
cji. Oferty 8918 „Prasa4’
Kraków, Wiślna 2.

KUPIĘ natychmiast gar
sonierę własnościową.
Dzielnica obojętna; Podść
cenę. Oferty 89-20 „Prasa”
Kraków, Wiśllia 2.

TRZYPOKOJOWE, kom
fortowe, ładne, rozkłado
we, aleja Krasińskiego —

zamienię na 2-pokójowe,
superkomfortowe, z tele
fonem, ponad 50 m2, chęt
nie międzywojenne. Ofer
ty 8915 „Prasa4’ Kraków,
Wiślna; 2.

MAŁŻEŃSTWO poszukuje
mieszkania. Oferty 9246
„Prasa” Kraków, Wi
ślna 2

KUPIĘ pilnie w Krako
wie garsonierę lub" pokój
ż kuchnią (własnościowe).
Oferty ź ceną: „Prasa”
Kraków^ Wiślna 2, dla hr
8904.

STUDENTKA poszukuje
niekrępującegó pókóju.
Oferty 8908 „Prasa4* Kra
ków, Wiślna 2.

PRACUJĄCA » pó stu
diach poszukuje poko
ju lub kupi mieszkanie
właśhośćiówe. Oferty 9511
„PrAsa4* — Kraków, Wiśl
na 2.

WRO.CŁAW! Pokój z ku
chnią, superkomfortowe,
kwaterunkowe, zamienię
na podobne w Krakowie.
Oferty 9220 „Prasa” Kra
ków; Wiślna 2.

Odnajmę mieszkanie. •==

Piastowska 33.
9502-g

STUDENT poszukuje po
koju w Krakowie, naj
chętniej okolica Podgórza.
Oferty 9249 „Prasa”’ Kra
ków, Wiślna 2.

SAMOTNA, pracująca po
szukuje pokoju w Krako
wie lub okolicach. Może
być u starszej óśóby «

(posiadam szafę i maszy
nę do pisania). — Oferty
9248 ,,Prasa” •— Kraków,
Wiślna 2.

DWIE Studentki UJ po
szukują pokoju. — Oferty
9526 „Prasą” — Kraków,
Wiślna 2.

piękne, słoneczne, su
perkomfortowe, ^poko
jowe mieszkania z balko
nem, w okolicy 18 Stycz
nia, zamienię na oddziel
ne mieszkania superkom.
fottowe. Ofćrty 95'21 „Pra*
sa”, Kraków, Wiślna 2.

ODNAJMĘ mieszkanie sii-
pefkomfórtowe. — Czynsz
płatny ża pół foku. Zgło
szenia: ó§; Prądnik Cżfer-
wóhy, ul; powstańców
^6/99; 9520-g
KOMFORTOWE 3 pokóje
z kuchnią i telefonem
Krowodrzą, zamienię na
2 pokóje z kuchnią i po
kój z kuchnią lub garso
nierę. Oferty 9516 ^„Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

PRACUJĄCA, po studiach,
poszukuje garsoniery lub
niekrępującegó pokoju. —

Oferty 9536 „Prasa*’ Kra
ków, Wiślna 2.

OSIEDLE Kozłówek! ~ 3
pokóje, jasna kuchnia —

superkomfortowe. I piętro,
^56 m2, żamiehię na 4-pofc
kojowe starym budow
nictwie. Oferty 9531 „Pra^

— Kraków, Wiślna 2-

KAWALER, po studiach,
Wyńajmie pokój na .okres
roku. Oferty 8922 „Ptasa”
Kraków^ Wiślna 2,.

STUDENTKA, niepaląca,
poszukuję- pokoju naj
chętniej dWUósobówego, z

możliwością użytkowania
łazienki. Oferty 8968 „Pra
sa4’ Kraków, Wiślna 2.

DWIE siostry — pracująca
i. ucząca się. — poszukują
pokoju. Oferty 8965 .,Pra
są” — Kraków, Wiślna 2.

KUPIĘ pilnie własnościom
Wą garsonierę lub M-2. —

Oferty 8962 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

2 POKÓJE, kuchnią, kom
fortowe, zamienię na dwie
garsoniery lub dwa miesz
kania po pokoju kuchni.
Oferty 8951 „prasą’4 Kra
ków, Wiślna 2.

MIESZKANIE 3-pokojowe.
92 mś, komfortowe, nada
jące Się tówftież na biuro,
w 'centnum KrakoWa, zar

miehię na 2 oddzielne gar
soniery; Oferty 8944 „Pra
sa’’ — Kraków, Wiślna 2.

SAMOTNĄ, Uczciwą, Reli
gijną, starszą panią pfżyj-
mę na mieszkanie; Warun
ki do omówienia. Kraków-
Rybitwy, Szparagowa 12.

______ __ 8938-g
MŁODE spokój ne. beż-
UżiethA małżeńśtwó, po
szukuje hiekrępującegó
pokój u. Oferty 9565 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTW© ż 7-letnim
dzieckiem — członkowie
spółdzielni mieszkaniowej,
poszukuje natychmiast sa
modzielnego , mieszkania
lub garsoniery ha okres
roku (nie umeblowane). —

Najchętniej Prokocim lub
Podgórze; Czynsz płatny
mieSlęćżńie. — Oferty 9563
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

MŁODE małżeństwo po
szukuje pokoju, najchęt
niej przy starszej osobie,
na terenie Krakowa lub
okolic. Oferty §558 „Pra
sa*1 ~ Kraków, Wiślna 2.

Nieruchomości

KUPIĘ dom lub miesz
kanie własnościowe na

terenie Krakowa lub
Krzeszowic. — Oferty 9244
„Prasa” -m Kraków, Wiśl
na 2.

SPRZEDAM domek parte
rowy na Azorach* Na za
mianę mieszkanie pokój
z kuchnią. — Oferty 8961.
„Prasa’’ — Kraków, Wiśl-‘
na 2.

KUPIĘ zdecydowanie dom
jednorodzinny lub część*
Oferty 8893 -„Prasa’? Kra
ków. Wiślna 2.

