
Biuro Polityczne KC PZPR na

posiedzeniu w dniu 11 bm. zapo
znało się z przebiegiem i rezul
tatami oficjalnej przyjacielskiej
wizyty złożonej w Polsce przez
przewodniczącego Rady Mini
strów WRL Gyoergy Lazara.
Stwierdzono z zadowoleniem, że

przeprowadzone rozmowy i pod
jęte ustalenia przyczynią się do
dalszego zacieśnienia dynamicz
nie rozwijającej się współpracy
gospodarczej, naukowo-technicz
nej i kulturalnej pomiędzy Pol
ską Rzeczpospolitą -Ludową i

Węgierską Republiką Ludową,
Współpraca ta dobrze służy inte
resom obu narodów i umocnie
niu jedności całej socjalistycznej
wspólnoty.

Biuro Polityczne dokonało oce
ny realizacji NPSG i kształtowa
nia się sytuacji gospodarczej
kraju w lipeu br. W dalszym
ciągu utrzymuje się wysoka dy-

. namika produkcji przemysłu i
budownictwa, pomyślnie realizo-

Grzyby-olbrzymy
Borowika olbrzyma znalazła

podczas wyprawy do lasu w o-

kolicach Zdunowa k. Szczecina
— .szczeci nianka Stanisława'
Siembida Ważył on 90 dkg, a jfe-’
go kapelusz miał blisko 30-cen-
tymetrową średnicę. Natomiast*
w okolicy wsi Jamno koło Ko
szalina, znaleziono pieczarkę,,
której średnica kapelusza prze
kraczała 25 cm. Okaz ważył bli
sko 60 dkg.
—-—; --------------------------
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słynnego handlarza narkotyka
mi — Meksykańczyka Jorge
Favela Escobsy. Favela, znany
pod pseudonimem „Ojciec
Chrzestny”, został zatrzymany
w momencie, gdy usiłował
„przekazać w dalszą podróż”
17 kg kokainy i 3 kg heroiny
o wartości 4,8 min dolarów.

■ W Paryżu spłonął „Hotel
d’Amerique”. Zginęło 11 osób,
a 9 zostało rannych. Identyfi
kacja ofiar . Jeśt utrudniona,

. ponieważ ogień strawił miedzy
innymi ich dokumenty.

■ Były premier Japonii —

Tanaka. aresztowany, w związ
ku z aferą łapówkową kon
cernu lotniczego „Lockheed”,
podejrzany jest również o u-

dział w tajnym spisku z reżi
mem seutskim i pobranie od
władz w Seulu łapówki w wy
sokości 300 min jenów za zgo
dę zatuszowania skandalu, wy
wołanego porwaniem w 1973 r.

z hotelu tokijskiego południo-
wokoreańskiego działacza spo-

Aecznego — Kim Te Dżuna i

potajemnym przetransportowa
niem go do Seulu. .

■ Komisja badająca przy
czyny zawalenia się mostu
„Reichsbruecke” w Wiedniu na

Dunaju, doszła do wniosku że
powodem katastrofy byia zła
jakość materiałów, r. kiórycb

1 zostały zbudowane filary;
■ Lokomotywa manewrowa

I zderzyła się na stacji we
' Frankfurcie nad Menem z po-
I ciągiem pasażerskim. 26 osób

zostało rannych, tl odwieziono
do szpitala. Najwięcej szkód
wyrządziły spadające z pólek
walizki.

■ W nocy z wtorku na śro
dę nad Mediolanem przeszła
gwałtowna* ulewa .z wyładowa
niami elektrycznymi, Wiele u-

llc przekształciło się w rw-ące
potoki, zalane zostały piwnice
i parterowe mieszkania. Burza

spowodowała
■sf-wach prądu

W ■Op|n|-T.
skonfiskowali
nich 19 dni 500 kg haszyszu.
Jeden z przemytników wiózł w ,

swoim samochodzie 240 kg nar
kotyku.
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przerwy w do-
elektrvcznego.

jugosłowiańscy
w ciągu ostat-

wane są operatywne plany pro
dukcyjne. Podobnie jak w mie
siącach poprzednich nastąpił dal
szy wzrost wydajności pracy i
poprawa wykorzystania czasu

pracy.
Kampania żniwna w rolnie*

twie przebiega w dość trudnych
warunkach. Wymaga tó wzmo
żonego wysiłku rolników, apara-

(Dokończenie 'Wsit. 2)

Noweporozumienie
w Libanie

LONDYN
Przywódcy organizacji 'prawico

wych w Libanie i przedstawiciele
kierownictwa Organizacji Wyzwo
lenia Palestyny, mieli osiągnąć ub
nody 'porozumienie w sprawie cał
kowitej ewakuacji uchodźców pa
lestyńskich z przedmieścia Bejrutu
Tel el-Zaatar, Informację tę po
dał dzisiaj rzecznik Ligi Arabskiej
w Bejrucie. Nie. znane są bliższe
szczegóły tego porozumienia. Ob
serwatorzy, polityczni, przypomina
jąc kruchość.. wszelkich porozu-
mień stron walczących w Libanie,
wątpią również w skuteczność tę-

szansęgo porozumienia i jego
wprowadzenia w życie.

Wczoraj pfzez cały dzień
ty się walki w rejonie
gdzie znajduję się jeszcze
oporu sił postępowych. Jak o-

świadczył przedstawiciel Falangi,
w samym obozie Tei el-Zaatar.

gdzie dó niedawna przebywało !<v
koło 30 tys. osób, znajduje się o-

becnie już tylko półtora tysiąca
żołnierzy i osób cywilnych. -

—:——------------------ -—:---------
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Przed 25 laty Yul Brynner zdobył
sławę i Oskara dzięki roli w fil
mie „The King and i” (Król i Ja).
Obecnie powrócił do tej samej ro
li w spektaklu teatralnym, będą
cym adaptacją scenariusza filmo
wego. Na zdjęciu: Yul Brynner
przed 25 laty (z prawej) i dziś w

charakteryzacji, do swej słynnej
roli, \ CAF — UPI

Inwalida wyczynowiec
LONDYN

W środę zakończyły się w To
ronto V Igrzyska Olimpijskie dla
sportowców inwalidów. Gwiazdo-,
rem imprezy był 18-letni Kana*
dyjczyk Arnold Boldt, który w

wieku 3 lat stracił nogę powyżej
kolana. Zdobył on złote medale
w skoku wzwyi i w skoku w dal.
Najwięcej uznania przyniosło mu

ustanowienie rekordu świata w

skoku wzwyż inwalidów — 1,88 m.

Paski, to wzór
często. powraca
jący w modzie.
Oto najnowsze
przykłady z Pa
ryża i Helsinek:
młodzieżowe poń
czochy w szero
kie dwukolorowe
pasy do sporto
wego obuwia > —

wzorowane na

tradycyjnych fiń
skich tkaninach
ludowych — płó
cienne stroje wie
czorowe. , ĆAF

Pociąg
wpadł

na auto
WASZYNGTON

W środę ha
przejeżdzie kole
jowym w Deca-”
tur w stanie Mi
chigan
pociąg

. wpadł na

jeżdźający
chód. 3
znajdujące
samochodzie
niosły
Pociąg
11*

W USA,
osobowy

pr.ze-
samo-

osoby
się w

po-
śmier£.

wvkoleił

niespełna miesiąca jest lęinisko'w Murmańśku -

radzieckim porcie na PółMtyspie Kola zą kołem polarnym. Regu
larne rejsy do Moskwy zainąugiirQwał „Tu-134”. Wkrótce pruęho-
mione zostaną jeszcze połączenia z' Leńingradęm, ? Kiszynioweńi,
Gorkim, Tallinnem, Kijowem i 'innymi miastami ZSRR. CAJ1
'—
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Z każdym miesiącem na mapie
uspołecznionej służby zdrowia
przybywają nowo oddane do ii-

żytku szpitale, przychodnie i in-Ł
ne placówki lecznicze. Przybywa
także miejscowości, w których
rozpoczyna się lub kontynuuje
tego typu budówy

W woj. nowosądeckim trwa
budowa 9 wiejskich ośrodków
zdrowia. Będą one służyły hie
tylko mieszkańcom tego regionu,
ale także tysiącom turystów od
wiedzających woj, nowosądeckie.
Jeden z tych ośrodków, w Ludź
mierzu k/Nowego Targu, zosta
nie oddany do użytku jeszcze w

br.
W Suwałkach powstąje woje

wódzki szpital zespolony na 1200
łóżek. Podobny obiekt, będący
największą placówką służby
zdrowia w woj. koszalińskim,
powstąje również w Koszalinie.

Nie przespał okazji
Huragan „Belle” stworzył nie

oczekiwaną okazję wydostania
się na' wolność pensjonariuszowi
stanowego więzienia Trenton (w
stanie New Jersey). Od przeszło
15 lat nikomu jeszcze nie judąłp
się zbiec z tęgo zakładu karnego,
Korzystając z ogłuszającego ha
łasu i uszkodzenia przez żywioł
przewodów elektrycznych, wię
zień odsiadujący wyrok dożywo
cia, wydostał się z celi na dach,
po czym skoczył z przeszło 10-
metrowego muru.

JUZ JUTRO NOWA POWIEŚĆ

Temp, dniem 22—25, nocą . 13—
11 st. C.

NA ŁAMACH „ECHA"

■

W tym roku rozpocznie się w

tym mieście budbwę Specjalisty
cznej przychodni z 16. gabineta
mi;... oraz •; rozbudowę szpitala
miejskiego w Kołobrzegu. .

w Buenos Aires
MEKSYK

W Buenos Ajres. ujawniono, żę pod koniec ub.
tygędnia złodzieje dokonali zuchwałego skoku na

tamtejszy bańk. „Banco de Gąlieia”,* opróżniając
z zawartości co najmniej 92 sejfy. Zdaniem pó-

południówki „Cronica” może tó
być największy rabunek w dzie
jach Argentyny, bowiem prze
stępcom udało się wynieść ponad
1,5 min dolarów. Złodzieje do
stali się do banku po wykonaniu
dziury ■w suficie i tylnej ścia
nie. Dokonali tego mimb nie
ustannego patrolowania stolicy
kraju przez policję i siły bezpie
czeństwa Wskutek utrzymującej
się fali terroryzmu politycznego.
W banku nie było systemu alar
mowego. Złodzieje zabrali bry
lanty i gotówkę, głównie w do
larach, natomiast depozyty w

walucie argentyńskiej pozosta
wili nie naruszone. Jak dotąd
największego w dziejach Argen
tyny napadu na bank dokonano
w 1971 r., kiedy grupa lewackich
terrorystów zrabowała tu ponad
800 tys. dolarów.

Przemyt papug

HAGA

Celnicy • zachodnioniemieccy i
holendersdy odkryli w ładunku
drewna. przewożonym przez ho
lenderska ciężarówkę prawie 400

papug. ZLierowca zeznał po za-

trzytr*niu. że przewiózł dotych
czas n 'a»’ega taję prze2-granicę Ho
landii i RFN około 10 tys. ptaków
dla pewnego holenderskiego kup
ca. który otrzymywał za nie w

RFŃ znacznie wyżste ceny niż w

Holandii.

© .georaessi menon
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Od dzisiaj Międzynarodowy
Zjazd Polskiego Towarzystwa
Lekarskiego z udziałem lekarzy
polonijnych kontynuuje Obrady
w Krakowie. W naszym mieście
uczestnicy tego spotkania prze-
bywać . będą przez najbliższe 4
dhi. Odbędą się. seSje plenarne
poświęcone' rehabilitacji, lecznic
twu sanatoryjnemu ■oraz osiąg
nięciom W dziedzinie chirurgii;

Dziś uczestnicy zjazdu zwie
dzają były obóz zagłady w . O-
święcimiu — Brzezince. . i.
- Wcźóraj.' uczestnicy zjazdu
zwiedzili. stółecżne i centrupaTe-
habilitacji w Konstancinie. oraz

teren budowy pomnikaszpi
tala Centrum Zdrowia'Dziecka
w Międzylesiu. Obydwie znane

w świecie placówki, są wymo
wny mi przykładami rozwoju ok

chrony zdrowia w Polsce Ludo
wej. . '■' '

W ośrodku konstańcińskim’już
ód przeszło 25 lat łeezy się tlaj-
ciężśze ha wet rodzaje in wa lidz-
twa u dzieci i dorosłych. Zespół
kierowany przez prof. Mariana
Weissa przyczynił się do stwo
rzenia tzw. polskiej szkoły reha
bilitacji,- z której doświadczeń
chcą korzystać renomowane pla
cówki tego typu na śwlećie?

Cztery osoby — jedna w stanie
Nowy Jork, jedna w Connecticut
i. dwie w Maine — zginęły w na
stępstwie huraganu „Belle’\ który
przeszedł nad wschodnią częścią
wyspy ;Long Island i pociągnął /a
sobą, gwałtowne ulewy w stanach
Nowej Anglii. Straty materialne —

w postać! uszkodzonych budyn
ków*, zniszczonych przystani. i ło
dzi, obalonych drzew oraz przerw
w dostawie prądu elektrycznego i
w komunikacji telefonicznej. —

Obliczane są w samym tylko Jtą-
nie Nowy Jork na -blisko 9 min,
a w sąsiednim stanie New Jersey
na .4,9 min dolarów. Pówódzie w

stanie Maine określa się jako naj
większe od ląt trzydziestu. . Na
zdjęciu: ewakuacja ofiar huraga
nu „Belle”. w miejsćówóści North

Adams (Massachusetts).■. CAF .'—/A.P','4- • telefoto

UTRO pogoda w ręjonie
Krakowa kształtowaćsię
będzie na skraju wyżu.
Zachmurzenie miale, przęj-
ściowodużez możliwo
ścią opadów i burz. Wia
try z kierunków > północ
no-wschodnich 3-r—5 m 'sek.

— ------------- ------ ———■

Greckoturecki
konflikt na forum

Rady Bezpieczeństwa
Dziś w Nowym Jorku zbiera

się Rada Bezpieczeństwa ONZ.
Tematem posiedzenia będzie
sprawa Zaostrzenia stosunków

między Grecją a Turcją, spowo
dowanego roszczeniami Turcji do
zasobów surowcowych szelfu

kontynentalnego wokół wysp tu
reckich na Morzu Egejskim.

naj-

Nie mniejsze zainteresowanie
uczestników zjazdu wzbudziło
Centrum Zdrowia Dziecka, któ
re powstąje w Międzylesiu . je
dyny w świeci© szpital — porrt-,
nik poświęcony pamięci
młodszych ofiar II wojny świa-i.

towej. Jak wiadomo, będą tam
stosowane najnowocześniejsze
metody terapeutyczne. Najbar
dziej zaawansowana jest; budo
wa polikliniki, która 'powinna
przyjąć pierwszych pacjentów
jeśzcże w końcu br.. .

Generał Spinola
wypuszczony na wolność

LIZBONA
Były prezydent Portugalii — gen.

Antonio de Spinola, .został zwol
niony w czwartek rano z aresztu,
w którym przebywał od czasu po
wrotu w ub. wtorek z emigracji.
Naczelne dowództwo portugalskich
sił zbrójnyćh oświadczyło, że „nie
ma prawnej podstawy więzienia
gen, Spinoji”', ale wymagane jest
jednakże dalsze dochodzenie w tej
sprawie.

Jak wiadomo, gen Spinola zbiegł
z Portugalii po podjęciu w marcu

1975 r. przez prawicę próby zama
chu stanu. ■.