KUPIĘ parchlę budówla-
hą, Użbtój óftą, na terenie
Krakowa. — Oferty 9275
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

SPRZEDAM parćelę bu
dowlaną na Wielkiej Dro
dze w Kaszowie. Zgłosze
nia: Kraków, ul* Krupni
cza 12/4. 9568-g
SPRZEDAM działkę z ze
zwoleniem ńa budowę —

przy szosie, 3 minuty dó
przystanku MPK 101. Jó
zefa Suder, Rajsko 102,
poczta 32-030 Kraków.

'

9212-g
PROKOCIM! — Sprzedam
dom jednorodzinny, wyłą
czony . z ogrodem. — Po
kupnie wolny, Możliwość
nadbudowy. Oferty 9206
„Prasa*4 — Kraków, Wiśl
na 2.

WYSOKA nagroda za ad*
nalezienile dorosłego mi<*
nipudelka czarnego, stocz
ki, zaginionego w okoli
cach pętli Rakowickiej, 7
bm. — Je tylko ż rąk
właścicielki. — Ulubieniec
dżiecka, które z tęsknoty
rozchorowało się. Znalaz
ca (prawdopodobnie pahi)
proszony o zwrot lub wia
domość: pod adresem : ?.—
Wilkoń ul. Rakowicka
61/5. 0432-g

W SOBOTĘ, 7 sierpnia -

około godziny 22, na os.

Sportowym, w Nowej Hu
cie, zgubiono czarną port-
monetkę. Uczciwego zna
lazcę gorąco prószę o

zwrot za wysoką nagro
dą, pod adresem: — Nowa
Huta, ós. Sportowe 25/5,
telefon 432-50. 1005Q-g >

NACHEŁ Krżyśztóf, z^ąi.
''Młynka1 37, ■zgubił
mację służbową nr 3648/75,
wydaną- przez AGH j w

Krakowie. 8987}g

KRASNOWOLSKA Anna,
żarn. Kraków, ul* HelclÓw
21 — zgubiła lćgitymąćję
służbową — Wydaną przez
Uniwersytet Jagielloński.

8889-g

MALINOWSKA Urszula -

zam. Kraków, nł. Manife
stu Lipcowego 7/4 .zgubiła
legitymację służbową nr

752 — wydaną przez Urząd
Dzielnicowy Kraków-Kro
wodrza. 921(j-g

Różne I’?1

KTO zabierze jedną osobę
.samochodem do Paryża —

początek września. -*

Szczawnica, telefon 31*18,

poszukuję garażu 'w
okolicy Salwatora na

okres pół roku — rok. —

Oferty 9226 „Prasa”: Ktm
ków, Wiślna 2.

PRACE kreślarskie wyko*
nam u siebie w domu;-*
Skawina, telefon 191, go*
dżina 8—15. 8885-g
ZAKŁAD fryzjerski wy
dzierżawię zaraz. Oferty
8936 „Ptasa”; — Kraków,
Wiślna 2.

POWSTAJĄCA grupa mu
zyczna przyj mie w swoje
szeregi młodych utalento
wanych muzyków do 'lat
27, ż własnym sprzętem,-
a to: instrumentalistów,
instrumentalistów śpiewa
jących — grających na

wszelkich instrumenfech<
m. in. piano elektryczne,-
organy, gitara, banjo, In
strumenty dęte itd.
wokalistów.' Zgłoszenia:
Kraków — telefon 612-89,
624*26, W godz. 12-14 .30 .

8948-g
PRZEPRASZAM serdecz
nie Ob. Stanisławę Kupar-
ską, zam. Skawina, ul.
J. Sobieskiego 21,; za'to,
że dnia 23 lipca 1976 rSui
w godzinach południo
wych, użyłam pod Jój ad
resem słów uznanych
powszechnie ża ob.elżywfe<
Stefania Fidzińska, Ska
wina ul. Wspólna 3/6.;

3911-8

POSIADAM „Żuka”* 'po
szukuję wspólnika z go
tówką. ..Oferty 9278 ,.Pra-
sa” — Kraków, Wiślna 2^

Z POWODU choroby , od
stąpię sklep z wyroW1
rżemieślnićzyińi, W olfe.n-

cy Krakowa* Oferty-
„Prasa” Kraków. Wiśl
na2
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DRUKARNIA WYDAWNICZA

w Krakowie, ul. Wadowicka 8

ogłasza

PRZYJĘCIA KANDYDATÓW FOTELIKI antyczne, fotel-
uszak, stan idealny —

sprzedam. Oferty 9231
Prasa4’ Kraków — Wi

ślna 2.

Sprzedaż

WARTBURG 900
dam. Tęi. 445-40,
169.

sprze-
wewn.

g-8913

LODÓWKĘ sprzedam oka
zyjnie. Ul. Szopena 19/21,

g-9240

TRABANT 601 —

sprze-
dam. Zgłoszenia: Nowa
Huta, oś. Piastów 26/30.

g-9242

SYRENA 1M — sprzedam.
Tel. 546-81, do gódz. 18.

g-9641

WARTBURG 312 z silni
kiem 353 — sprzedam. Ul.
Komandosów 19A/1, po
godz. 17 . g-9589
SYRENA 104 — sprzedam.
Zgłoszenia* osiedle Widok,
ul. Na Błonie lla/55. lei.
685-66, wewn. 291, do godz,
14. g-965Ó
MAGIEL elektryczny (ma
szynę) — sprzedMfn Os.
Złotego Wieku — pawilon
nr 19, przy tramwaju-.

g-9G29

do półtorarocznego szkolenia w specjalnościach: .

MASZYNISTY WKLĘSŁODRUKOWEGO
SKŁADACZA RĘCZNEGO
TRAWIACZA FORM WKLĘSŁODRUKOWYCH

Przyjmowani będą absolwenci lub abiturienci szkół

ogólnokształcących, nie posiadający konkretnie wyu
czonego zawodu.

W okresie szkolenia osoby szkolone otrzymują wy
nagrodzenie.

Po okresie szkolenia — kandydaci otrzymują stano
wisko wykwalifikowanego maszynisty wklęsłodruko
wego lub składacza ręcznego, a po 2 latach — uzyskają
tytuł kwalifikacyjny danej specjalności po złożeniu

egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.
Zainteresowani zawodem drukarskim proszeni są o

zgłaszanie się w Dziale d/s Pracowniczych DW, ul. Wa
dowicka 8, I p., pokój nr 6. k-5697

KOMPLET opon Michelin
4o Fiata 126 — sprzedam.
Szymanowskiego 1/11.

g-9508

MOTOCYKL WSK 125, W
bardzo dobrym stanie —

Sprzedam. Kraków, ul.
Cystersów 9/4.

g-9250
WILCZURA sledmiomie-
sięcznego oddam w do
bre ręce. Tel. 732-63,
dzwonić wieczorem.

g-8874
MAGNETOFON kasótowy
tóK 2500 i Elizabeth stereo

(gwarancja) — sprzedam.
Pilotów 24/109 — wieczo
rem. g-9514
ALBUM znaczków poczto
wych polskich — okres
1918—1939 i okupacji do
1945 — sprzedam. Oferty
8960 „Prasa” Kraków, Wi
ślna 2.

MASZYNĘ do szycia „Sin
ger4

’
— tanio sprzedam.

Oferty 8959 ..Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

FIAT 850 — sprzedam. O -

ferty 9204 „Prasa4’ Kra
ków, Wiślna 2.

KALKULATOR japoński
20-działaniówy — sprze
dam. Oferty 9748 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

120 sztuk płyt sprzedam
(w całości) miłośnikowi
dawnej muzyki. Oferty
9394 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

ZASTAVA 750, rok pro
dukcji 1965 — sprżedaiń.
Oferty 9393 „Prasa*4 Kra
ków, Wiślna 2.

Wszystkim, którzy wzięli tak licznie udział

w obrzędzie pogrzebowym mojego Męża

śp. Józefa KWINTY
1 okazali ml w tych ciężkich chwilach wiele

serca 1 współczucia, a szczególnie WieRbhemu

Duchowieństwu, członkom i Pocztowi Sztanda

WARTBURG 1000, stan do
bry — sprzedam. Kraków,
ul. Opolska 17/59, po godz.
17. g-9273
ŁÓDŹ aluminiową MłC-2,
Claviset 200, wzmacniacz
2X10 W — z kolumnami,
sprzedam. NoWa Huta,
Strusia 16/13, po gódz. 17.

g-9261

CZĘŚCI: zastava, Fiat 850,
NSU — sprzedam. Tel.
395-75, po południu.

g-9264
WIERTARKĘ marki Bóśch
z RFN — Sprzedam. Ofer
ty 9607 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

ZESTAW wypoczynkowy
rumuński kanapa i 2
fotele — sprzedarń. Tel.
277-68, W godz. 8—15.

g-9257
BŁAM — łapki karakuło
we czarne — sprzedam.
Oferty 9574 „Prasa4* Kra
ków, Wiślna 2.

DO Trabanta części i ak
cesoria — odstąpię. Tel.
560-77 . g-8853

WÓZEK dziecięcy głęboki
RFN — „Pfeggi4*, w bardzo
dobrym stanie — sprze
dam. Kraków, Grzegó
rzecka 131/57, W gódz.
18—20. "

g-9300

rowemu Zrzeszenia Prywatnego Handlu, Kup-
com z Rynku Kleparskiego oraz Przyjaciołom,
Sąsiadom ł Znajomym — składam tą drogą naj
serdeczniejsze podziękowanie.

ELŻBIETA KWINTOWA

2-LETNI STACJONARNY

OCHOTNICZY HUFIEC PRACY
I 17-8 przy KOMBINACIE BUDOWNICTWA MIESZKA

NIOWEGO w Krakowie-Nowa Huta, os. Teatralne bl. 9

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

■ ukończoną szkołę podstawową, a chcesz połączyć naukę
| z pracą i odbyciem szkolenia w Oddziałach Samoobro-

| ny, zgłoś się natychmiast w Stacjonarnym Hufcu Pra-

I cy 17-8 przy Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowe-

| go w Krakowie-Nowej Hucie, osiedle Teatralne bl. 9.

| OHP zapewnia:
• ukończenie szkoły podstawowej
• zakwaterowanie w hotelu
® odpłatne, w ratach, umundurowanie wyjściowe
• wyżywienie wysokokaloryczne — odpłatne

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

• zarobki obowiązujące w budownictwie (praca
w akordzie)

• zdobycie' zawodu: murarza, montera elemen
tów wielkoblokowych, betoniarka, Zbrojarza,
cieśli, blacharza-dekarza

• szkolenie poborowych-junaków w formacji sa
moobrony.

| Przychodząc do Hufca musisz spełnić trzy podstawowe
I warunki:

® pracować — zdobywając zawód

® uczyć się w szkole podstawowej (jeżeli jej nie

ukończyłeś) , podnosić kwalifikacje zawodowe
na kursach wewnątrzzakładowych.

• odbywać szkolenie poborowych-junaków w-for
macji samoobrony.

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

| Przyjeżdżając zabierz ze sobą:
ostatnie świadectwo szkolne

— dowód osobisty względnie metrykę urodzenia

potwierdzoną przez wydział meldunkowy — z

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

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

| Nasz adres: Kombinat Budownictwa Mieszkaniowego
w Krakowie, Kraków-Nowa Huta, osiedle

■ Teatralne bl. 9. Dojazd z Dworca Głów
nego PKP w Krakowie tramwajem nr

| 4,5,15,9. K-5758

„LUBLIN” sprzedam —

Gonczarski, Dukla, Mic
kiewicza 29. P-197

KALKULATOR .,Privileg
583D-E” wielodziałaniowy
— tanio sprzedam. Oferty
9542 „Prasa” Kraków, Wi
ślna 2.

131 MIRATIORt, fabrycz
nie • nowy. Oferty 8983
„Prasa” Kraków, Wi
ślna 2.

FIKUS 20-listny, 60 cm —

„Leningrad 4‘* — sprze
dam. Oferty 8932 „Prasa4’
Kraków, Wiślna 2.