RADA Ministrów ZSRR zaa
probowała i przedstawiła Pre
zydium Rady Najwyższej do
ratyfikacji dwa radziecko-ame-
rykańskie porozumienia: w

sprawie ograniczenia podziem
nych prób z. bronią jądrową,
podpisane w 1974 r. oraz W >

sprawie podziemnych eksplozji
nuklearnych w celach pokojo
wych, podpisane w br.
, NĄ KRYMIE odbyło się przy

jacielskie spotkanie sekretarza
generalnego KC KPZR — Leo
nida Breżniewa z przebywają*
cym na wypoczynku w Zwią
zku Radzieckim I sekretarzem
KC BPK, przewodniczącym
Rady Państwa Ludowej Repu
bliki Bułgarii — Todorem Żiw-
kowem.

IZBA Deputowanych parła-,
mentu włoskiego udzieliła W’O-
tum zaufania mniejszościowe
mu rządowi chadeckiemu pre
miera Giulio Andreottiego. 258
deputowanych głosowało za

wotum. 44 — przeciwko, a 393,
w tym wszyscy deputowani ko
munistyczni — wstrzymało się
od głosu.

PO 5 DNIACH dyskusji par- I

lament Portugalii przyjął bez ■
głosowania program mniejszo
ściowego rządu Mario Soaresa,
utworzonego przez socjalistów.

SEKRETARZ stanu USA —

H. Kissinger zakończył 8-dnio-
wą wizytę w kilku krajach Eu
ropy i Azji i ź Amsterdamu
odleciał wczoraj do Waszyng
tonu.

W BUKARESZCIE odbył się
pogrzeb wybitnego działacza
Rumuńskiej Partii Komunisty
cznej i państwa — Gheórghe
Stoiea.
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Narada wojewodów odbyła się w Koszalinie

O szybszy rozwój
N9M aMściwi

II brri. odbyła się w Koszalinie
narada wojewodów z całego kra

ju. Omówiono sprawy związane
z realizacją wniosków wynikają
cych z przeprowadzonego w tym
roku powszechnego przeglądu
gmin, a także problemy dalszej
aktywizacji budownictwa mie
szkaniowego oraz podniesienia e-

stetyki miast i osiedli mieszka
niowych w kraju. W naradzie

uczestniczył wicepremier Alojzy
Karkoszka.

Główną uwagę skupiono na

potrzebie przyspieszenia rozwoju
gospodarki żywnościowej. Pod
czaspowszechnego przeglądu
gmin ujawniono znaczne rezer
wy produkcyjne, tkwiące zaró
wno w gospodarowaniu ziemią,

■jak i w dziedzinie zagospodaro
wania przestrżenriego wsi, pro
dukcji materiałów budowlanych,
Wykorzystania obiektów inwen
tarskich itp. Dzięki zaangażowa-

niu aktywu partyjnego, admini
stracyjnego* i samych rolników
już w czerwcu i lipeu br. zago
spodarowano tysiące ha nie wy
korzystywanej do tej pory ziemi.

Indywidualne budownictwo
mieszkaniowe określono ną na
radzie jako drugi front zaspoko
jenia potrzeb, mieszkaniowych
ludności — po Wielorodzinnym
budownictwie spółdzielczym i

zakładowym. W tym zakresie za
dania na bieżącą 5-latkę są o 35
proc, wyższe od planu na łata
1971—1975.

O SPRAWNYM, jak dotych- |

czas, przebiegu żniw — mimo

znacznego spiętrzenia robót w

rolnictwie — decyduje wiele

czynników. Jest to jednak w

głównej mierze rezultat starań
rolników, którzy pracują od
świtu do nocy, a także — do
brego przygotowania maszyn.

W DRUGIM dn’.u odbywają
cego się w Toruniu IV Świa*
towego Kongresu Socjologii
Wsi, wczoraj obradowało 11 se
minariów '

specjalistycznych.
Dziś uczestnicy Kongresu za
poznają się bezpośrednio' z so
cjalnymi i gospodarczymi osią
gnięciami polskiego rolnictwa
na 21 trasach wycieczkowych.

Posiedzenie
Biura Mczmigo KC PZPR

(Dokończenie ze str. 1)
skupu i zaopatrzenia oraz in-

Krwawe starcia

40 tfs. turystów
odwiedziło •

hotel Kasprowy
Przed dwoma laty hotel „Or-

bis-Kasprowy” w

przyjął pierwszych
start miał być, wg
optymistów, szybki,
pełen sukcesów,
przepowiadali generalną klapę,
twierdząc, że na spłatę kredytu
zaciągniętego na budowę, bę
dziemy musieli wysupłać, pie
niądze z innej kieśy, bo hotel
sam na siebie nie zarobi.

W ciągu dwu lat mieszkało w

hotelu „Kasprowy” prawie 40

tys. gości. Plan ostatniego półro
cza wykonano w 119 proc., pod
niosła się bardzo wydajność
pracy całej załogi, ■ale hotel

Wzyjął mniej gości zagranic^-.I riyćh niż ^jlśWWhnot^^tyłftfri)-.
ku wśród gości „Kasprowego"

| jfe|t prawife" 8t/’ ^tod.' 'Ótldżozieiń-
ców. .

Buduję się wreszcie dobrą
drogę, która ułatwi połączenie
z miastem. Wybudowano nowo
czesny kiosk wewnątrz hotelu
dla „Ruchu**. Niestety ciągle je
szcze w tym kiosku nie. ma tego
co potrzebują goście zwiezieni z

połowy świata, przy czym wciąż
jeszcze kiosk Obsługiwany jest
przez jedną osobę, co uniemoż
liwia jego funkcjonowanie np.
po godz. 17. Ten drobny man
kament podkreślamy specjalnie,
bo' hotel „Kasprowy”- zaczął
dobrze działać i zarabia coraz

lepiej na swoje długi, ale te

drpbne mankamenty ciągle je
szcze utrudniają sprawną pracę
olbrzymiego aparatu. A. RAK

Zakopanem
gości. Jego
zapewnień
sprawny i

Pesymiści

na południu RPA
Utrzymuje się silne napięcie w

wielu miastach Republiki Połu
dniowej Afryki, zwłaszcza zaś w

dzielnicach zamieszkanych przez
ludność murzyńską. 11 bm. do
szło do gwałtownych starć mię
dzy demonstrującą młodzieżą a

policją w południowych miastach
RPA. W mieście Kagiso, 30 km
od Johannesburga policja aresz
towała 76 osób. Demonstracje
odbyły się również w miejsco
wości Kwa Thema, koło Springs,
i w Guguleto. Przeciwko de
monstrantom interweniowały u-

zbrojone oddziały policji.
Z Johannesburga donoszą, że

podczas starć co najmniej 17 o-

sób zostało zabitych a 50 odnio
sło ciężkie obrażenia. Najkrwa
wszy przebieg miały one w Gu
guleto.

5 tygodni
na pokładzie „Saluta-5“

Dobiega końca piąty tydzień
pobytu kosmonautów Borisa
Wołynowa i Witalija Żołobowa
na pokładzie radzieckiej orbital-

i naukowej" „Sałut-5”.
Znaczna część programu lotu w

•■<SR*sije; ostatnich dni byłai poświę
cona eksperymentem medycz
nym.

5 osób zginęło
podczas zamachu

na lotnisku w Stambule

Strzał z długopisu
BONN

36-letni mieszkaniec Lichterfel-
de został postrzelony przez swe
go 11-letniego syna z dlugopisu-
pistoletu. Dziecko znalazło ten

przedmiot w skrzyni z narzędzia
mi i poczęło się nim bawić, nie

mając pojęcia, że chodzi tu o bar
dzo przemyślnie skonstruowaną
broń palną.

5 osób poniosło śmierć, a oko
ło 24 zostały ranne ■wczoraj wie
czorem w czasie nieudanego ata
ku terrorystów na lotnisku w

Stambule. Zamach był dziełem

terrorystów palestyńskich. Usi
łowali oni olinować; sąmolot
izraelskich linii lotniczych EL-
AL, który ,wylądował na lotni
sku w Stambule. Zachowanie
terrorystów wzbudziło podejrze
nia policji tureckiej, która przy
stąpiła do rewizji ich bagażu rę
cznego W poczekalni lotniska.
Wówczas terroryści rzucili 'w
tłum granat ręczny i zaczęli się
ostrzeliwać. W czasie strzelani
ny jeden terrorysta poniósł
Śmierć na miejscu, a pozostali
zostali ranni i ujęci. Pozostali
zabici to 2 Izraelczycy, Hiszpan
i Japończyk. ■ ;

W WOJ. TARNOWSKIM wie
le uwagi poświęca się rozwo
jowi ogródków działkowych* W

województwie tym istnieje o-

becnie 21 ogródków o powierz
chni prawie 150 hektarów. W

samych tylko ogródkach dział
kowych w Tarnowie pracuje i

wypoczywa ponad 20 tys. pra
cowników oraz członków ich
rodzin.

GŁÓWNY Zarząd Poetyczny
WP i Zarząd Główny Związ
ku Literatów Polskich ogłosiły
konkurs na utwór dramatycz
ny o tematyce związanej z tra
dycjami Ludowego Wojska
Polskiego, współczesną. proble
matyką dotyczącą m. in. o-

bronności kraju, patriotyzmem
i internacjonalizmem.

W Pekinie zaostrzono

środki bezpieczeństwa
W stolicy Chin zaostrzono

środki bezpieczeństwa w przewi
dywaniu trzęsienia ziemi. Cho
ciaż odczuwalne są od czasu do
czasu jedynie bardzo słabe drga
nia skorupy ziemskiej, zdaniem
władz, niebezpieczeństwo nadal
zagraża T-młlionowej stolicy.
Nadzwyczajne środki bezpieczeń
stwa nie wywołały jednak obja
wów paniki, chociaż ludność jest
już zmęczona 15-dniowym koczo
waniem, które utrudniają spora
dyczne ulewy.

»

W dotychczasowych ilifórma-

ćjąch w sprawie wzmożonego
popytu ńa cukier — trudny 1 do

kupienia
' dla ? przeciętnego na

bywcy'.-— powtarzały 'sięs głÓsy
klientów i personelu sklepów,
dómagające się

'

uregulowania
zasad sprzedaży tego artykułu
w obecnym okresie perturbacji
na rynku. Potrzeba przeciw
działania tworzeniu żapasów cu
kru przez część nabywców, a

także ukrócenia spekulacji nim

staje się coraz wyraźniejsza.
WacłaW Ajtner —• kiferoWńik

... Nieznani osobnicy napadli
w Mediolanie na nólicj^nfa
służącego w' Óryga&ie walki
z bandytyzmem, zakuli gó W
jego własne kajdanki, -przy
wiązali do latarni i zbiegli ze

skradzioną mu teczką,. Jak
widać, zachodnia, policja rów
nież na -własnej skórze w

seńsife dosłownym odcżuwu
szybki wzrost przestępczości.

Morderstwo w „Domu Turysty"
-W milicyjnym stanowisku do-

chbdzenia w Krakowie, pod nr

07, oficer dyżurny odebrał w no
cy, ok. godz. 3, z dnia ósmego na

dziewiątego sierpnia, telefon od
mężczyzny (sądząc z głosu —

młodego), który poinformował,
że w „Domu Turysty” (ul. Bitwy
pod Lenino), w pokoju nr 118 za
mordował dziewczynę, a sam

podjął decyzję popełnienia samo
bójstwa.

Po' przybyciu do hotelu, ekipa
MO stwierdziła, iż w pokoju
znajduje się młoda dziewczyna,
która została uduszona, ze śla
dami krępowania rąk nadgar
stka, w odzieży noszącej ślady
szamotaniny. Jak ustalili na
stępnie biegli lekarze medycyny
sądowej, morderstwo popełnione
zostało na tle seksualnym. Ofia
ra mordu, 19-letnia Bożena, u*
czennica HI klasy jednego z

krakowskich liceów " ogólno
kształcących, ciesząca się niena
ganną opinią i wykazująca do
skonałe wyniki w flance.

W godzinę po telefonie zgłosił
się do „Białpgo Domku” młody
człowiek podając dyżurnemu, iż

jest sprawcą morderstwa. Za
trzymany do dyspozycji Proku
ratury Rejonowej dla Dzielnicy
„Śródmieście” w Krakowie, ce-

lem dalszego śledztwa, młody
człowiek nie posiadał dokumen-
tó-y. Stwierdził, iż zniszczył je
mając początkowo zamiar utopię,
się w Wiśle, a następnie popeł
nić samobójstwo na torach kole
jowych. Na. szynach pozostawił
własny zegarek. Składający te

wyjaśnienia nie ujawnił przy
czyń morderstwa.

Młody człowiek, Roman I. mie
szka w miejscowości Jawór na

Dolnym Śląsku, gdzie jego ojciec
ma gospodarstwo. Roman I. ni
gdzie nie pracując i nie ucząc
się, pomaga dorywczo ojcu. Czę
sto podróżuje. Przeciwko Roma
nowi I. prowadzono już postępo
wanie przygotowawcze o napad
na kobietę w G., dużym mieście
na -Górnym Śląsku. Kobieta ta

jednak Wycofała swój wniosek,
odmawiając zeznań. W tej sy
tuacji do wniesienia aktu oskar
żenia przeciwko Romanowi I. nie
doszło.

Bożenę, zabójca Roman I., po
znał przed rokiem za pośrednic
twem rubryki w pismach mło
dzieżowych, , w których młodzi
ludzie pragnący zawrzeć znajo
mość. podają swe adresy. Młody
człowiek kilkakrotnie, przyjeż
dżając do Krakowa, spotykał się
z Bożeną. Ostatnie spotkanie za
kończyło się tragedią.
■W „Domu Turysty” przebywa
obecnie wielu gości. Panuje tu

znaczny ruch. Z dotychczaso
wych przesłuchań wynika, iż
nikt nie słyszał szamotania ani
krzyków, czy wołania o pomoc.

Roman I. przesłuchiwany jest
nadal przez próknratara. Śledz
two trwa, także na okoliczność^

,ezy ewentualne wołania o, ratu
nek istotnie do nikogo nie do
tarły.

(pżdi)

ta

nych organizacji współpracują
cych z rolnictwem.

W dziedzinie inwestycji lipiec
przyniósł dalszą poprawą sytua
cji, nadal jednak utrzymują się
opóźnienia w realizacji zadań
planowych, szczególnie dotyczy
to obiektów realizowanych w

planie terenowym.
Poważnie zwiększyły się przy

chody pieniężne ludności w wy
niku przeprowadzonych regula
cji płac i wprowadzenia dodat
ków za staż pracy w przemyśle

Zbrojne incydenty
pomiędzy Rodezję
i Mozambikiem

LONDYN
Agencje prasowe informują o

wzroście napięcia między Rode
zją ,a Mozambikiem; Na granicy
dochodzi do incydentów, zbrpj-
nych. W ub. niedzielę regular
ne , jednostki armii rodezyjskiej
wtargnęły na terytorium Mo
zambiku. ■W Salisbury podano
oficjalnie, że Akcja ta miała na

celu zlikwidowanie bazy pąrty-
zantów rodezyjskich. Według re
lacji agencji Reutera w wyniku
agresji wojsk rasistowskich zgi
nęło w Mozambiku około 340
sób.