TELEWIZOR turystyczny
„Junost**, gramofon Bam-
bino-3, adapter stereofo
niczny meblowy — sprze
dam. Nowa Huta, Na
Skarpie 19/12. g-8895
FIAT 127 sprzedam. Os.
XX-lecia 29/46.

g-8891

LODÓWKĘ meblową z

barkiem — tanio sprze
dam. Oferty 8919 Prasa4’
Kraków, Wiślna 2.

BETONIARKĘ 400 1, mie
szarkę do wapna, frezar
kę — śzer. stołu 500 mm,
przesuw 2500 mm — spa
warkę wirującą 500 A —

sprzedam. Oferty 8883
„Prasa” Kraków, Wi
ślna 2.

OBRĄCZKI złote, szerokie
— Sprzedam. Oferty 8854
„Prasa*’ Kraków, Wi
ślna 2.

WYTWÓRNIA ChmiClaka
sprzedaj e pustaki ścienne
rożnych wymiarów oraz

pustaki stropowe. Wielic
ka, ul. Krakowska 17.

g-9593
TEXAS Instruments SR-
51A, najnowszy model
naukowy, kwit celny. Kra
ków,. ul. Altanowa 18/52.

g-9276

PIANINO ..Zimmermann”
oraz zegar stojący filar
kowy „Becker*’ — sprze
dam. Oferty 8851 „Prasa4’
Kraków, Wiślna 2.

SILNIK Volkswagena oraz

wózek boczny motocyklo
wy. — sprzedam. Krowo
derska 42/1. g-8931
MASZYNĘ do pisania
sprzedam Tel. 590-80, w

godz. 11 —19.
g-8875

MEBLE: szafę bibliotecz
ną 4-drzwiową, kredens,
serwantkę, stół rózśuwa-
ny, krżeśła, śżafę ubra
niową — sprzedam. Oferty
8850 „Prasa4’ Kraków, Wi
ślna 2.

SAMOCHÓD Fiat 12 5P —

1509 MR, okres gwarancji
—

. sprzedam. Oświęcim.
telefon 33-16, w gódz. 20—
23. g-8867
PROSTOWNIK „Ogonfok-
2” (6/12 V, 5 A) do łado
wania akurnulatorów. Tel.
544-18, godż. 20—21 .

g-9686
DO sprzedania Warszawa
na części oraz karoseria
kompletna typu „garbus”.
Oferty 9328 .,P¥asa*’ Kra
ków, Wiślna 2.

WERSALKĘ nie używaną,
sprzedam. Szlak 8a/3.

g-9334

SZAFĘ z kompletu „Rot-
terdarn” — sprzedam. No
wa Huta, os. Tysiąclecia
54/15, w godz. 18—20.

g-9655

KAROSERIĘ Skody S-100,
rocznik 1973. po wypad
ku — sprzedam. Oglądać:
Kraków, Dobrego Paste
rza 99. g-9283
PIANINO okazyjnie Sprze
dam. Kraków, ul. Kamie
niarska 4/7.

g-9664
ZAKŁAD wulkanizacyjny
czynny — sprzedam. Tar
nów, Komuny Paryskiej
3. T-8027

I
Krakowskie Przedsiębiorstwo Tu

rystyczne „WAWEL - TOURIST”

Oddział Hoteli

zatrudni natychmiast
w Ośrodku Turystycznym „Krak”

przy ul. Radzikowskiego 99:

• KELNERÓW
• KUCHARZY
• ZMYWACZKI
• POMOCE KUCHNI
• BUFETOWE
• ROZLICZENIOWE
• POKOJOWE
• SPRZĄTAJĄCE

Warunki pracy i płacy do omó
wienia na miejscu. • Zgłoszenia
przyjmuje Dział OrganiźacyjnO-
Pracowniczy Oddziału Hoteli —
ul. Poselska 22 • pokój 114 •
w godz.8—11 K-5796

:W

i

I

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU

WEWNĘTRZNEGO — ODDZIAŁ „UBIORY”
w KRAKOWIE, plac SZCZEPAŃSKI 2

zairudni
• KIEROWNIKÓW SKLEPÓW — wymagane

wykształcenie średnie zawodowe handlowe,
względnie inne plus 5 lat praktyki w handlu

• SPRZEDAWCÓW — wymagane wykształce
nie średnie, zawodowo-handlowe, względnie
inne, podstawowe — do przyuczenia w zawo
dzie sprzedawcy.

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w Dziale Spraw
Osobowych i Szkolenia Zawodowego — Kraków, plac

Szczepański nr 2 — parter.
K-5949

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

przyjmuje WPISY
na rok szkolny 1976/77 do I klasy Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Dokształcającej, w Zawodach:

• MONTER ZEWNĘTRZNEJ SIECI KOMUNALNEJ
• BETONIARZ-ZBROJARZ

Nauka trwa tylko 2 lata. . ■«..«
Do szkoły przyjmowani są chłopcy, bez egzaminów

wstępnych, w wieku od 15 do 17 lat.

Przy wpisie należy złożyć następujące dokumenty:
9

©

9

podanie o przyjęcie
życiorys
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
kartę informacyjną ze szkoły
3 fotografie *

świadectwo zdrowia.

Uczniom zamiejscowym zapewnia się zakwaterowa
nie.

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji
udziela Dział Zatrudnienia i Szkolenia Krakowskiego
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Krakowie,
ul, Mazowiecka 25, II piętro, pokój 210, tel. 344-55

wewn. 229. K-5791

Oddział Robót Mostowych w Sandomierzu
Główne Kierownictwo Budowy Autostrad
w Krakowie, ul. Marii Konopnickiej 32

zatrudni
• KIEROWNIKÓW BUDÓW
• MISTRZÓW
• TECHNIKÓW BUDÓW
• PRACOWNIKÓW ZAOPATRZENIA
• CIEŚLI
• ZBROJARZY
• BETONIARZY
• ROBOTNIKÓW niewykwalifikowanych
• DOZORCÓW
• KIEROWCÓW z I i II kat. prawa jazdy
• OPERATORÓW uprawnionych do obsługi

DŹWIGÓW i SPYCHAREK

Warunki pracy i wynagrodzenia do osobistego uzgod
nienia w biurze Przedsiębiorstwa, K-5748



Antoni Szymanowski
pozostaje w Krakowie!