Agencje zachodnie podały,
w środę zostały ostrzelane
gniem moździerzowym z teryto
rium Mozambiku nadgraniczne
tereny w pobliżu, rodezyjskiego
miasta Umtala. Według agencji
France Presse celem ostrzału był
prawdopodobnie rejon zgrupo
wania armii rodezyjskiej, która
w ub. niedzielą pogwałciła suwe
renność terytorialną Mozambiku.

maszynowym i lekkim, a także
podniesienia cen skupu produk
tów rolnych. Tempo wzrostu o-

brotów w sprzedaży detalicznej
wyprzedzało wzrost przychodów
pieniężnych.

W lipcu utrzymywały się trud
ności w zaopatrzeniu ludności w

towary żywnościowe — wskutek
gwałtownego wzrostu popytu i
wzmożonych zakupów niektó
rych artykułów. W dyskusji
podkreślano konieczność popra
wy struktury produkcji w celu
lepszego zaspokojenia

'

potrzeb
rynku i zwiększenia produkcji
eksportowej.

Biuro Polityczne zaleciło rzą
dowi podjęcie skutecznych posu
nięć dla złagodzenia trudności
rynkowych i przeciwdziałania
zjawisku nadmiernych zakupów,
a także spekulacji cukrem.

a-

że
o-

■

sklepu delikatesowego w Bydgo
szczy-, mówi, że w ub. tygodniu,
kiedy to codziennie sprzedawano
taką samą jak przed kilku mie
siącami-, ilość Cukru, „porcja” ta

wystarczyła zaledwie na dwie —

trzy, godziny, a kolejki tworzy
ły się jeszcze przed otwarciem
sklepu? W1 tym tygodniu Otrzy
mano 2.780 kg, tj. o tonę cukru

więcej niż w poprzednim tygod
niu. Klienci kupują wprawdzie
nadal więcej niż zwykle, ale we

wtorek 11 bm. po rąż pierwszy
od paru tygodni nie było już
kolejki przed sklepem. Kierow
nicy innych sklepów w Bydgo-
sżeży stwierdzają też, że widzą
w kolejkach po cukier coraz

mniej twarzy „znajomych” z dni
poprzednich.

Nie ma natomiast zmian w

wielii innyęh miastach. Personel
sklepów narzeka na nerwowe

sytuacje i informuje, że liczni
klienci domagają się racjonowa-
nia cukru. Tym bardziej, że re
jestruje się praktyki sprzedaży
tego produktu różnym osobom,
m. in. przez konwojentów spół
dzielni transportu wiejskiego?
Zamiast pełnej ilości towaru —

zgodnej z fakturą — dostarcza
ją oni mniejszy ładunek i... pie
niądze, jako równowartość za

pokątnie sprzedany cukier. Ta
kiemu procederowi przeciwsta
wia się ostro większość kierow
ników sklepów.

Podobne machinacje ujawnili
funkcjonariusze MO w woj. tar
nobrzeskim. W Dwikozach np.
500 kg cukru zamiast do sklepu
trafiło do jednego z praeowni-
ików miejscowej Gminnej Spół
dzielni. W innym GS-ie urucho
miono pokątną sprzedaż cukru
— dla znajomych -— w garażu i

magazynie pasz. Współudział
nieuczciwych pracowników han
dlu w takich i podobnych „ope
racjach” nie sprzyja uspokoje
niu rynku, nie mówiąc już o

tym, że zdarzają się transakcje
i na większą skalę, W Zakliko
wie np. ujawniono w - stodole
jednego z mieszkańców 2,5 tony
cukru, który z pewnością nie
jest przeznaczony na własne do
mowe potrzeby.

Tak więc słuszne wydają się
głosy klientów, którzy uważają
za konieczne ■ukrócenie ■tych
praktyk i umożliwienie każde
mu zakupu określonej ilości eu-

kru.

Powszechne poparcie
dla II Apelu

Sztokholmskiego
Z górą rok temu Prezy

dium Światowej Rady Poko
ju uchwaliło II Apel Sztok
holmski. Mobilizując opinię
świata do walki przeciw wy
ścigowi zbrojeń — apel wzy
wa de zwołania światowej
konferencji rozbrojeniowej i
wskazuje na cel ostateczny:
ogólne i całkowite rozbroje
nie. Kampania zbierania pod
pisów pod nowym apelem
sztokholmskim objęła już
przeszło połowę krajów kuli
ziemskiej. W społeczeństwie
polskim, w którym głęboka
jest pamięć cierpień, jakie
naszemu krajowi przyniosła
II wojna światowa i okupacja
hitlerowska — idee II Apelu
Sztokholmskiego spotykają
się z głębokim oddźwiękiem
i aprobatą.

Czy tajemnica życia na Marsie zostanie rozwiązana?

Naukowcy amerykańscy
liczą na „Vikinga-2"
WASZYNGTON
Naukowcy amerykańscy od

noszą się obecnie z rezerwą do
możliwości natknięcia się” pod
czas misji „Vikinga” ną ślady
życia na Marsie. Zaskakująće
Wyniki, które początkowo wy
wołały sporo entuzjazmu, mogą

Co ujawni śledztwo

w sprawie zabójstwa
Johna Roselliego

WASZYNGTON
Senacka komisja d/s wywiadu

zwróciłą
"

się^do ministerstwa

śj, . .

swe ręce śledztwo wyprawie za
mordowania jednego z przywód
ców mafii Johna-jRoselliego, w

której to Sprawie prowadzą do
chodzenie władze stanu Floryda
Jak informowaliśmy, .zwłoki
gangstera zostały znalezione w

owiniętej łańcuchami beczce na

wodach u brzegów Florydy. W

Waszyngtonie ujawniono, że Ro-
selli, podobnie jak i inny przy
wódca amerykańskiego świata

przestępczego, San Giancana, za
bity w ub. roku w nie Wyjaśnio
nych okolicznościach w Chicago,
składali kilkakrotnie poufne ze
znania zarówno na forum komi
sji senackiej d/s wywiadu, jak i

podkomisji badającej okoliczno
ści zabójstwa prezydenta Kenne
dyego. W czasie zeznań przyzna
li, że Centralna Agencja Wywia
dowcza zwróciła się do nich w

1E-61 r. z propozycją dokonania
zamachu na życie premiera Ku
by, Fidela Castro. Roselli otrzy
mać miał 100 tysięcy dolarów za

otrucie Castro. W 2 miesiące po
zeznaniach Rosęllięgo, komisja
senacka ogłosiła raport oskarża
jący CIA oraz Federalne Biuro
Śledcze (FBI) o zatajenie . wa
żnych informacji dotyczących o-

kolicznóści zabójstwa prezydenta
Kennedy’ego przed Komisją
Warrena, która w tej sprawie
prowadziła dochodzenie. Wice
przewodniczący senackiej komi
sji d/s wywiadu senator repu
blikański Howard Baker wyraził
pogląd, że istnieje związek mię
dzy śmiercią Rośelliego i Gian-

cany oraz zwrócił uwagę na

fakt, że obaj gangsterzy złożyli
zeznania na ten sam temat i o-

baj byli zamieszani w ten sam

spisek na życie Castro.

okazać się złudne chociażby z

tego względu, że nie było możli
wości zweryfikowania ich pr?ed
rozpoczęciem eksperymentów w

laboratorium „Vikinga”, nie zna
no składu chemicznego pobra
nych próbek, w związku z czym
trudno było przewidzieć' reakcje
chemiczne po skropieniu gleby
specjalną pożywką. Ponadto mi-
nilaboratorium marsjańskie jest
stosunkowo skąpo wyposażone w

aparaturę, w porównaniu do
najnowocześniejszych laborato
riów ziemskich, i dlatego_ do
wszystkich uzyskiwanych wyni
ków należy podchodzić z dużą o-

strożnością.
Niezwykle obfite wydzielanie

przez próbkę gruntu miarsjań-
skiego tlenu i dwutlenku węgla

B^rzejęlF w’ wSfcgzatflh Geigera,
wykazujące 6-krotnie Większą
radioaktywność 'niż oczekiwano,
jęyprpwądziite naukowców w za
kłopotanie. Nie więd.zian.0, eży
jest to wynik zwykłej
chemicznej, ■czy . też .

procesu biologicznego. , Zresztą
biologia i chemia mają
dużo Wspólnego 1 w tym wypad
ku 'trudno jest sformułować jed
noznaczny wniosek.

Uczeni mają nadzieję, że bliź
niacza sonda „Vikinga 2”, która
obecnie krąży po orbicie wokół-
njarsjańskiej, a w pierwszym ty
godniu września ma Wylądować
na półkuli północnej Marsa,
przyczyni się w jakimś stopniu
do uchylenia rąbka tajemnicy.

reakcji
jakiegoś

ze sobą

Spekulacja
samochodami
z Banku PKO

Zmarł Iwan Mieleż
MOSKWA
W wieku 56 lat zmarł w Miń

sku znany pisarz białoruski, lau
reat Nagrody Leninowskiej, I-
wan Mieleż. Czytelnikom pol
skim znany jest z powieąei „Lu
dzie na błotach”, wydanej w

1968 r.

dyrektorowi

mgr inż. ADAMOWI
DZIURZYŃŚKIEMU

składamy wyrazy serdecz
nego współczucia z powodu
śmierci OJCA.

, Koleżanki i koledzy
1 DRMK II w Krakowie

jest karalna
Istotnym przyczynkiem do to

czącej się dyskusji na temat tzw.

giełdy samochodowej jest podję
ta ostanio przez Sąd Najwyższy
uchwała dotycząca odsprzedaży i

zyskiem samochodów'nabytych za

bony Banku PKO. Uchwała ta,
stanowiąca odpowiedź na pytanie
prawne jednego z sądów woje
wódzkich, stwierdza, źe odsprzeda
nie z zyskiem samochodu nabyte
go za zakupione uprzednio bony
towarowe Banku PKO stanowi

przestępstwo, jeżeli bony te zo
stały skupione w celu odsprzedaży
z zyskiem nabytych za nie towa
rów.

Odpowiedzialność! karna spraw
cy takiego przestępstwa następu
je niezależnie od odpowiedzialno
ści z ustawy karno-skarbowej (w
szczególności za niezgloszenie te
go rodzaju transakcji do opodat
kowania). Nie ma przy tym zna
czenia, jeśli samochody takie zo
stały sprzedane nawet poniżej cen

w handlu uspołecznionym. W eks
porcie wewnętrznym obowiązuję
bowiem odrębne cenniki. O prze
stępstwie decyduje zysk uzyska
ny w złotówkach.

Podejmując tę uchwałę, SN

przypomniał jeden' z artykułów
Kodeksu karnego, który ma na

celu ochronę obrotu handlowego
w eksporcie wewnętrznym przed
pośrednikami i spekulacją.

Dziennik Robotniczej Spół
dzielni Wydawniczej „prasa

**

Książka — Ruch”.
WYDAWCA: Krak. Wyd. Praso

we RS W „Prasa — Książka -

Ruch”, ul. Wiślna 2. Nr indeksu
350M.

i- \-i~t
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W nowym porcie fran
cuskim Antifer koło

Hawru przekazano w

tych dniach armatorowi
największy zbudowany do
tąd na świecie statek, su-

pertankowiec francuski
„Batillus” o .nośności 540
tys. BRT. Gigant ten mie-

jzy 414,2 m długości;, a je
go szerokość wynosi 66 m.

Załoga składa się tylko z

37 marynarzy, w tym 11 o-

ficerów. Statek został zbu
dowany w stoczni Saint
Nazaire koło Nantes i jest
pierwszym z serii czterech
identycznych, zamówionych
w roku 1972: dwa przez

„Batillus"
- największy

statek świata
koncern „Shell” . i dwa

przez oceaniczne linie fran
cuskie „Compagnie Natio-
nale de Navigation”.

Do tej pory największymi
na świecie statkami ‘

były
dwa supertankowce bry
tyjskie „Globtik London” i
„Globtik Tokyo” zbudowa
ne w stoczniach japońskich
w roku 1973.

Chociaż na budowę tego
statku wydano niebagatel
ną sumę 550 milionów fran
ków, zaoszczędzono sporo w

porównaniu z kosztami
konstrukcji serii statków o

nośności 270 tys. ton, a ko
szty eksploatacji „Batillusa”
są o 10 proc, niższe od mniej
szych supertapkowców. (s)

„KILIMANDŻARO 75“

Powrót przez Czarny Lą
Droga

powrotna kra-<
kowskiej wyprawy „Ki--
limąndżaro 75” z Afryki
Wschodniej prowadziła

przez południowy Sudan, Repu
blikę Środkowoafrykańską, Czad,
Kamerun, Nigerię, Niger do sto
licy Algierii. Z Algieru ekspedy
cja przeprawiła się promem do

Marsylii, a następnie poprzez
Francję, Włochy, Austrię i Cze
chosłowację powróciła do Krako
wa.

Po opuszczeniu dobrych szos

Afryki Wschodniej, znaleźliśmy
się na drogach gruntowych, od
cinkami nieprzejezdnych w po
rze deszczowej, bardzo wąskich.i
wyboistych. Miejscami samochód
wyprawy z trudem się przedzie
rał przez tunele utworzone ze

zwartej roślinności krzewiasto-

drzęwiastej. Jego średnia pręd
kość wynosiła niekiedy zaledwie
20 km/godz., a czasem na prze
jechanie 150 km odcinka był po
trzebny cały dzień.

NASZA TRASA WIODŁA
przez tereny równinne, pagór
kowate i górskie, pokryte zróżni
cowaną roślinnością, z przewagą
sawanny trawiastej w Sudanie,
Kamerunie i Nigerii, lasów mon-

sunowych oraz galeriowych w

Republice środkowoafrykań
skiej, i wreszcie pustynne w Ni
grze i Algierii.

W okolicy Arlit pustynia po
witała nas burzą piaskową. Po
czątkowo przed ceglasto-szarą
ścianą naciągającego żywiołu
przesuwały się niewielkie trąby
powietrzne. Widoczność szybko
zmalała dó kilku metrów, A 'a_
mochód został ogarnięty tuma
nami piasku i pyłu. Wszyscy by
li dokładnie pokryci warstwą
drobnego nalotu. Piasek wdzierał
się do oczu i trzeszczał w zębach.

W wielu obszarach środkowo
afrykańskich nieodłącznym ele
mentem krajobrazu jest palący
się busz, będący wynikiem po
wszechnie stosowanej gospodarki
żarowej. Podczas ’

silnego wiatru

gwałtownie rozprzestrzeniająca
się pożoga może zagrozić upra
wom, a nawet chatom. W Zemio

braliśmy udział w gaszeniu po
żaru. Wykonana pangami szero
ka przecinka wśród roślinności
stała się wystarczającą zaporą
przed dalszym rozszerzaniem się
ogijia, a ścięte gałęzie skutecz
nym „narzędziem” do jego tłu
mienia. Wtedy zrozumieliśmy

POŁUDNIOWA DOKP W KRAKOWIE DAŁA POCZĄTEK

Klejone styki szyn

gwarantują bezpieczeństwo
ruchu pociągów

Fot.: LECH KŁECZEK

(Korespondencja W'

dlaczego chaty krajowców są
otoczone klepiskami całkowicie
pozbawionymi roślinności.