F

LI I

O na start! 11 ŚRODA

WIADOMOŚĆ, która została zamieszczona we wczorajszym
n-rze katowickiego „Sportu”, zbulwersowała opinię publiczną
Krakowa. Oto tytuł z pierwszej strony „Sportu”: «Zagłębie z

Szymanowskim.), z treści zaś artykułu, a raczej rozmowy, prze
prowadzonej przez (KM) z sekretarzem PZPN-u, Piotrem Śnia-
dowskim, niedwuznacznie wynika, iż od nowego sezonu piłkar
skiego (tj. od 21 bm.) Antoni Szymanowski — kapitan i najlep
szy zawodnik krakowskiej Wisły — będzie występował w bar
wach sosnowieckiego Zagłębia;
Wczoraj od południa bez

przerwy odbieraliśmy w redak
cji telefony, nasi Czytelnicy
chcieli dowiedzieć się, czy wia
domość, którą podał „Sport”,
jest prawdziwa. Aby odpowie
dzieć na to pytanie, zwróciliśmy
się do kierownika sekcji piłki
nożnej GTS Wisła, ppłk Kazi
mierza Bieleckiego. Oto jego
wypowiedź:

„Jestem zaskoczony tym, co

dziennikarzowi „Sportu" powie
dział sekretarz generalny PZPN
Piotr Sniadowski. Jestem zasko
czony tym bardziej, iż w ubie
głym tygodniu, będąc w War
szawie, rozmawiałem z p. Snia-
dowskim, poruszyliśmy wiele
spraw dotyczących rozgrywek I

ligi i naszej drużyny, lecz o

Szymanowskim i Zagłębiu nie

było mowy.' Znając bardzo dob
rze Antoniego Szymanowskiego
a równocześnie jego przywiąza
nie do Wisły i do Krakowa, nie
wyobrażam sobie, aby mógł on

opuścić podwawelski gród. Co

prawda, Zagłębie Sosnowiec
zwróciło się pisemnie do Wisły,
prosząc w ten sposób ó
nie Szymanowskiego,
działaczami tego klubu
wadziliśmy żadnych
Jestem więc głęboko przekona
ny, co jeszcze raz powtarzam,
że Antoni Szymanowski pozo
stanie w Krakowie,* że ten

świetny zawodnik, nadal będzie
bronił barw Wisły”, (kas)

*

Jak informuje wczorajszy
„Sport”., trenerem I reprezen
tacji Polski, po rezygnacji z tej
funkcji K. Górskiego, ma zostać
Jacek Gmoch.

zwolnie-
lecz z

nie pro-
rozmów.

E. Hdmulewićz

w finałach

turnieju gimnastycznego
CZOŁOWA gimnastyczka kra

kowskiej Wisły, reprezentantka
Polski EWA HAMULEWICZ
odniosła duży sukces na V świa
towym turnieju gimnastyczek
w Antibes (Francja). Polka a-

wansówała db finałów ćwiczeń

wolnych oraz skoków, zajmu
jąc w pierwszym czwarte miej
sce, a w drugim piąte, Turniej
zakończył się generalnym zwy
cięstwem zawodniczek ZSRR; w

wieloboju zwyciężyła Helena
Dawidowa przed swą rodaczką
Lidią Gorhik, w ćwiczeniach
wolnych, na poręczach i rów
noważni triumfowała Gorhik, a

w skokach na pierwszym miej
scu uplasowała się Dawidowa.

W związku z powstaniem 3 grup klasy międzywojewódzkiej,
za następny szczebel w rozgrywkach piłkarskich przyjęto kla
sy wojewódzkie (a nie klasy
we wcześniejszych planach),

okrętowe, jak to przewidywano

SIERPNIA

Zuzanny,
Filomeny

Teatry
Bagatela 19.30 Szklanka wody.

Nowo powstałe klasy woje
wódzkie w niektórych woje
wództwach musiano oprzeć na
wet na B-klasowych zespołach,
co na pewno cabije się na po-

Telegraficznie

Kina

klasy

kra-
jedną

ziomie rozgrywek. Chyba jed
nak lepszym pomysłem była
chęć utworzenia klas okręgo
wych, które składałyby się z

drużyn 2—3 województw. Nie
stety przedstawiciele większości
województw chcieli posiadać
„własne” klasy piłkarskie i stąd
też prawie każde województwo
będzie takowe w nowym sezo
nie posiadać. Spowoduje to rzecz

jasna konieczność dodatkowych
eliminacji o wejście do
międzywojewódzkiej.

Miejskie województwo
kowskie posiadać będzie
klasę wojewódzką, składającą
się z 15 drużyn: Borek, Craco-’
via Ib, ŁKS Czarnochowice,
Garbarnia Ib, Górnik Wielicz
ka, Grębałowianka, Hutnik Ib,
Kabel, Orzeł, Piaski Wielkie,
Prądniczanka, Skawinka, Tram-.
waj, Wanda, Wawel. .Wisła Ib.
Dwie grupy klasy wojewódzkiej
(każda po 12 drużyn) posiadać
będzie województwo tarnowskie,
a jedną grupę z 12 drużyn bę
dzie mieć województwo nowo
sądeckie. Klasa wojewódzka
Krakowa rozpocznie rozgrywki
15 bm., zaś Tarnowa i Nowego
Sącza 22 bm. (wigr)

I 9-letni hokeiści podczas za
jęć na berlińskim lodowisku
w klubie sportowym „Dyna
mo".

WROCŁAW. Zwycięzcą uli
cznego kryterium kolarskiego
(60 km) w Sobótce został ’J.
Brzeżny, który zgromadził 101
pkt. Wyprzedził on Langa —

87 pkt., Kołopajłę — 77 pkt.,
Wawrzutę — 77 pkt., Szozdę —

26 pkt. i Mytnika — 21 pkt,
ŁOd2. Podczas pierwszego

dnia kolarskich torowych mi
strzostw Polski doszło do du
żej niespodzianki. W wyścigu
driiżyirowym na 4 km. w- eli
minacjach odpadł zespól Dol-
melu Wrocław, w barwach któ
rego jechał R. Szurkowski ,i J.
KierzkoAski. .

LUBLIN. Występująca bez
Kasperczaka i Laty mielecka
Stal zremisował i
wym Motorem 0:0.

BUENOS AIRES,
torzy piłkarskich
świata w 1978 r. podali do wia
domości, że zadecydowano o

przeprowadzaniu kolorowych
transmisji telewizyjnych ze

spotkań rozgrywanych w ra
mach mistrzostw.

WARSZAWA. W związku ze

stwierdzeniem faktu przekup
stwa i naruszeniem paragrafu
17 regulaminu rozgrywek o

wejście do II ligi piłkarskiej,
PZPN zadecydował o degrada
cji do klasy „A” drużyny KS
Zagłębie Konin i RKS-u Bło
nie. Sprawa awansu innej dru
żyny do gr. północnej II ligi
zostanie rozpatrzona, w termi
nie późniejszym.

z miejsco-

Organlza-
mlstrżostw

B. MALINOWSKI

pokonał
A. GAERDERUUDA

Szczęki
18, 20.15

Nie ma sprawy (fr. I* 15). War-
szawa 16. 18, 20 Powrót tajemni
czego blondyna (fr. I . 12). Wolność

15 45 18. 20.15 Z podniesionym
czołem (USA 1. 15). Sztuka 15.45,
19 Ojcićc chrzestny (USA L 18).
Apollo 15.45, 18. 20.15 Romans ja
kich wiele (wl. 1. 18). Wanda 16, 18,
20 Piaf. (fr. 1. 15). Ml. Gwardia
(Lubicz 15) 14.45,17,19.15 Partyzanci
Kówpaka (radź. b .o.). Wrzos (Za
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 (Cześ. b.o.) . M .

Sala 15, 17.15, 19.30 Niebieski żoł
nierz (USA l. 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 21)
J6, 18 Czy pasujemy do siebie ko
chanie (czes. b .o.). Tęcza (Praska)
17, 19 Legenda o Paulu 1 Pauli
(NRD b.o .) . Sfinks (Majakowskie
go) 16 Melodie przedmieścia (radź,
b.o.), 18, 20 Mniejszy szuka dużego
(poi. b.o.).

Kijów 15.30, 18, 20.30
(USA i. 15). Uciecha 15.45,

Drugi dzień międzynarodowego mityngu lekkoatletycznego stał
pod znakiem biegu na 3 000 m z przeszkodami, w którym B. Ma
linowski i mistrz olimpijski A. Gaederuud (Szwecja) zapowie
dzieli bicie rekordu świata, .

Po pasjonującej walce na fini
szu zwyciężył Polak w stylu, któ-
ry porwał sztokholmską widow
nię. Biegnący’ cały czas w środ
ku grupy Szwed zaatakował na

ostatniej prostej prowadzącego

Ostre strzelanie

wiślaków
W TOWARZYSKIM, spotkaniu

piłkarskim rozegranym wczoraj
w Dębicy krakowska Wisła roz
gromiła miejscową Wisłókę 9:1.

(4:0). Bramki dla Wisły strzelili
Kusto 5, Jałocha 2, Kmiecik i
Wróbel po 1; dla Wisłoki: Ko-
czoł.

Wisła: Adamczyk — Gazda,
Płaszewski, Maculewicz (Pawli
kowski), Musiał — H. Szyma
nowski, Nawałka (Lipka), Jało
cha — Kusto, Kapka, Kmiecik
(Wróbel),

Piłkarze Wisły od początku
meczu narzucili ogromne tempo,
któremu nie sprostali ambitnie

walczący dębiczanie. Mimo wy
sokiej porażki gra ich momenta
mi mogła się podobać.

Malinowskiego, jednak ten nie
dał sobie odebrać zwycięstwa.
Jak stwierdził Malinowski, do
rekordu nie doszło w wyniku
słabego tempa pierwszego i dru
giego kilometra. „Czuję się ■iv

życiowej' formie — 1 powiedział
żwyóiężća btćgtf5— źaltfję, że for
ma przyszła nieco późno. Liczy
łem, że Gaerderuud pomoże mi w

biciu rekordu świata prowadząc
przynajmniej przez 500 metrów"•
Malinowski uzyskał czas 8.12,2,
wyprzedzając rywala o jedną se
kundę.

W biegu na 200 m Irena Sze-
wińska odniosła zdecydowane
zwycięstwo nad złotą medalist
ką na 100 m i srebrną na 200,
reprezentantką RFN A. Richter.
Polka uzyskała czas 22,6 sek. a

Richter 23,1.
Trzecie zwycięstwo przypadło

reprezentantom Polski w skoku
o tyczce. Pierwsze miejsce za
jął T. Ślusarski
Amerykanina D.
Buciarskiego —

5,40 m.

W biegu na 5000
D. McDonald (USA) — 13;19;4
przed Nowozelandczykiem R. Ni-.
xonem — 13,21,2. Polak R. Ko-

pijas był szósty — 13,46,4.

wyprzedzając
Ripleyą i W.

wszyscy pc

m triumfował

klucz od jego drzwi do kieszeni szlafroka.

thim.A.S?eryi

Na niego lek podziałał — jak wiesz— już po kilku
nastu minutach. Na mnie wcale. Szczególnie, że przed
tem przełknąłem jeszcze dużą łyżkę wzmacniającego
lekarstwa.

I tak dotarliśmy właśnie do ostatniego rozdziału.

Kiedy Norton usnął, wpakowałem go na mój fotel na

kółkach — nie było to trudne, gdyż Jest on zaopatrzo
ny w cały szereg specjalnych urządzeń — i fotel
pchnąłem za kotarę, gdzie zwykle stał. Wezwałem
Curtissa, który „ułożył mnie do snu”. Kiedy w domu
zapanowała cisza, zawiozłem Nortona do jego pokoju.
Pozostało już tylko zaufać oczom i uszom mojego zna
komitego przyjaciela, Hastingsa.