MIESZKAŃCY WIOSEK wita
li nas przeważnie przyjaźnie i
serdecznie. W miejscach postoju
samochodu zazwyczaj gromadzi
ła się grupka Afrykanów. Po

przełamaniu „pierwszych lodów”
chętnie śpiewali i tańczyli przy
akompaniamencie prymitywnych
instrumentów muzycznych. Zda
rzało się też, że tubylcy w po
płochu uciekali na widok zatrzy
mującego się pojazdu. Ten lęk
przed białymi to zapewne pozo
stałość po jeszcze nie tak odle
głych czasach kolonialnych.

le-
na

le-

Na trasie przejazdu ekipa
karska nie mogła narzekać
brak zajęcia. Już w Sudanie
karz wyprawy Zdzisław Żelazny
dokonał poważnego zabiegu chi
rurgicznego ratując życie biedne
mu wieśniakowi od miesiąca u-

■nieruchomionemu w chacie. W
Bouca lekarze uczestniczyli przy
badaniu dzieci, stwierdzając ma
sowe występowanie schistoso-

miazy pęcherzowej. W Republi
ce Środkowoafrykańskiej ta cho
roba staje się najważniejszym
problemem służby zdrowia.

W CZADZIE i NIGRZE mie-1

liśmy niezaplanowane dłuższe
postoje. W. N’Djamena (czyt.;
Ndżąmena), stolicy Czadu ocze
kiwaliśmy na Otwarcie granic
nigeryjskich, zamkniętych po za
mordowaniu szefa' państwa gen.
Murtala Muhameda. Z powodu
przedłużającego się stanu wyjąt
kowego w Nigerii- postanowili
śmy ominąć ten kraj i pojechać
bezpośrednio do Nigru drogami
ciągnącymi się na północ od Je
ziora Czad. Na poruszanie się
jednak po tej części Czadu, kon
trolowanej przez rebeliantów
jest potrzebne zezwolenie Mini
sterstwa Spraw Wewnętrznych,
wymagane od czasu słynnego już
dzisiaj porwania archeologa
francuskiego Franęoisa Claustre.,
Niezbędny dokument otrzymali
śmy za pośrednictwem Ambasady.
Radzieckiej (W N’Djamena nie
ma polskiej placówki dyploma
tycznej), dzięki energicznym sta
raniom attache kulturalnego
Władimira Sołowiewa. Zezwole
nia iednak nie wykorzystaliśmy,

łsna)^
'

gdyż równocześnie z jego otrzy
maniem zostały otwarte granice
Nigerii. W dalszą podróż udaliś
my się więc pierwotnie zaplano
waną krótszą trasą, przez Kame
run i .Nigerię do Nigru.

NASZ PRZYJAZD DO NIGRU
zbiegł się z nieudanym zama
chem na prezydenta Seyni Koun-
tche. Niedaleko granicy z Algie
rią w miejscowości Arlit policja
uniemożliwiła nam kontynuo
wanie podróży z powodu wstrzy
mania ruchu na drogach. Po pię
ciodniowym oczekiwaniu zwró
cono nam paszporty i pojecha
liśmy do Assamaka. Tu okazało
się, że granica jest zamknięta dla
osób opuszczających Niger. Z
dnia na dzień w niewięlkiej
oazie na pustyni powiększała się
liczba obcokrajowców z niecier
pliwością oczekujących na Wy
jazd do Algierii. Do Prefektury
Policji w Agadez oraz do szefa

garnizonu wojskowego w Assa
maka były przekazywane pisem
ne petycje w sprawie zezwolenia CECYLIA BRZOZOWSKA

Wyprawę „Kilimandżar* 15” Afrykami* witali przyjaźnie 1 serdecznie.
Fot. ST. RÓJKOWSKI

Jeździmy po klejonych szy
nach. Ściślej mówiąc tylko
pewne ich fragmenty są kle

jone, ale i tak to stwierdzenie
może być. zaskakujące dla wszy-.
stkich nie zorientowanych w pro
blemach zabezpieczenia ruchu
kolejowego. A jest to sprawa to

pierwszorzędnym znaczeniu za
równo dla bezpieczeństwa wszy
stkich, korzystających z usług
PKP, jąk i dla samych kolejarzy.
Obecnie bowiem, przy wciąż
wzrastającej szybkości pociągów
oraz częstotliwości ich kursowa
nia bezpośredni nadzór człowie
ka przestał ,być wystarczający.
Bardzo drogi sprzęt, milionowej
wartości towary przewożone ko
leją. jak też życie -pasążerów
muszą mieć o wiele pewniejsze
gwarancje bezpieczeństwa niż
zawodne ludzkie zmysły. Tę
gwarancję stwarzają urządzenia
automatyczne, których elemen
tem są m. in. elektryczne obwo
dy torowe oraz izolowane styki
torów.

Nie wdając się w skompliko
wane szczegóły techniczne, wy-

na .opuszczenie kraju; ^Zgęzynało
'bowHim bCaftować żywności, a z

Uwagi na warunki sanitarne gro
ził . wybuch epidemii. W naszej
ekspedycji zostały zmniejszone
dzienne porcje żywnościowe. W
czasie przymusowego postoju
wygasła ważność wiz algierskich
w paszportach uczestników wy
prawy, Bardzo trudne, ale nie
stety konieczne było podjęcie de
cyzji odwrotu spod „wrót” Al
gierii, i udanie się do Niamey ce
lem załatwienia niezbędnych
formalności w Ambasadzie Al
gierskiej. Wiązało się to z poko
naniem dodatkowej drogi o łącz
nej długości około 2700 km.

T
rasa naszej ekspedy-.
CJI od Oceanu Indyjskiego

(Dar es Salaam) do Morga Śród
ziemnego (Algier) została prze
byta po raz pierwszy przez pol
ską grupę polskim samochodem,
„star 266”, który przemierzył
blisko 21.000 km przez kraje
Afryki i Europy, spisał się do
skonale w trudnych warunkach
terenowych i klimatycznych.

starczy stwierdzić, że dzięki izo
lacji na stykach dwóch odcinków

szyn, która przerywa przepływ
prądu,, po przejechaniu takiego
złącza przez pociąg, samoczynnie
włączają się ■sygnały świetlne
oraz .zespoły mechaniczne, które
zapobiegają wjechaniu na zajęty
odcinek toru innych pojazdów
trakcyjnych. Jeśli tor zostanie

zwolniony, znów automatycznie
włączy się zielone światło i ko
lejny pociąg może bezpiecznie
przejechać po danym odcinku.

Przez wiele lat styki takie u-

zyskiwano zakładając na szynę
materiały izolacyjne, które jed-
ńak bard.zo łatwo ulegały uszko
dzeniom, co powodowało niebez
pieczne usterki w pracy urzą
dzeń automatycznych.

Od niedawna, po raz pierw
szy w Polsce w Odcinku
Zmechanizowanym w Krakowie
produkuje się bardzo trwałe sty
ki klejono-sprężone. Podstawą
takiego styku jest klej oparty
na żywicy epoksydowej, który
tak mocno spaja ze sobą metal,
że połączone nim dwa kawałki
szyny wytrzymują obciążenie 110
tysięcy kilogramów. Styki te

pracują r:ezawadnie, dając dużą
gwarancję bezpieczeństwa ruchu

pociągów, dlatego też w całym
.kraju bardzo szybko rośnie na

nie zapotrzebowanie.
W tej sytuacji, mimo iż nie

wielka, rzemieślnicza produkcja
(6 pracowników jest w stanie
wykonać dziennie tylko 6 sztuk

styków) zaledwie zaspokaja po
trzeby1., Południowej i;DOKP >>W
Krakowie, są one wysyłane rów-
nież flofiihhyoji dyrekcji okręgo»-
wych,’ gdzie 'hi6 produkuje'Się
tego rodzaju złącz. Warto więc
pomyśleć o szybkim unowocześ
nieniu tej tak bardzo ważnej dla
bezpiecznego ruchu kolejowego
produkcji przez wprowadzenie
nowoczesnych urządzeń, które

zastąpią chałupnicze metody pra
cy. Ilustruje je częściowo zdjęcie
(od góry, po lewej stronie), na

którym Stanisław Kopeć i Józef
Parzelski przy pomocy pędzla
powlekają klejem metalowy
element styków, tzw. łubkę oraz

warstwę włókna szklanego, któ
re połączą, dwa kawałki toru,
izolując równocześnie powstały
w ten sposób styk przed prze
pływem prądu. (1-k)

Nowości wydawnicze
Jerzy Węźowski. Szermierka.

SiT. Str. 84. Cena 12.— Adam Ka
linowski. Lekkoatletyka. SiT. Str.
208. Cena 30.— Lech Pijanowski.
Rozkosze łamania głowy. Iskry.
Str. 223. Cena 25.— Rozrywki u-

mysłowe.

nininnimniiiiiiiiniiiiiiiiin

Zwrot kosztów przejazdu
J. M. Jestem dyplomowaną

pielęgniarką, pracują w Przy-
chbdni. Na zlecenie, lekarza
miałam wykonać zastrzyk u

chorego w domu. Ponieważ w

tym dniu czułam się żle, a te
ren należący do Przychodni
jest bardzo, rozległy skorzysta
łam z taksówki. Przedłożyłam
następnie kierownictwu rachu
nek, ale oświadczono mi, -2
korzystanie z .taksówki za

zwrotem kosztów przysługuje
tylko lekarzom...

Nie tylko. Jak nam wyjaśnił
Wydz. Zdrowia i Opieki Społe
cznej Urzędu m. Krakowa,
sprawy zwrotu kosztów za

przejazd taksówką regulują
przepisy zawarte W Instrukcji
Ministra Zdrowia z 29. V. 1951
r. oraz wyjaśnienie Departa
mentu Profilaktyki i Lecznic^
twa z 22. Vńl. 1968 r.. zgodnie z

którymi Przychodnie winny
zapewnić pracownikom —- tak
że pielęgniarkom środowisko
wym — w miarę możliwości
środki lokomocji m. in. na ro
zległych terenach miejskich,
gdzie brak jest komunikacji
miejskiej. Z tym — dodaje
Wydz. Zdrowia, że ó zwrocie
kosztów decyduje także wcze
śniejsze zgłoszenie o potrzebie
środka, transportu, ew. brak
środka lokomocji w Przycho
dni. Słowem — przepisy, prze
pisami. ale ostatecznie akce
ptacja kierownictwa Przycho
dni decyduje o uznaniu lnb

• nieuznaniu rachunku, (mar)

Przepadek mienia
Czytelnik. Czy w przypadku

udowodnionego polowania pa
zające przy pomocy samocho
du, samochód ten — jako na
rzędzie kłusownictwa — podle
ga konfiskacie? Jaka ustawa

reguluje tego rodzaju wykro
czenie ?

Sprawę powyższą reguluje U-
stawa o Ochronie i Hodowli
Zwierzyny Łownej, która m.

in. mówi, „że nroże nastąpić
przepadek tego mienia, które
służy do pozyskania — drogą
nielegalną-rr^yyłer?yny”.. Zwie*
rzyna w stanie wolnym jest
własnością państw^. i o tego
rodzaju kłusownictwie należy
powiadomić organ ścigania,
którym jest MO. (am)

Zależnie od kwalifikacji
R. M. Jestem Inwalidą woj

skowym I grupy, pobieram do
datek z tego tytułu 500 zł. Sły
szałem jednak, że inwalidom
wojennym i wojskowym I gru-
py przysługuje dodatek w wy
sokości 1100 zł. Czy faktycznie?
I jak się ew. o niego starać?

O ile pobiera Pan rentę in
walidy wojennego lub wojsko
wego (w związku ze służbą w

wojsku lub inwalidztwem z o-

kresu wojny) należy się Panu
istotnie 1100 zł, o które starać
się należy przez Wydz. Rent
ZUS. O ile natomiast pobiera
Pan rentę z ogólnego stanu
zdrowia dodatek do renty wy
płacany jest w prawidłowej
wysokości 500 zł. Szczegóło
wych informacji, ą także prze
pisy do wglądu uzyska Pan w

Wydz. Rent ZUS, Kraków, Pę-
dzichów 27. (mar)

Urlop macierzyński
chałupnicy

Czytelniczka. Czy ■chalupni-
czka, wykonująca pełną normę
pracy ma prawo do pełnego
urR—1 macierzyńskiego?

Tak, kobiecie wykonującej
pracę nakładczy przysługują
takie same uprawnienia (pła
tny urlop macierzyński) jak
pracownicy pełnozatrudnionej.
Podstawa prawna: Rozporzą
dzenie Rady Ministrów z 31.
Xii, 75 r. w sprawie upraw
nień osób, wykonujących prn-
ce nakładczą (Dz. Ustaw Nr
371976 poz. 19). (JP)

Zaoczne technika leśne
B. J. Proszę o informację,

gdzie mieści się Zaoczne Te
chnikum Leśne? Chodzi mi o

placówkę położoną najbliżej
Krakowa...

Zaoczne Technika Leśne. (4-
letnie) dla absolwentów szkół
^odstawowych mieszczą ąię:' w

Lesku k. Krosna i w Brynku
koło Tarnowskich Gór).^(am)

Wg zarobków brutto
H. M. Nowy Sącz. Według ja

kich ząrobków oblicza się eme
ryturę?. Brutto czy netto?

Sposób obliczania emerytury
nie uległ zmianie, tzn. w dal
szym ciągu oblicza się ją we
dług poborów brutto. (mar)
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W SKLEPACH BRANŻY PAPIERNICZEJ

Praca

POMOC domowa do dzie
ci na stałe potrzebna za
raz. Warunki dobre. Tel.
305-08, po południu.

g-9698

SAMOCHÓD marki Ci
troen JD-19, silnik do re
montu — sprzedam. Tel.
704-55, po godz. 20.

g-9721

DOGI szczenięta — do
sprzedania. Kraków, al.
Kasztanowa 49.

g-9745

Nauka

Półroczne Studium

na tytui

„dyplomowanego
mistrza"

organizuj* Zakład Dosko
nalenia Zawodowego w

w Krakowie

WPISY przyjmuje i In
formacji udziela ZDŻ

Kraków, ul. Dietla 38 —

tel. 639-41 . K-5571

MATEMATYKA, fizyka —

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

SZAFĘ, kredens, tapczan,
stan idealny — sprzedam.
Al. Inwalidów 3/41 — wie
czorem.

g-9365

WYWAŻARKA uniwersal
na kół samochodowych
„Fagom”. — Oferty 9358
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

ODSTĄPIĘ tanio jedno
miejsce w grobowcu —

atrakcyjne — narożnik
głównej alei. Oferty 9730
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

TONĘ drutu zbrojeniowe
go (żebrówka) — sprze
dam. Oferty 10012 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu

Wewnętrznego na terenie m. Krakowa

i województwa miejskiego krakowskiego

MATEMATYKA, chemia
korepetycji udziela mgr
inż. Jura, os. Strusia 18/29,
tel. 581-34. g-9517

SADZONKI goździków —.

sprzedam. Antoni Batko,
Kraków, ul. Wiosenna 18.

9750-g

można już kupić w dużym wyborze
♦ ZESZYTY ♦ BRULIONY ♦ NOTATNIKI ♦ I INNE

PRZYBORY SZKOLNE K-5686

DO egzaminów popraw
kowych przygotowujemy.
Matematyka, fizyka, ję
zyki obce. zgłoszenia:
mgr Wilczek, Rakowicka
6/8, godz. 18—19. g-8986

Lokal*

DWIE siostry — uczenni
ce, poszukują w Krakowie
pokoju od września. Ofer
ty 9307 „Prasa” — Kra
ków, Wiślna 2.

PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO „BUDOSTAL-4"

Generalny Wykonawca Budowy Huty „KATOWICE"

zatrudni natychmiast:
4 INŻYNIERÓW i TECHNIKÓW BUDOWY na

stanowiska kierowników zespołów budów, kie
rowników robót, budów i obiektów — wy
magane uprawnienia budowlane

4 MISTRZÓW BUDOWY z uprawnieniami
4RKQSZT©RYS^NTÓW

KIEROWNIKA DŹiAŁIT KOŚŻTÓRYŚÓWA-
WA"’ •

.