Wiem, że nie zauważyłeś tęgo, mój drogi, ale od dłuż
szego czasu noszę peruczkę. A na petvno już nie spo
strzegłeś, że i moje wąsy są fałszywe. (Nawet George
tego nie wie!) Wkrótce po zaangażowaniu Curtissa u-

dałem, że osmaliłem je przez nieuwagę i zamówiłem
sobie sztuczne.

Nałożyłem szlafrok Nortona, zmierzwiłem siwe wło
sy, podszedłem do twoich drzwi i zastukałem. Po
chwili otworzyłeś je i spojrzałeś zaspanymi oczami w

głąb korytarza. Zauważyłeś Nortona opuszczającego
łazienkę i kuśtykającego — jak to on — w stronę
swojego pokoju. Usłyszałeś też zgrzyt klucza w zam
ku i stwierdziłeś, że zamknął się od środka.

A ja nałożyłem uśpionemu Nortonowi szlafrok, uło
żyłem go na łóżku i zastrzeliłem go z małego pisto
letu, który zakupiłem kiedyś za (granicą. Broń tę u-

krywałem starannie; wyjąłem ją tylko dwa razy, żeby
zakraść się do pokoju Nortona i położyć tam ostenta
cyjnie na toaletce. Czyniłem ta wówczas, kiedy wie
działem na pewno, że nie będzie go na górze . przez
całe przedpołudnie. Za każdym razem udawało mi się

'

przejść z mojego pokoju do jego i z powrotem tak, że
nikt mnie nie zauważył.

Ale powróćmy do tamtej nocy. Po gabiciu Nortoną__ Mais ouil Tym razem postępuję tak jak zęwsże

Telewizja
ŚRODA 1: 16.25 Pr. dnia. 16.30

Dziennik. 16.40 Obiektyw. 17 Dla
dzieci — Popołudnie najmłodszych.
17.40 Losowanie Małego Lotka. 18
Przypominamy, radzimy. 18.10
Ćamerata — program muz. 18.50
O porządek, ład i dyscyplinę spo
łeczną — rozmowa z prokuratorem
generalnym PRL —

. dr Lucjanem
Czubińskim. 19.20 Dobranoc. 19.30
Dziennik. 20.20 Filmoteka arcydzieł
— Towarzysze broni — film fr.
22.15 b Piosenki na molo. 22 .45
Dziennik. •

jSROda. II: 17 Program dnia. 17.05
Mam pomysł. 17 .35 Kino letnie —

Ludzie z metra — film czes. 19
Krońika. 19.30 Dziennik. 20.20 Lu-*
dzie nauki — prof. dr Zbigniew
Strzelecki. 20.50 Notatnik Kultu
ralny. 21 .05 Jarmark pieśni i tań
ca — Mielec 76. 21 .35 — „24 godzi
ny”. 21 .45 Teatr Małych Form —

Rena Możdżeńska — Ludzie. 22 .15
Drogowskazy.

CZWARTEK i: 12 Na dzień do
bry. 12 .30 Towarzysze broni —film
fr.’ 16.25 Program dnia. 16.30
Dziennik. 16.40 Obiektyw. 17 Te-
lefęrie — List. 18.10 Patrol. 18.50
Program publ. 19.15 Przypomina
my, radzimy. 19.20 Dobranoc. 19.30
Dziennik. 20.20 Teatr Sensacji —

Joe Ale?— Samolot do Londynu.
21.20 Pegaz. 22.05 Dziennik. 22.20
Wieczorne kino letnie — Siriusz '—

film CSRS.

U waga.

w, ostatniej chwili
w programie tea-

Za zmiany
wprowadzone
trów, kin, radia 1 telewizji — re
dakcja nie blerze odpowiedzial
ności.

ćhciałeś, żebym postępował. Nie' ukrywam niczego.
Gram w otwarte karty. Nie bawię się z tobą w kotka
i myszkę. Nie stosuję żadnych sztuczek. Podaję ci
wszystkie dane. Mani wszelką szansę wykrycia praw
dy.

Oto raz jeszcze, wszystkie ważne informacje.
Klucze.
Wiesz, gdyż sam ci powiedziałem, że Norton przy

jechał do Styles w kilka dni po mnie. Wiesz również
— i tó ci także powiedziano w swoim czasie — że na

początku mieszkałem w innym pokoju. Wiesz — zno
wu dlatego, że była o tymi mowa w czasie mojego
pobytu w pierwszym pokoju, zaginął klucz od drzwi i

włożyłem
Wyszedłem, zamknąłem jego pokój od zewnątrz dru
gim kluczem i odwiozłem fotel na kółkach do siebie.

Nazajutrz zabrałem się do pisania niniejszego wy- że kazałem sporządzić inny,
jaśnienia.

Jestem bardzo zmęczohy... stan mojego zdrowia nie
wątpliwie pogorszył się na skutek emocji i wysiłków
ostatnich kilku dni. Wydaje mi się, że pozostało mi już
bardzo niewiele czasu, zanim...

Chciałbym jeszcze podkreślić kilka szczególnych mo
mentów.

Zbrodnie Nortona były doskonałe.
Moja nie. Zresztą nie miałem takich ambicji.
Najłatwiejszym i najlepszym sposobem usunięcia go

byłoby po prostu zabicie go bez większych ceregieli.
Można by było na przykład upozorować wypadek przy
czyszczeniu broili. Udawałbym później, że jestem nie
pocieszony, że nie przypuszczałem, iż coś podobnego
może mi się przytrafić. Mówionoby oczywiście: „Sta
ry stracił dawną sprawność... cóż... zramolał..- swifiać
nie zdawał sobie sprawy, że broń jest nabita”. — Ce

pauvre vieux. "

Wybrałem jednakże inną drogę.
Powiem ci dlaczego.
Bo widzisz, Hastings, postanowiłem trzymać się ściśle

reguł gry.

I dlatego, kiedy stawiasz sobie pytania: kto zabił
Nortona? Kto mógł go zastrzelić i opuścić pokój, za
mykając drzwi na klucz od środka, skoro klucz zna
lazł się później w kieszeni Nortona?... To odpowiedź
na nie brzmi: „Hercule Poirot, który posiadał
klucz od pokoju zamordowanego”.