TECHNIKA NORMOWANIA
PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH — w zawo
dach: betoniarzy, blacharzy, cieśli, dekarzy,
stolarzy, murarzy, malarzy, zbrojarzy, opera
torów sprzętu ciężkiego i średniego, kierow
ców z I i II kategorią prawa jazdy, mechani
ków, blacharzy i elektryków samochodowych,.
spawaczy elektryczno - gazowych z uprawnie
niami RS-1 i RS-2, monterów konstrukcyj
nych, rurociągów, turbin, kotłów i wodno-kaJ
nalizacyjnych, ślusarzy remontu maszyn bu
dowlanych, elektryków z uprawnieniami bez

ograniczeń,, pracowników do straży przemy
słowej, kobiety na stanowiska pokojowych,
portierek w hotelach pracowniczych, robotni
ków niewykwalifikowanych oraz absolwentów
zasadniczych szkół zawodowych na wstępny
staż pracy.

Zapewnia się: —

• wynagrodzenie wg Układu Zbiorowego Pracy
w Budownictwie

• robotnikom posiłki regeneracyjne, wydawane
przez cały rok

wyżywienie w stołówkach po zniżonych ce
nach .

odpowiednie warunki socjalno-bytowe
zakwaterowanie w hotelach robotniczych lub
kwaterach prywatnych
możliwość zdobycia zawodu i podniesienia
kwalifikacji.

Do podjęcia pracy należy zgłaszać się:
— z dowodem osobistym
— książeczką wojskową i ubezpieczeniową (o ile

takie posiada) -

.

•

— oraz- ostatnim świadectwem szkolnym i zawo- -

dowym.
Zgłoszenia przyjmuję i szczegółowych informacji
o warunkach pracy i płacy udzielają:

- Dział. Zatrudnienia i Płac - Centralny Punkt

|» Przyjęć PBP „Budostal-4" w Dąbrowie Górni*

czej, ul. Tworzeń 101 - w godz. 7-18 - oraz

— Zjednoczenie Budownictwa Przemysłowego
„BUDOSTAL - KRAKÓW" - Nowa Huta, ul.

Mrozowa (Kombinat).

Dojazd pociągiem do dworca kolejowego w Dąbro
wie Górniczej, a następnie autobusem WPK nr 18, 27
lub 55 do przystanku obok Głównego Placu Budowy.

■_____________ K-6072

♦
♦

MATEMATYKA — do eg
zaminów poprawkowych
przygotowują studenci.
Rosiek, tel 505-36. g-4575

MATEMATYKA — magi
ster matematyki udzieli
korepetycji. Korfel, tel.
201-40. g-856?

WYNAJMĘ pokój uczen
nicom tub studentkom. —

Osiedle Podwawelskie, ul.
Słomiana 15/64, w godzi
nach 18—20. 9701-g

Matrymonialne

TOLERANCYJNA ideali-
stka-intelektualistka, do
brej prezencji, własrie
mieszkanie — poszukuje
drugiej połówki w osobie
wolnego mężczyzrty-par-
tnera, wyłącznie urodzo
nego 14—23 sierpnia 1942/3.
Cel matrymonialny. Ofer
ty 9058 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

Kupno

POJ-TAX 2 — kupię. Tele
fon, ;VStóWtf

---- -■■■<
fisharmonię w dobrym
stanie — kupię. Oferty 9604
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

BONY PeKaO kupię. O -

ferty z ilością i ceną kie
rować : „Prasa” Kraków,
Wiślna 2, dla nr 89S4.

FIAT 131 S. nowy — ku
pię. Oferty 9695 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

FIAT 126 p — może być
po wypadku — kupię. Po
dać cenę. Oferty 9338 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

2.200 bonów PeKaO — ku
pię. Oferty 9676 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

KUPIĘ pilnie deski uży
wane — pod płytę beto
nową. Oferty 9680 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

CMENTARZ Rakowicki lub
Salwątorski! Kupię miej
sce pod grobowiec lub
grobowiec na 3—4 miej
sca. Oferty 9685 ,.Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

STARĄ porcelanę wiedeń
ską i inną — do zbioru
kupię. Oferty 9313 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

PRZEDWOJENNE meble —

szafę, biblioteczkę, ser-

wantkę, biurko oraz tłu
czek do mięsa. Oferty 9736
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

KUPIĘ encyklopedię 13-
tomową. Podać cenę. Ofer
ty 9720 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

CIĄGNIK Utsils C-328 lub
25, może być do remon
tu — kupię. Oferty 9744
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

BŁOTNIK lewy przedni
do Moskwicza 407 — ku
pię. Oferty 9741 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

książkę >pt. „Ziołolecz
nictwo” Biegańskiego —

kuplę. Dobrze zapłacę. —

Oferty 9362 „Prasa” Kra
ków Wiślna 2.

Sprzedaż

DOGI — szczenięta, sprze
dam. Kraków, ul. Oraczy
12/2, po godz. 15 lub tele
fon Uście Solne 36 (po
godz. 15 — łączy Szczuro
wa). g-7941

SUKNIĘ ślubną z woal*
ką — sprzedam. Zgłosze
nia: Kraków, ul. Gołębia
18/4a. g-9735

PIECZARKARNIĘ k. Wie
liczki, o pow. 200 m« —

sprzedam. — Oferty 9716
. .Prasa” Kraków, Wiślna 2.

DO wynajęcia pokój oko
ło 20 m2. — Oferty 9700
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

ODSTĄPIĘ pokoik z la**
zienką i balkonem. Ofer
ty 9699 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

POKÓJ w centrum wyrtaj-
mę od 1 września 3 stu
dentom I ręku, po uzgod
nieniu z rodzicami. —

Czynsz za pół roku. Ofer
ty 9696 „Prasa”, Kraków,
Wiślna 2.

PRZYJMĘ dozorcostwo. —

Warunek: — mieszkanie.
Oferty, 9692 FPrasa” Kr^-
ków, *Wi§lrfa 2.1 r to {

.STUDENT poszukuje sa-

modzielnęgft »poJęojĄ lubx
garsoniery', w centrum.

Oferty 9688 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KULTURALNA, spokojna
studentka pierwszego ro
ku, poszukuje pokoju. —

Wspólny niewykluczony.
Telefon 130-33, wewn. 233,
do godziny 15.

, 9325-g

MAŁŻEŃSTWO bezdzietne

poszukuje pokoju z kuch
nią. Czynsz do uzgodnie
nia. Oferty 9709 „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

NAUCZYCIELKA poszu
kuje pokoju w Krakowie.7

Oferty 9706 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

STUDENTKA poszukuje
pokoju od 1 września. —

Oferty 9341 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MŁODE małżeństwo przyj-
mie natychmiast dozorco
stwo. Warunek: mieszka
nie. Oferty 9339 „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

UWAGA PRZEDSIĘBIORSTWA i INSTYTUCJE!

Zawiadamiamy, że do dnia 30 sierpnia br. Woje
wódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego
SPRZEDAJE dla przedsiębiorstw i instytucji,
bez zezwoleń '

OGRZEWACZE AKUMULACYJNE
ZAMÓWIENIA uprasza się kierować pod adresem

WPHW
_

II Oddział „Wyposażenia Mieszkań”, KRA
KÓW, ul. SZPITALNA 6. K-5577

PRACUJĄCY poszukuje
niekrępującego pokoju na

okres roku — na terenie
Krakowa. — Oferty 9337
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

STUDENTKA II roku UJ
pilnie poszukuje super-
komfortowego pokoju w

dzielnicy Śródmieście. —

Czynsz płatny z góry. —

Oferty 9669 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MIESZKANIE własnościo
we — dwa pokoje lub je
den pokój z kuchnią, —

ewentualnie garsonierę, w

Krakowie,' kupię. — Ofer
ty 9660 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

KUPIĘ mieszkanie wła
snościowe — pokój z ku
chnią. Najchętniej dzielni
ca Krowodrza. — Oferty
9657 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

PILNIE zamienię 2 poko
je, jasna kuchnia, super-
komfortowe, duża loggia,
słoneczne, osiedle Krowo
drza, blisko Wrocławskiej,
na podobne lub 3-pokojo-
we. Zwrócę koszty prze
prowadzki. — '• Oferty ?9656
„Prasa” — Kraków,/Wiśl
na 2.

POKÓJ z kuchnią, 30 ih2»
superkomfortowe, wysoki
parter, os. Olsza II, za
mienię na mieszkanie wię
ksze, równorzędne lub
komfortowe. Tel. 114-51
wieczorem lub oferty 10019
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

2 POKOJE z kuchnią, su
perkomfortowe, rozkłado
we, 51 m2, Wieczysta —

koło „Hermesu” — zamie-
nię na pokój z kuchnią
superkomfortowe i garso
nierę superkomfortową,
najchętniej osiedle Wie
czysta, Widok. Oferty9439
„Prasa” Kraków, Wiślna 2,

ZAKOPANE! Atrakcyjne
mieszkanie dwupokojowe,
wszellfie wygody, telefon,
dzielnica willowa, pilnie
zamienię na podobne w

Krakowie. Oferty 9447
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

ZDECYDOWANIE kupię
mieszkanie własnościowe,
wielopokojowe. Oferty —

8382 „Prasa’< Kraków, Wi
ślna 2.

Nieruchomości

PARCELĘ I2-arową w Si
dzinie koło Jordanowa,
pięknie położoną, z Za
twierdzonym planem bu
dowy: domu letniskowego
— sprzedam. Oferty 9389
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

KUPIĘ dom z ogródkiem
w okolicy Woli Justow-

skiej lub Bielan. Oferty
8447 „Prasa” Kraków, Wi
ślna 2.

WILLĘ superkomfortową,
wolnostojącą, w Krako
wie — sprzedam. Oferty
9036 „Prasa” Kraków, Wi
ślna 2.

Różne

POSZUKUJĘ garsoniery.
Bardzo dobrze zapłacę.
Oferty 8817 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PIERZE, puch,- poduszki,
pierzyny — czyści, dezyn
fekuje oraz szyje nowe

poduszki, jaśki, w termi
nie jednodniowym, prze
rabia pierzyny na kołdry,
stare kołdry z pierza, weł-
ny,' waty, anilany oraz

szyje nowe w terminie 14
dni — zakład, Kraków,
Urzędnicza 6. g-9663

WYNAJMĘ pokój. Waru
nek: — odprowadzanie
dziecka do szkoły (klasa
I) na godz. 8 rano. Ofer
ty 9301 „Prasa”, Kraków,
Wiślna 2.

PRACUJĄCA poszukuje
nie umeblowanej garso
niery lub pokoju. — Może
być w Nowej Hucie. Ofer

my 9298 „Prasami-m-wKiKra-
KÓw, Wiślna 2. ww5

POSZUKUJĘ garsoniery
łub samodzielnelwmiesżś*
kania. Oferty 9668 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

NATYCHMIAST kuplę W
centrum Krakowa, miesz
kanie własnościowe, su-

perkomfortowe M-2 lub
M-3 . Nowa Huta i pery
ferie wykluczone. — Ofer
ty 9670 „Prasa” — Kra
ków, Wiślna 2.

2 POKOJE z kuchnią, su
perkomfortowe, II p., za
mienię na dwa osobne
mieszkania. Warunki do
uzgodnienia. zgłoszenia:
Nowa Huta,- os. Stalowe
3/36, W godz. 19—21. g-8440

WARSZAWA! Komforto
wą garsonierę, telefon,
zamienię na równorzędną
w śródmieściu Krakowa.
Oferty: Zofia Zymonik,
Skawina, Konopnickiej 2.

g-9122

MAŁŻEŃSTWO poszukuje
dozorcostwa. — Warunek:
mieszkanie./— Oferty 9659
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

Kolejne losowanie«LAJKONIKA»
odbędzie się w niedzielę 15 sierpnia, o go
dzinie 12, w Pałacu Młodzieży w Krakowie
(wejście od ul. Biskupiej).

Fundusz gry rozliczany jest oddzielnie
dla pierwszego i drugiego losowania.1

Wygrane poszczególnych stopni wypłaca
ne są zgodnie z. regulaminem gry.

PONADTO dodaje się do wygranej I
stopnia premie pieniężne po 20.000 zł dla
każdej trafnej „piątki” w II. losowaniu.
Na końcówki banderoli przeznacza się na
tomiast premie:

■ 10.000 zł na 6-cyfrową końcówkę >ban-
deroli kuponu za 20 zł

■ 5.000 zł na 5-cyfrową końcówkę ban
deroli kuponu za 20 zł

■ 2.000 zł na 4-cyfrową końcówkę ban
deroli kuponu za 20 zł

■ 200 zł na 3-cyfrową końcówkę bande
roli kuponu za'20 lub 10 zł.

UWAGA: W grze 1000 z dnia 8 sierpnia
wylosowano samochód marki FIAT 126p na

5-cyfrową końcówkę banderoli w punkcie
odbioru nr 219 w Nowym Sączu.

K-6115

i '

9
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UCZNIOWIE KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!

PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH „INSTAL”
Kraków, 31-148 KRAKÓW, ul. Helclów 19

przyjmuje zgłoszenia i wpisy
do klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej Nr 4

Kraków, ul. Dzierżyńskiego 235, tel. 746-69, w atrakcyjnych zawodach:
• MONTERA rurociągów przemysłowych — nauka trwa trzy lata
• MONTERA instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych — nauka

trwa dwa lata.

Istnieje możliwość uzyskania uprawnień spawalniczych’.
Nauka rózpoczyna się V września 1976 roku.

Warunki przyjęcia (bez egzaminu):
• Ukończenie klasy VIII szkoły podstawowej
• wiek 15 lat — w zawodzie montera rurociągów przemysłowych
• wiek 16 lat — w zawodzie montera instalacji wentylacyjno-klimatyzacyj-

'

nych
Przy wpisie należy przedłożyć:

• podanie, podpisane przez kandydata i rodziców, w dwóch egzemplarzach'
0 życiorys w 2 egzemplarzach
6 dowód Osobisty rodziców (do wglądu)
• informacyjną kartę zdrowia ze szkoły podstawowej
• świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
,• trzy fotografie,, podpisane na odwrocie

■Przedsiębiorstwo zapewnia kwatery.
’

Dokumenty należy składać w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 4, względnie w»

Samodzielnej Sekcji Szkolenia Zawodowego PIP „Instal”. Kraków, ul. Helclów 19
w godz. 8-12. ’ K.57M’

'i
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Od żmudnych wielomiesięcznych badań
rzecz cała się zaczyna
Zanim projektant rzuci na

dęskę pierwsze szkice doku
mentacji powęgo ujęcia wody
czy oczyszczalni ścieków — po
przedza to przeprowadzenie
licznych, trwających nieraz
wiele miesięcy, badań i analiz.
Jakich? O tym za chwilę.

Biuro Projektów Budownic
twa Komunalnego w Krakowie,
jak sama jego nazwa wska
zuje, para się opracowywaniem
dokumentacji nowych obiek
tów komunalnych względnie
modernizacji już istniejących.
Ma też ono na swoim koncie
poważny dorobek autorski.

Wśród owych obiektów po
czesne miejsce zamują właśnie
wodociągi i oczyszczalnie ście
ków. Stąd nieodzownym dla
Biura było zorganizowanie
przed 20 laty własnego labora
torium badania wody. Placów
ka to niewielka, zespół liczy 7
osób, a jej szefem jest mgr Ali
cja Wędrychowska. Na potrze
by BPBK laboratorium wystar
cza. Rocznie wykonuje ono ba
dań na ok. 2 min zł. Przyjmo
wane są też niekiedy zlecenia
z zewnątrz, m. in. od sąsiada —

Biura Projektów Budownictwa

Wiejskiego, dalej od Przedsię
biorstwa Hydrogeologicznego
a także od Polskiej Akademii
Nauk, za które to badania ze
spół pod Kierunkiem dr J. Ale
ksandrowicza, w skład którego
wchodzili pracownicy BPBK:
doc. mgr ipż. Stanisław Rybi
cki, inż. Ewa RudkieWicz, mgr
Janina Sitars’ J, mgr Alicja
Wędrychowska — otrzymał w

ub. roku nagrodę prezydenta
m. Krakowa.

Na co dzień zespół laborato
rium przeprowadza — najogól
niej rzecz ujmując — obser
wacje stanu mętności danej
rzeki, by poznać 1 ustalić jej
typ Obserwację takie trwają
wiele miesięcy, a czasem i kil
ka lat. Jeden bowiem rok nie
da właściwego obrazu, na któ
ry przecież wpływają warunki
meteorologiczne, jest on zależ
ny od wód z obszaru zlewni
rzeki, a także od zanieczysz
czeń, przemysłowych względnie
rolniczych. Przeprowadza się
jeszcze 1 badania fizykoche
miczne ■oraz: bakteriologiczne
wody., Dopiero w oparciu o

wyniki tego całego zestawu ba
dań i analiz — łącznie z usta
leniem przez zespół laborato
rium metodyki uzdatniania
wody — podjęta zostaje decy
zja, rozpoczęcie projektowania,
przystąpienie do realizacji no
wego ujęcia.

Podobnie — cały szereg ba
dań poprzedza .projektowanie
każdej nowej oczyszczalni ście
ków — prowadzone pod kątem
tzw. odbiornika ścieków,. a

Więc ile i jakie ścieki dana rze
ka jest w stanie przyjąć.

Na naszym zdjęciu: mgr Jani
na Sitarska przy badaniu wo
dy na zawartość azotu orga

nicznego. Intruzów

Zmiany w komunikacji autobusowej
w ul. Wrocławskiej i Radzikowskiego

W kilku wierszach
Ostatnio Państwowy Za

kład Ubezpieczeń Wprowadził
nową formę ubezpieczenia, a

to sprzętu turystycznego. Ka
żdy

' kto wyjeżdża na urlop
zabiera z sobą łódź, kajak,
jacht czy inny sprzęt Używa
ny w sporcie lub turystyce —

może go ubezpiecżyć ód kra
dzieży, rabunku, pożaru; za
topienia, uszkodzenia ’

itp.
PZU wypłaca pełńe odszko
dowanie, wtedy jednak, gdy
szkoda przekracza 500 zł.
Składka ubezpieczeniowa ~

2 procent wartości danego
sprzętu.

Wydział Komunikacji Urzędu
Miasta Krakowa informuje^ że w

związku z prowadzeniem robót

kolejowych na wiadukcie między
ul. Wrocławską a Radzikowskiego
w dniach od 12 sierpnia * godz.
18,00 do 13 sierpnia godz. 5,00 na
stąpi całkowite zamknięcie wia
duktu dla ruchu kołowego i pie
szego.

Objazd odbywał się będzie uli
cami; Łokietka — Pod Fortem,
Prądnicka — Lawendowa — Pod
Fortem oraz Czyżewskiego — Gło
wackiego — Bronowicka — Rydla.
Uprasza się wszystkich pieszych
aby korzystali z objazdów autobu
sami, nie przekraczając torów w

.miejscu robót.

Na okres ten MPK zmuszone

jest dokonać korekty tras linii

autobusowych przebiegających
pod wiaduktem, a mianowicie:

• linia 116 kursować będzie w

obu kierunkach przez al. Słowa
ckiego — Prądnicką —

tern — Stachiewicza i
zmian,

• linia 130 i
sować będzie w

przez Prądnicką
— Stachiewicza
zmian,

• linia 144 od ul. Mązowiec-

Zu-

i dalej bez

dniu 12. 08.
zostanie za*

Pod For-
dalej bez

630 kur-nocna

obu kierunkach
— Pod Fortem

i dalej bez

kiej kursować będzie w obu kie
runkach przez ul. Wrocławską —

Prądnicką — Lawendową — Ło
kietka — Krowoderskich
chów do pętli końcowej,

• linia ,,Ć” od ul. Mazowiec
kiej kursować będzie w obu kie
runkach jak linia 144 do ul. Ło
kietka, następnie ul. Pod For
tem — Stachiewicza
zmian,

* linia 130 Bis w

1976 r. od godz. 17.30
Wieszona.

Na odcinku od Nowego Kle-

parza do wiaduktu kolejowego
przy
będą
„Z’’).

Na
busy
przystankach pośrednich innych
linii.

Dla linii 116, 130, 630 i „C” u-

stalony zostanie czasowo przy
stanek w kierunku Azorów przed
skrzyżowaniem ul. Pod Fortem
—. Stachiewicza.

ul. Wrocławskiej kursować

autobusy zastępcze (linia

trasach objazdowych aut.o-

zatrzymywać się będą na

Luksusowa restauracja „Sta
ropolska" przy ul. Siennej
mająca ambicję — wraz z

drugą „V Wentzla" — zastępo
wać godnie remontującego się
„Wierzynka",— jest istotnie lo
kalem ekstra pod każdym wzglę
dem. ■Wszystko się robi w „Sta
ropolskiej", by klient był obsłu
żony niezwyczajnie.

Już wchodzący do holu restau
racji’napotyka na barierę portie
rów, domagających się katego
rycznie pozostawienia w szatni
wierzchniego odzienia (nawet, ża
kietu1 od damskiego kostiumu) i

podręcznych toreb oraz bronią
cych murem wejścia „na poko
je" bez uprzedniego przyzwole
nia. Gdy wreszcie klient znaj
dzie się w jednęj z kilku sal re
stauracji, rewirowy kelner za
dba o to, by gość broń Boże nie
usiadł byle gdzie, przepędzając
go od zajętego z własnej inicja
tywy stołu.

Tak wyselekcjonowany i otak
sowany wprawnym okiem klient

Radzimy przestrzegać!

Podwodna wyprawa

Irena Naszczyńska przy ozna
czaniu utlenialności wody.

Fot. ZBIGNIEW OGIŃSKI

Dziękujemy
...Klubowi Folklorystów U-

niwersytetu Jagiellońskiego za

przesłane nam pozdrowienia z

Jugosławii z akcji „Djerdap-
76”.

Myślenice
umacniają swoją pozycję
turystyczną
W Myślenicach nadal pełnia

sezonu turystycznego — lato 76
— w którym rolę wiodącą peł-
ńi z dużym powodzeniem po
wołany w t>m roku do życia
Miejski Ośrodek Sportu i Re
kreacji.

Skupia się on, rzecz jasna,
głównie na poważnie poszerzo
nych wiosną br., "wypoczynko
wych terenach Zarabia, które
w przyszłości zostanie zagospo

darowane pod względem tury
stycznym na całej swej długo
ści od Stróży do Osieczan, z

uwzględnieniem obszarów
przylegających do powstające
go zbiornika wodnego na rzece

Rabie. Myśli się także poważ
nie o właściwym wykorzysta
niu lewego brzegu tej1 rzeki a

w niektórych częściach Zarabia
również sezonu zimowego, po
bliskiego wzgórza Chełm (na
które dotrze w bieżącej pięcio
latce elektryczny wyciąg krze
sełkowy), oraz Poręby, Trze-
meśni, Osieczan i' innych wsi

letniskowych na terenie gminy
Myślenice- (ms)

Nie rób dmgiefFiU'...
Wokół budynku nr 75 przy

ul. Dzierżyńskiego od dłuższe
go już czasu — kompletnie
ciemno, Prośby mieszkańców
kierowane do Zakładu Ener
getycznego o wymianę uszko
dzonych lamp, nie pomagają.
Należy żałować, iż ktoś z Za
kładu Energetycznego tam nie
mieszka, gdyż przekonałby się
na własnej skórze, jak niemi
ło wracać (szczególnie kobie
tom) wieczorem do domu. (am).

krakowskich studentów
11 bm. grupa krakowskich stu

dentów z Akademickiego Klubu
Podwodnego „Krab” wyruszyła
rta 2-miesięCzną wyprawę do
Grecji. Celem wyprawy, są pod
wodne badania fauny i flory
mórz: Trackiego, Egejskiego i

Jońskiego. Zebrane okazy zosta
ną przekazane muzeum zoologi
cznemu Uniwersytetu Jagielloń
skiego. Płetwonurkowie nakręcą
również kolorowy film o życiu
roślinnym i zwierzęcym w głębi
mórz. .

Wciąż jeszcze nie wszyscy pa
sażerowie tramwajów przestrze
gają obowiązujących przepisów
dotyczących zachowania się pod
czas jazdy. Mamy tu na myśli,
trzymanie się uchwytów m. iń.

przy hamowaniu i ruszaniu po
jazdów, zwłaszcza w tramwajach
nowego typu 105-N, a które to

mogą rozwinąć dużą prędkość.

Nieprzestrzeganie przepisów
kończy się też niejednokrotnie
dotkliwymi kontuzjami. Wypad
ki są dość częste, mimo to pa
sażerowie nadal nie chcą dosto
sować się do pisemnych pouczeń
umieszczonych we wszystkich
przecież krakowskich tramwa
jach.

Gdzie parkować samochody?

Bez kosztownych inwestycji
nie sposób rozwiązać

problemów komunikacyjnych Krakowa
PODOBNIE jak W Warszawie

i kilku innych większych mia
stach Polski, i w Krakowie w

ostatnich latach nastąpił szybki
wzrost ilośęi pojazdów samocho
dowych, I tak np. na 1 tys. mie
szkańców przypada w tej chwili
w podwawelskim grodzie średnio
50 samochodów osobowych (w
Warszawie 80 samochodów na

1 tys.). Są też w naszym mieście

rejony, gdzie wskaźnik ten jest
jeszcze wyższy, np. ok. 100 samo
chodów osobowych na 1 tys. mie
szkańców przypada w okolicach:
ul. 18 Stycznia, ul. Wrocławskiej,
ul. Mazowieckiej, w os. Wieczy
sta, niektórych osiedlach w No
wej Hucie oraz na Woli JuStow-

skiej.
PROJEKTANCI nowych osiedli

zobowiązani są do przewidywa
ni^ i zabepieozenia miejsc posto
jowych dla 70 samochodów na

1 tys. mieszkańców, z rezerwą
na podwojenie — w latach na
stępnych — tej ilości. Są jednak
osiedla, gdzie chyba normatywu
tego nie przestrzegano. Mamy tu
na myśli os. Podwawelskie. Są
też i takie, jak np. os. Krowo
drza (XXX-lecia), gdzie architek
ci problem parkowania samocho
dów nieźle rozwiązali.

NAJGORSZA sytuacja z par
kowaniem samochodów istnieje
oczywiście W centralnych czę
ściach Krakowa. Miejsca postojo
we i parkingi można policzyć
dosłownie na palcach obu rąk
(parkingów podziemnych czy
piętrowych w naszym mieście
nie ma w ogóle). Władze komu
nikacyjne Krakowa od dłuższego
już czasu próbują dostępnymi,
bezinwestycyjnymi pociągnięcia
mi, chociaż trochę poprawić sy
tuację w mieście w tym zakre
sie. Są to oczywiście półśrodki,
ale na nic więcej obecnie nas nie
stać.

NA ULICACH jednokierunko
wych wprowadza się jedną gene
ralną zasadę (będzie ona obowią
zywać też na pozostałych szer
szych ulicach), iż po jednej stro
nie można zawsze parkować, a

po drugiej obowiązują znaki cał
kowitego żakazu zatrzymywa
nia się. W Rynku Gł. i na kilku

innych ulicach wprowadzono
tzw. parkingi rotacyjne (opłata
uzależniona od czasu postoju).
Na niektórych szerszych chodni
kach pozwala się parkować sa
mochody wszystkimi czterema

kołami — zastosowano to np. na

ul. 1 Maja Czy di. Westerplatte.
NA PL. KOLEJOWYM, gdzie

niektórzy kierowcy zostawiają
Swe pojazdy ńa kilkanaście go
dzin, blokując to niewielkie
miejsce, Spóhtz. „Ochrona Mie
nia” zainStalSje — tik jak w in
nych krajach świata to już jest
dość długo praktykowane — par-
kometry, w ilości 30 sztuk. A za
tem tyle samochodów będzie tu
taj mogło przez pewien okres
czasu zatrzymać się. Urządzenia
te ustawione zostaną także w re

jonie wyjścia z Dworca Gł. PKP
— przewiduje się tutaj 10 miejsc
postojowych.

PO ZAKOŃCZENIU komplek
sowych badań ruchu — co ma

nastąpić za kilka miesięcy —

prawdopodobnie na całym obsza
rze zamkniętym pierwszą obwo
dnicą, na ulicach obowiązywać
będą postoje płatne, zwiększa
jące tym samym rotację.

KONCEPCJĘ parkingów samo
chodowych między pierwszą a

drugą obwodnicą opracowuje
Miejskie Biuro Projektów. Za
kłada ona ponoć zbudowanie
kilku nowych placów postojo
wych lub wielopoziomyeh par
kingów.

I WŁADZE komunikacyjne za

czynają zdecydowanie walczyć
z modą malowania — wbrew
przepisom — samowolnie przez
instytucje i osoby prywatne,
żółtą farbą tzw, kopert, mają
cych oznaczać zakaz postoju w

tych miejscach dla wszystkich
oprócz owych przezornych wy
brańców.

ODCHODZI SIĘ także od za
sady Ustawiania wszędzie, gdzie
tylko można, znaków całkowite
go żakazU zatrzymywania się,
np. na niektórych szlakach ze
zwala się już na zatrzymanie do
1 minuty, zamiast wspomnia
nych znaków, zresztą często nie
respektowanych przez kierow
ców.

TRZEBA też wspomnieć o nie
zdyscyplinowaniu prowadzących
pojazdy i pozostawianiu samo
chodów w różnych dziwnych
miejscach, pod znakami zakazu
parkowania, na przejściach dla
pieszych, na chodnikach w ten

sposób, iż piesi zostają całkowi
cie zepchnięci pod mur itp. Ła
manie przepisów drogowych w

tym względzie jest nagminne.
Wydaje się, że służba ruchu, zbyt
często przymyka oko na te prak
tyki. (ja)

nie trzeba
czuje się jak zmyty. ‘I słusznie,
bo w tak wyśmienitym i wy
twornym lokalu gastronomicz
nym intruzów nie trzeba.’ (Z)

Mapa i przewodnik
w pięciu językach
Na półkach księgarskich uka

zało się bardzo potrzebne wy
dawnictwo dla odwiedzających
nasz region turystów. Nowo wy
dana pozycja składa się z mapy
samochodowej oraz przewodnika
po Polsce południówej. Bardzo
ładnie i funkcjonalnie wydaną
książeczka zawiera opis miejsco
wości wraz z krótkim rysem
historycznym, a nawet z opisem,
panujących tam zwyczajów lu
dowych. W drugiej części prze
wodnika znajdują się^ też infor
macje na temat usług motoryza
cyjnych na trasie, wraz z go
dzinami pracy stacji, rodzaju o-

ferowanego paliwa i wykonywa
nych napraw. Jest również wy
kaz hoteli, restauracji i barów
oraz punktów gdzie można do
konywać wymiany walutowej.