Człowiek, którego widziałeś na

rytarzu.
Osobiście pytałem cię — pamiętasz? — czy

pewny, że człowiek, którego widziałeś owej nocy

drugi

ko-

jesteś
-

.
-

.....

- Zna
korytarzu, to Norton. Zaskoczyło cię to. Zapytałeś do
słownie, czy sugeruję przez to, że to nie był Nor
ton. Odparłem — Zgodnie z prawdą — żę nie zamierza
łem ci niczego sugerować. (Rzecz jasna, skoro zada
łem sobie tyle trudu, żebv mnie wzięto za Nortona).
Następnie poruszyłeś sprawę jego wzrostu. Wszyscy
przebywający w Styles mężczyźni, powiedziałem, są
wyżsi od Nortona. A jednak — był jeden niższy. I to
właśnie ja, Hercule Poirot? Ale nie jest trudno pod
wyższyć się o parę centymetrów. Można włożyć buty
ną koturnach, wsunąć korki pod pięty.

(Dokońezenie nastąpi)
f

Wystawy-muzea
Wawel-komnaty (śr. 12—18, czw.

10—14.15 i 15—18), „Wawel zagińio-,
ny” (śr. czw. 10—15.30), Skarbiec
i Zbrojownnia (śr. 12—18, czw.

10—14 .15 i 15—18), Zamek i Muzeum
w Pieskowej Skale (codz. 10—17),’
Muzeum Lenina, Topolowa 5: Le
nin w Polsce (śr. 9—17, czw. 9—16),
w Poroninie (codz. 8—16), w Bia
łym Dunajcu (codz. 8—16), Mu
zeum Historyczne, .Oddziały: Ja
na 12: Dzieje i kultura Krakowa,
Militaria, Zegary (śr. 10—18, czw.

9—15), Wieża Ratuszowa (śr. 10.30
—1 7 .40, czw. 8.30—14 .30), Muzeum
Narodowe — Oddziały: Sukienni
ce: Galeria polskiego malarstwa i
rzeźby 17G4—J900 (śr. 10—16, czw.

12—18 wst. woln.), Dom Matejki,
Floriańska 41 (śr. czw. 10—16),
Szołayskich, pl. Szczepański 9: Poi.
malarstwo i -rzeźba do 1764 r. (śr.
niecz. czw. 10—16), Czartoryskich,
Pijarska 8: Wyst. arcydzieł ze

zbiorów Czartoryskich (śr. niecz.
czw. 12—18 wst. woln.), Nowy
Gmach, al. 3 Maja 1: Polskie ma
larstwo i rzeźba XX w., Ekspre-
sjonizm w grafice polskiej, Sztu- .

ka rusznikarska (śr. 12—18 wst.

woln., czw. 10—16), Archeologicz
ne, Poselska 3: Starożytność i śre
dniowiecze Małopolski, Kolekcje
zabytków archeologii śródziemno
morskiej; Starożytne Peru w zbio
rach Muzeum Archeologicznego
(śr. niecz., czw. 14—18 wst.-woln.),
Podziemie kościoła św. Wojciecha
w Rynku Głównym: Dzieje Rynku
krakowskiego (śr. 9—13, czw. 9—
16), Etnograficzne, pl. Wolnica 1:
Twórczość nieprofesjonalna w pla
kacie i grafice (codz. 10—15), Przy
rodnicze, Sławkowska 17: Fauna
Polski, Fauna epoki lodowcowej
(codz. 10—13 wst. wdln.), Pawilon
Wystawowy, pl. Szczepański 3a:.
Międzyń. Biennale Grafiki; Kra
ków 1976 (codz. 11—18), ZPAF, ul.
Anny 3: Interferencje W. i I. Eg-
gers (codz. 10—18), Galeria Sztuki
Nowoczesnej, N. Huta, os. Kościu
szkowskie 5 (11—18), Galeria Sztu
ki Współczesnej, Bracka 2: Wyst.
Wolfa Vostella (śr. czw. 11 —18),
Pałac Sztuki, pl. Szczepański 4:
Międzyn. Biennale Grafiki Kra
ków 1976 (śr. czw. 11—18), TPSP,
N. Huta, al. Róż 3: Wystawa ma-

larstwą A. Sroczanki (codz. 11 —

18), Rydlówka, Tetmajera 28 (śr.
11—14, czw. 15—18), KTF, ul. Boh.
Stalingradu 13: „Venus 76” (codz.
9—21), Kopalnia Soli, Wieliczka fśr.
czw. 6—12), Muzeum Żup Krako
wskich (śr. czw. 7—14 .30), Muzeum
Lotnictwa i Astronautyki, Czy-
żyny (codz. 10—14).’

ry
Chir, Wrocławska 1, Chih dziec.

Prądnicka 35, Neurolog. Prądnicką
35, Ckulist. Witkowice, Urolog.
Wrocławska 1, Laryng. Wrócław*
ska 1, (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 —

Straż
gach,
228-56,
411-11,
Straż
dla Nowej Huty, Szpital w No
wej Hucie Inform. kolej, zagr.
222-48, centr. 237-60 do 70, wew.

3514, kraj. 595-15, 238-80 do 82,
Inform. kodowa tel. 413-54 (dla N.
Huty), 203-22, 203-42, 584-23,* 230-19.

Milicyjny Telefon
całą dobę, 262-33
Tow. Świadomego
Mlodz. Poradnia
Boh. Stalingradu
(codz. 9—18), Wizyty domowe le
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—20), Inform. Kulturalna, KDK,
pok. 144/IIIp. (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
chodują, 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. 940-93 .

Ry.
Po.
Ba*
Te.

Zaufania 371-37 (16—22),
Poż. 08, Informacja o Uslu-

Mały Rynek 5, tel. 565-88,
Nowa Huta: Pogot, MO tel.

Pogot. Ratunk.: 422-22, 417-70,
Poż. 433-33, Dyżur, pediatr.

Zaufania 216-41
(8—16), Krak.

Macierzyństwa,
Lekarska, ul.
13, tel. 578-08

i

Rynek Gł. 42, pl. Wolności 1,

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 «tr. 5)(761