Książeczka wraz z mapą wy
dana została w pięciu wersjach
językowych przez Krajową A-

gencję Wydawniczą, (bog)
IIIIHllIliUllUIIHIIllUHIIlIlin

Co—Gdzie—Kiedy?
(Dokończenie ze sir. 9)

Radio

PROGRAM I
NA FALI 1322 M

Wiadomości: 13, 20, Zl, 22, 23.
16.55 Huta Katowice — ma głos.

17 Radiokurier. 17.20 parada pol
skiej piosenki. 18 Muzyka i Aktu
alności. 18.30 Twórcy polskiej pio
senki — Jacek Odrowąż. 19.15 Or
kiestra PR i TV. 20.05 Koncert «

gwiazdą —. Nani Breg wadze. 21.05
Kronika sport. 31.15 Koncert ży
czeń. 22.30 Reportaż na zamówie
nie. 22.45 Minireeital. L. Owsiń-

skiej. 23.10 Korespondencja, z

zagranicy. 23.15 Wybitni artyści
polscy.

PROGRAM II
NA FALI 249 M

Wiadomości: 21.30, 23.30.
17 F. MendelssohnBartholdy

— Uwertura „Ruy 01ąś”. 17.20 Ninti

się książka Ukażę. 17.40 Radioia-
tarnia. 18 Kameraliści FAharmonii
Białostockiej, 18.40 Sposób na wol
ną sobotę. 19 J. Brahms: Wariacje
i fuga na temat Haendla. 19.30
Szpilki dla każdego. 20 L. vart Bee-
thoven: Sonata As-dur. 20.40
Symfonie Dymitra Szostakowicza.
21.4# Wiadomości sportowe, 21.50
Poznański Chór Chłopięcy, 22.10
Promenada — przegląd wydarzęń
kulturalnych za granicą. 22.40 R.
Twardowski — Mała Symfonia. 23
Stanisław Sylwester Sząrzyński —

wybitny kompozytor baroku pol
skiego. 23.40 C. Stint-Sa&ns; Sep-
tet.

PROGRAM III
UKF 66,89

Wiadomości: 17, 19.30, 22.
17.05 Muzyczna poczta UKF. 18

Muzykobranie. 18.30 Poiityka dlą»
wszystkich. 18.45 W stylu Kansas

City. 19.15 Książka tygodnia — M.
Puzo — Ojciec chrzestny. 19.50

„Katar” — 22 ode. pow. St. Lema.
30 Od tanga do reggee. 20.30 Nie
dyskrecje Temidy — gawędą. 20.40
Romantycy piosenki. 31 Remini
scencje muzyczne. 22.15 „Nad Nie
mnem” — ode. 3 pow. E. Orzeszko
wej. 22.45 Śpiewa Yves Montand.
23.03 Czas relaksu.

PROGRAM IV
I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ
UKF 68,75

16.40 Wiadomości znad, Wisły i

Dunajca (Kr). 17.05 Czwartkowy
podwieczorek muzye&ny (Kr). 1T.20
W pracowniach krakowskich nau
kowców — pfof. Reinfuąs (Kr). 17.40
R. Wagner — fragment ;,walkirii”.
18.10 w rytmie sportowym (Kr).
18.25 Kodeks i kierownica. 18 4Ó
Rozmowy o filozofii. 19 Fizyka XX
wieku. 19.15 Język rosyjski. 19.3Ś
J. F. Haendel: „Juliusz Cezar” -

opera (stereo) (Kr). 22.35 Zapom
niane kultury. 32.46 Z B>ą Randem
Oliviera Nelsónr



CZWARTEK

Sensacyjne wiadomości, podane 19 bm. przez redakcję kato
wickiego „Sportu” dotyczące m. in. jakoby już pewnego przej
ścia czołowego piłkarza, a zarazem 'kapitana zespołu Wisły —

Antoniego Szymanowskiego do Zagłębia Sosnowiec wywołały
zrozumiałe zaniepokojenie wśród krakowskich kibiców.

Wczoraj także odebraliśmy w

redakcji sporą liczbę telefonów
w tej sprawię. Dzwonił m. in.
prezes Wojewódzkiej Federacji
Sportu w Krakowie — Adam
Jasiński, informując, iż rozma
wiał telefonicznie z sekretarzem
generalnym Polskiego Związku
Piłki Nożnej — Piotrem Snia-
dowskim, któhy kategorycznie

'

zaprzeczył jakoby przekazał
dziennikarzowi „Sportu” infor
macje w formie: (...) jest pewne,
iż od nowego sezonu piłkarskie
goAndrzej, Szarmach występo
wać będzie w Stali Mielec, na
tomiast Antoni Szymanowski w

Zagłębiu Sosnowiec”. Przedsta
wiciel PZPN wspomniał jedynie

. o poczynaniach tych klubów
mających na celu pozyskanie 0-
bu piłkarzy.

Chcąc poznać prawdę u źród
ła, a więc w Sosnowcu, starali
śmy się wczoraj porozmawiać z

GKS Zagłębie. Niestety, w se
kretariacie klubu nie było kom
petentnych osób do udzielenia
miarodajnej informacji. Zwróci
liśmy się zatem do Wydziału
Kultury Fizycznej i Turystyki
Urzędu miasta Sosnowiec, gdzie'
usłyszeliśmy potwierdzenie per
traktacji, Zagłębia

'

z Antonim

Szymanowskim. Nie były to

jednak rozmowy na tyle wię
żące, aby katowicki „Sport” au
torytatywnie stwierdził, iż jest
pewne przyjście Szymanow
skiego do Zagłębia.

Na szachownicy Muhammad Ali spróbował swych sił w literaturze. Jego
autobiografia „Największy” cieszy (się dużą popularnością
wśród kibiców. Na zdjęciu: Ali podczas spotkania autorskiego.

JAK PAMIĘTAMY, w ubieg
łym roku miał odbyć się mecz

szachowy o mistrzostwo świa-
tą między Karpowem (ZSRR) a

Fischerem (USA) Fischer utra
cił tytuł mistrza świata, gdyż
— mimo wielu pertraktacji —

zrezygnował z tegę pojedynku.
Ostatnio brytyjska prasa do-,

nosi, iż obaj wielcy szachiści
spotkali się w Tokio i uzgodni
li, że rozegrają między sobą
pokazowy mecz , pod ko
niec bieżącego roku. Przewodni
czący Międzynarodowej Federa
cji Szachowej, dr Max Euwe,
stwierdził, iż pojedynek ten w

żadnym wypadku nie będzie się
toczył o tytuł mistrza świata.

Jednak na ten prestiżowy
mecz czeka z zainteresowaniem

cały świat, nie tylko szachowy.
Podobno stawką pojedynku ma

być ...pięć min- dolarów.

W MAŁYM LOTKU wyloso
wano następujące numery: I
losowanie — 4. 9, 23, 25, 26; n

losowanie —■3, 9, 11, 14, 32. Wy
losowani) końcówkę banderoli:
560139 i 989558.

TOTO LOTEK PŁACI: w I lo
sowaniu: za piątki prem. po
455.231 zł, za piątki .po ok. 39,500
zł, za czwórki po 569 zł, za trój
kipo24zł;wnlosowaniu—
za piątki po 28.900 zł, za czwórki
po 784 zł, za trójki po 71 zł.

Byłeś pewny, że jestem bezradnym kaleką, prawda?
A właściwie na Jakiej podstawie? Tylko dlatego, że .

ja ci tó powiedziałem. Odprawiłem Geor-

ge’a. Przypomnij sobie, że moją ostatnią wskazówką
dla ciebie było, żebyś z nim porozmawiał. „Idź i po
rozmawiaj z George’m”, poprosiłem. Pamiętasz?

Otello i Clutie John mieli cię ostatecznie naprowa
dzić na trop Iksa. Udowodnić ci, że Iksem jest Norton.

Zgoda. Ale w takim razie kto zabił Nortona?
Hercule Poirot. To jasne.
Gdybyś poszedł po linii tego rozumowania, wszystko

ułożyłoby ci się w Jogiczną całość, wszystko co robi
łem i co mówiłem, a także moja niezrozumiała tajem
niczość. Od moich lekarzy W Egipcie i od mojego sta
łego lekarza w Londynie mogłeś się bez trudu dowie
dzieć, ze: jestem zdolny do poruszania się o własnych
siłach. George wspomniał ci zapewne, że nosiłem pe
rukę. Powinieneś był też zauważyć, że kulałem bar
dziej niż Norton, bó tego nie potrafiłem już ukryę.

Wreszcie sprawa strzału. Tu muszę się przyznać, że

popełniłem błąd/Należało — jak wkrótce potem zro
zumiałem — strzelić mu w prawą skroń. Ale nigdy
nie mogłem znieść asymetrii, wiesz przecież. Strzał
z boku nie byłby w moim stylu. Musiałem strzelić
dokładnie w sam środek czoła. Taki już jestem...

Oj, HąStingś, Hastings, myślałem, że przynajmniej
to naprowadzi cię na trop prawdy.

A zresztą, bo ja wiem? może podejrzewałeś
mnie od daWna? Może te słowa nie mówią ci nić no
wego?.

to staną się ofiarami niezliczonej ilości tropikalnych
insektów i dziwnych, tropikalnych chorób. No cóż,
każdy człowiek inaczej widzi swoje szczęście...

. Ale co stanie się z tobą, mój biedny, samotny przy
jacielu? Kiedy myślę o twoim losie, -serce mi się ścis
ka. Błagam cię, posłuchaj po raz ostatni rady twojego
Poirota.

Kiedy skończysz czytać, wsiądź do pociągu, autobu
su, czy samochodu i pojedź do Elizabeth Cole, czyli!
Elizabeth Litochfield. Daj jej te kartki do przeczy
tania albo Opowiedz jej ich treść. Powiedz jej, że o

mały włos nie popełniłeś dokładnie takiej samej zbrod
ni jak jej siostra Margaret. Zapobiegł temu tylko
twój czujny przyjaciel Hercule Poirot., Zdęjm z niej
przygniatający ją ciężar i udowodnij, że jej ojciec nie
został wcale zamordowany przez swoją córkę, ale przez
bliskiego i jakże sympatycznego przyjaciela rodziny,
„uczciwego Jagona”, innymi słowy, przez Stephena
Nortona.

Nie ma bowiem sensu, aby tak młoda jeszcze i ład-
Jakoś nib chće mi się w to wierzyć.,. _

na kobieta rezygnowała z z^ds*i uważała się za na-

Nie. Jesteś na to zbyt prostolinijny.., piętnowaną dlatego, że w jej rodzinie zdarzyła się
Zbyt masz szlachetną naturę... tragedia. To doprawdy nie ma sensu. Przekonaj ją
Cóż ci jeszcze powiedzieć? Wydaje mi się, że za- o tym, przyjacielu, ty, który na pewno możesz jesz-

równo Franklin,-jak i Judith domyślali się wszystkie- cze podobać się kobietom...

go, ale woleli' milczeć. Jestem głęboko przekonany, Eh bien, to chyba wszystko, co miałem ci do powię
żę są ze sobą szczęśliwi. Pieniędzy mieć nie będą, za dzenią. Nie wiem, czy to, co uczyniłem, da się uspra-

*

Natomiast Szymanowski w

rozmowie z dziennikarzem
„Sportu” stwierdził: „Owszem
— przeprowadzałem rozmowy
dotyczące zmiany barw klubo
wych, tzn. przejścia do sosno
wieckiego Zagłębia. Jednak je
szcze nie zdecydowałem. Nie lu
bię podejmować nie przemyśla
nych kroków. W tej chwili je
stem na urlopie”,

Miejmy nadzieję, iż kapitan
jedenastki Wisły poweźmie w

najbliższym czasie decyzję, któ
ra zakończy ostatecznie dyskusję.

Wysoka pozycja
W. FIBAKA

Doskonałe, 9 miejsce zajmuje
nasz najlepszy tenisista Woj
ciech Fibak w klasyfikacji te
nisowej Grand ;Prix. Na czele

listy znajduje się Meksykanin
Raiil Ramirez, który w dotych
czasowych turniejach zgroma
dził 420' pkt. Dalsza kolejność:
2. A. Panatta (Włochy) — 340

pkt. 3. E. Dibbs (USA) — 330

pkt. 4. M. Órantes (Hiszpańia)
— 310 pkt. 5. J. Connors (USA)
— 290 pkt. 6. H. Solomon (USA)
— 261 pkt. 7. B. Borg (Szwecja)
— 260 pkt. 8. R. Tanner (USA)
— 244 pkt. 9. W. Fibak — 215

pkt. 10. G. Villas (Argentyna)
— 195 pkt.

Wojciech/ Fibak występuje a-

ktualnie w rozpoczętym we

wtorek turnieju w Indianopolis.
Rozstawiony z nr 11, Polak po
konał w pierwszej rundzie A-

merykanina E. van Dillena'7:5,
3:6, 6:2.

w

Cassius Clay, zawodowy bokserski mistrz świata wagi ciężkiej
występujący pod pseudonimem Muhammad Ali, po zainkasowa-
niu 6 min dolarów za parodię pojedynku ze słynnym japońskim
zapaśnikiem Inokim, przebywa - obecnie w Priete de Berrea

Springi W stanie Michigan, gdzie przygotowuje się do kolejne
go występu w obronie mistrzowskiego tytułu. Tym razem prze
ciwnikiem jego będzie Ken Norton, a mecz odbędzie się 28 wrze
śnia.

Na konferencji prasowej, od
bytej w ubiegły czwartek w No-

wyni Jorku, której tematem

była walka Alego z -Nortonem,
mistrz zaskoczył dziennikarzy
wypowiedzią dotyczącą jego e-

wentualnego pojedynku z dwu
krotnym' mistrzem olimpijskim,
Kubańcżykiem Teofilo Stevenso-
nem.- Clay - powiedział m. in.:
'„Powiedziano mi, że istnieją

'ido
mi, ze

możliwości doprowadzenia

TELEGRAFICZNIE...
HELSINKI. Podczas mityn

gu lękkóatietjcŹftbgó, T. Sło
wińska zwyciężyła w biegu
na 200 m'ż ćżiśefii S2.9Ś sśk.,
a J. Wszoła pokonał w sko
ku wzwyż D. Stonesa (USA),
obaj osiągnęli wysokość 2,24.
cm (Wszoła w I, a Stones w,«
III próbie).

ŁODZ. Tytuł mistrza Pol
ski na 1 km ze startu zatrzy
manego zdobył J. Kierzkow-
ski (Dolmel Wrocław), który
wyprzedził B. Kocota (Zielo
ni Opole) i R. Kąkolewskie
go (Gryf Szczecin).

BONN. Na zakończenie
tournee po RFN polscy ho
keiści pokonali kombinowa
ny zespół Duesseldorfer EG i
RSC Bremerhaven 7:1.

BERLIN. Piłkarze Szom
bierek Bytom pokonali w

towarzyskim meczu pierwszo
ligowy Sachsenring Zwickau
3:2 (0:1).

MOSKWA. W kolejnym
meczu turnieju hokeja na

lodzie doszło do wielkiej

mego spotkania z Teofilo. To

wszystko ca wiem na ten te
mat. Jest to-interesujący pomysł
ale uważam, że ,3-rundowe me
cze nie są wielką atrakcją. Ste-
uenson to dobry amator, ale
trudno byłoby w tej chwili z

całą pewnością stwierdzić, iż
byłby dobrym pięściarzem za
wodowym. Dopiero w praktyce
poznaje się klasę i odporność
boksera, kiedy' zabrzmi ■gong
rozpoczynający ósmą rundą,
dziewiątą, jedenastą, trzynastą...
Zmęczenie w trzeciej rundzie
jest nieporównywalne z tym, co

czuje się po tak długim wysił
ku". Na pytanie, czy, Stevenson
obdarzony jest nadzwyczajnym
ciosem, Clay odpowiedział: „Nie
wiem, to nie ja otrzymywałem
uderzenia".

Pojedynek tych dwóch znako
mitych pięściarzy byłby niewąt
pliwie; wielkim wydarzeniem w

świecie. sportowym, nie wydaje
się jednak prawdopodobne by
mogło do niego dojść, a słowa
Alego traktować chyba trzeba
jako- kolejny chwyt reklamowy.
Tym bardziej, że jego ewentu
alny przeciwnik, liczący 24 lata
Stevenson, wielokrotnie wypo
wiadając się na temat swych
przyszłych startów nie wspomi
nał ' ó karierze zawodowej, mó
wił natomiast, że mjrzy o wy
stępie na ringu olimpijskim w

Moskwie . i wzbogaceniu swej
medalowej kolekcji o trzeci zło
ty medal mistrza olimpijskiego.

sęnsęęji, zespół mistrzów o-

iimpijskich i . wicemistrzów
świata;, —hokejgwg..; jepre-
zentaeja ZSRR — przegrał z

pierwszoligowym Chemikiem
Woskriesieńsk 3:5 (3:3,' 0:0,
0:2).

Wycieczki PTTK

KOŁO Grodz
kie PTTK orga
nizuje następu
jące wycieczki:
15 bm. — gór
ską w Tatry
Wysokie na tra
sie;1 Morskie O-.
ko — Czarny

Staw — Rysy (2499 m npm) —

Czarny Staw — Morskie Oko (6
godzin marszu), ® w dniach 14
do 22 bm. krajoznawczą pn. „U-
roki Dolnego Śląska”.

Zgłoszenia i informacje w biu
rze Koła Grodzkiego PTTK, ul.

Basztowa 9, w godz. 16—19 (w
soboty'w godz. 14—17).

wiedliwić, czy nie. Naprawdę nie wiem. Zawsze prze
cież twierdziłem, że nikt nie powinien wymierzać
sprawiedliwości na własną rękę...

Ale z drugiej strony... prawo to ja! Kiedy byłem
jeszcze młodym detektywem w belgijskiej policji, za
biłem oszalałego człowieka, który siedział na dachu
■istrzelał do przechodniów. W okresach zagrożenia po
wołuje się wszak sądy wojenne.

Usuwając Nortona uratowałem życie wie^u ludziom,
to pewne. I to niewinnym ludziom. Mimo to mam

jeszcze wątpliwości.... możeto i'dobrze.„ przecież nigdy
ich nie miałem... przez całe-życie byłem aż nazbyt
pewny siebie...

Teraz jednak pokornie chylę głowę i jak małe
dziecko mówię: „Nie wiem...”.

Żegnaj, cher ami. Odsunąłem tabletki nitroglicery-
,ny daleko od łóżka. Chcę być dzisiaj całkowicie w rę
kach naszego bon Dieu. Niechaj łaska jego bądź kara

spotka mnie jak najszybciej!
Już nigdy nie będziemy,razem tropili śladów, przy

jacielu! Tu właśnie, na tym terenie polowaliśmy pos
połu po raz pierwszy, a i po raz ostatni...

Przeżyliśmy piękne dni.
O tak, były to piękne dni...
(Koniec rękopisu Hercule’a Poirot).
Notatka kapitana Hastingsa ha ostatniej kartce:

Skończyłem lekturę... jeszcze nie mogę w to uwie
rzyć... ale znam gó, on na pewno mówi prawdę. Oczy
wiście. Powinien był sam domyślić się wszystkie
go. Powinienem był odgadnąć, gdy zobaczyłem ranę na

samym środku
Jakież życie

się nareszcie z

dręczyło mnie
Nortona... To było piętno Kaina.

Koniec

czoła Nortona.

jest dziwne. Dzisiaj rano obudziłem

gotową odpowiedzią na pytanie, które
od dłuższego czasu. Ta rana na czole
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Klary,
Lecha

Teatry
Bagatela 18 Szklanka wody,

Kina
15.30 18, 20.30 szczęki

15). Uciecha 15.45, 18, 20.15

sprawy (ir. 1. 1®>- War-

Kijów
(USA 1.
Nie ma J.
szaw a 16, 13. 20 Powrót tajemni
czego blondyna (tt. 1. 12). Wolność

15.45, 18, 20.15 z podniesionym
czołem (USA 1. 15). Sztuka 15,45.
19 ojciec chrzestny (USA U 18).
Apollo 15.45, 18. 20.15 Romana ja
kich wiele (wł. i. 18). Wanda 16,18,
20 Piaf. (fr. 1. 15). Mł. Gwardia

(Lubicz 15) 14.45, 17, 19.15 Partyzanci
Kowpaka (radź. b.o.). Wrzos (Za
mojskiego 50) 15.45, 18, 20 przyja
ciele Eddiego (USA 1. 15). Świt
(N. Huta os. Teatralne 10) 15.45,
18, 20.15 Straceńcy, (USA i. 18). M.
Sala 15. n, 18 Lot martwego pta
ka (jug. i. 15). Światowid (N. Hu
ta os. Na Skarpie 1) 15.45, 18, 20.15
Drapieżca (fr. I. 15), M. Sala 15,
17.15, 10.30 Niebieski żołnierz (USA
1. 18). Mikro (Dzierżyńskiego 5)
16, 18, 20 Mr. Majestyk (USA 1.
15). Kultura (Rynek Gł. 27) 16,
18, 20 Alfredo, Alfredo (wł. 1. 18).
Wisła (Gazowa 21) 15.30, 17.45, 20
Samotny detektyw McQ (USA 1.
15). Maskotka (Dzierżyńskiego ,55)
16, 18.30 Miłość 1 anarchia (wł. l.

18). Pasaż (Pasaż Bielaka) 18,
17 Przygody Bolka i Lolka, 18, 20;
22 Dramat zazdrości (Wł.
Puchatek (Park Jordana)
Coralg-ol 1 express, 17 Kiedy le
gendy umierają (USA b.o.). Sfinks
(Majakowskiego 2) 16, 18, 20 Nie
uchwytny morderca (ang. 1. 16).

16,

1. 18).
.15, 16

Telewizja
CZWARTEK 1:16.25 Pr. dnia. 16.30

Dziennik. 16.40 Obiektyw. 17 Te-
leferle List. 18.10 Patrol. 18.35
Program publ. 18.15 Przypomina
my, radzimy. 18.20 Dobranoc. 18.30
Dziennik. 20.20 Teatr Sensacji —

Joe Alex — Samolot do Londynu.
21.20/Pegaz. 22.05 Dziennik. 22.20
Wieczorne kino letnie — Siriusz —

film CSRS.

CZWARTEK II: 17.30 Pr. dnia.
17.35 Przedstawiam państwu — pr.
publ. kult. . 18.05 Kino letnie —

Słynne ucieczki — *dc. pt. SŻS*
ćhistąt-r- film sęr, ir, '18 ‘.Krpnika.
19.20 Dobranoc. ■■18.39 Dziennik.
20.20 Przegląd twórczości Jeremie
go Przybory — Jedna, jedyna, wy
śniona. 21 Ludzie nie tylko z foto
grafii — rep. 21.20 „M godziny”.
21.30 studio przebojów — progr.
TV NRD. 22.15 Róże Montreux —

Podróż do Ego — film rozrywko
wy pr, holenderskiej.

PIĄTEK It 12 Na dzień dobry.
12.30 Siriusz — film CSRS. 16.25
Pr. dnia. 16.30 Dziennik 16.40 Obie
ktyw. 17 Rady, informacje, opinie.
17.10 NYZ — teleturniej cz. I. 17.50
Po drodze do Bagdadu — rep.
film. 18.10 Przez maskę płetwonur
ka — ser. film prżyrod. ir. 18.40
Eureka. 19.20 Dobranoc. 19.30
Dziennik. 20.30 Kino Interesują
cych Filmów — Szepczące ściany
— film ang. 22.05 Z Napą Mouś-
kouri cz. I —■ film progr. rozryw
kowy. 23.50 Dziennik.

Uwaga
Za zmiany w ostatniej chwili

wprowadzone w programie tea
trów, kin, radia 1 telewizji — re
dakcja nie bierze odpowiedzial
ności.

Wystawy-muzea
Wawel-komnaty (czw. 10—14.15 |

15—18, piąt. 13—18 wat. wóln.j, •

„Wawel zaginiony” (czw.' piąt^’-
wst. woln. 10—15.30), Skarbiec’]
Zbrojownia (czw.. 10—14.15 .i 15—18,
piąt. .12—18), Zamek 1 Muzeum, w

Pieskowej Skale (ćzw,;.piąt.;; 10—
17) , Miizeum Lenina, Topolowa '3:
Lenin w Polsce (czw. 8—16, piąt.
9—18), w Poroninie (codz. 8—10), w

Białym Dunajcu (codz. 8—16),- Mu.
zeum Historyczne, Oddziały: Jana
12: Dzieje i kultura Krakówa, Mi
litaria, Zegary (czw. 9—15, piąt.
9—17), Wieża Ratuszowa (czw.
piąt. 8.30—14.30), Muzeum Narbdb-
we

_ oddziały: Sukiennice: Gale
ria polskiego malarstwa i rzeźby
1764—1900 (CZW. 12—18 wst. woln.,
piąt. 10t-16), Dom Matejki, . Flo
riańska' 41 (CZW. 10r-16,. piąt. 11^-
18) , Szołayskich, pl. Śzęzepąńskf-S:
Pól. malarstwo 1 rzeźba do 1764 r.

(czw, piąt. 10—10), Czartoryskich,
Pijarska 8: Wyst. arcydzieł ze

zbiorów Czartoryskich (czw. 12-
18 wst. wblń., piąt., 10—16).' Nowy
Gmach, al.,3 Maja 1: Polskie ma
larstwo i rzeźba XX w.,. Ekśpre-
sjonizm w grafice polskiej, Sztuka
ruśźnikarska (czw. piąt. 10—16),
Archeologiczne,. Poselska 3: Staro
żytność i średniowiecze Małopol
ski, Kolekcje zabytków archeologii
śródziemnomorskiej. Starożytne
Peru w zbiorach Muzeum Arche
ologicznego (czw. 14—18 wśt. Woln;,
pl^t.lO—14), Podziemie kościoła
św. Wojciecha w Rynku Głów
nym: Dzieje Rynku krakowskiego
(czw. piąt. 9—16), Etnograficzni,
pi. Wolnlca 1: Twórczość ńieprs-
iesjttnalna w - plakacie i. grafice
(codz. 10—15), przyrodnicze. Sław
kowska 17: Fauna Polski, Fauna
epoki lodowcowej (codz. 10—13
wst. WO1.), Pawilon Wystawowy,
pl. Szczepański . 3a: I Międzyn.
Biennale Grafiki,' Kraków 1976
(ćzw,' ii—iś,.-piątą 18^-20), zpaf’; yi.
Anny 3: /„Interferencje" W. ‘ tjj,
Eggers (codz. 10—18), Galeria Sztu
ki Nowoczesnej, N. Huta, os. Ko
ściuszkowskie ,5: (codz. 11—18),
Galeria Sztuki współczesnej, Bra
cka 2: Wyst. Wolfa Yostella1 (cźw.
piąt. 11—1.8), Pałac '

Sztuki,, pj.
Szczepański 4: Międzyn. Biennale
Grafiki Kraków 1976 (czw. 11—18,
piąt. 13—20), TPSP, N. Huta, al.
Róź 3: Wystawa malarstwa A. Sro-
czanki (codz. 11—18), Rydlówka,
Tetmajera 28 (czw. 15—18, piąt.
11—14), KTF, ul. Boh. Stalingradu
13: „Venus 76” (codz. 9—21); Ko
palnia Soli, Wieliczka (czw, piąt;
6—12), Muzeum Zup Krakowskich
(czw. piąt. 7—14.30), Muzeum Lo
tnictwa i Astronautyki, Czyżyny
(codz. 10—14j..< ,

Chir.os. Na Skarpie 68, Chir.
dziec. os. Na Skarpie 65, Neurolog,
os; Na Skarpie 65, Okulist. os. Na

Skarpie 66, Urolog. Grzegórzecka
18, Laryng. os. Na Skarpie 65.
(inne oddziały szpitali według
rejonizacji). Pogot, Ratunk.: Sie
miradzkiego t: wypadki tei. 09, za
chorowania 1 przewozy: 380-35, Ry
nek Podg. 2: 625-50, 657-57, al. Po
koju 1: 109-01, 105-73, Lotnisko, Ba
lice 746-68. Pogot. MO tei. 07, Te
lefon Zaufania 971-37 (16—iń.
Straż Poż. 08, Informacja o Usłu
gach, Mały Rynek 5, teł. 565-88,
228-56, Nowa Buta: Pogot. MO tćl.
411-11, Pogot. Ratunk,: 422-22, 417-70,
Straż Poż. 433-33, Dyżur pedlatr.
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 db. 82,
Inform. kodowa tel. 413-54 (dla, N.

Huty), 203-22, 203-42. 584-23, 250-19.
Milicyjny Telefon Zaufania 216-41

całą dobę, 262-33' (8—16), Krak.
Tow. Świadomego Macierzyństwa,
Mlodz. Poradnia Lekarska, ul.
Boh. Stalingradu 18, tel. 571-08
(codz. 9—18), Wizyty domowe le
karzy chorób dzieci — Lek. Spóldz.
Pracy, tel. 583-43, 568-86 (codz. .16-
23.30), Informacja Turyst. „wawel-
Tóurist”. Pawia 8, tel. 260-91 (godz.
8—20), Inform. Kulturalna, KDK,
pok. 144/IIIp. (tel. 244-02", w godź.
11—18), Poradnia Przedmałżeńska
i Rodzinna, pl. Wiosny Ludów. 9

(pon. <r. piąt. 15—19). Dyżurne
przychodnie — ogólne, pediatrycz
ne, stomatologiczne, gabinety ź<-

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.
ł; W godz. 18—22, tei. 469-15 - dla

Nowej Hvty, Przychodnia, ul; Kro-
nikarza Galla 24, w godz. 18—22;
tel. 725-55 — dla .Krowodrzy, Przy
chodnia, ul. Krasickiego Boczna 3,
w godz. 18—22, tel. 618-55 — dla

Podgórza, Informacja Służby Zdro
wia: od godz. 8 do 22, tel. 378-85,
od godz. 22 do 8. tel. 248-93.

Apteki
Rynek GŁ 42, pi. Wolności ł,

Pstrowskiego 94, Nowa Huta —

Centrum A.

Różne
ZOO (Lasek Wolski) od godz; 9.

Salon rozrywkowy ul. Pstrow
skiego 12 (11—21). 7

Ogród Botaniczny . (Kopernik*
27) godz.’ 19—J7;

Barbakan — Discoteka (18—52h
Strzelnica sport, obok „Korony"

gódz. 10—21.

(Dokończenie m str, 9


