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S Do Doliny Kamienic

4 Kotlina Oświęcimska

3 Lasy Tunelskie
Dla uczestników naszej akcji

pn. NIE SIEDŹ W DOMU, IDZ
NA WYCIECZKĘ przygotowali
śmy bardzó ciekawy program
najbliższych spacerów poza mia
sto. Oto nasze propozycje na

niedzielę 31 bm.:
0 wycieczka piesza pn. „DO

I
UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie na skraju niżu.

! Pogodnie. . W ciągu * diii,a
I przejściowy wzrost ..

I chmurzenia. W gpdzinąćh.
I wieczornych możliwość •

przelotnych opadów i
burz. Wiatry zmienne 2—5 |
m/sek. Temperatura dniem 24—

27, nocą 16—13 śt. C.

DOLINY KAMIENIC” — prze
jazd pociągiem do Woli Fili
powskiej — Studzianki — Do
lina Kamienic — Kowalska Gó
ra — Filipo wice — Psary — Wą
wóz Dulowski— Dulowa — po
wrót koleją; 16 km wędrówki,
czyli 16 punktów do Odznaki
Turystyki Pieszej PTTK. Zbiór
ka o godz. 7.00 koło zegara na

Dwortu Głównym PKP (odjazd
pociągu o godz. 7.20, ze stacji
Łobzów o godz. 7.27). Ceny bi
letów: Kraków—Wola Filipow
ska 9,60 ił, Dulowa—Kraków
11,20 zł;
• wycieczką piesza pń.

„KRAJOBRAZY KOTLINY 6-

SWIĘCIMSKIEJ” — przejazd
(Dokończenie na str. 2)

CAŁA prasa zachodnia nadal
odnotowuje decyzję o amnestii
w naszym - kraju. Paryski
dziennik „Le Monde** uważa tę
decyzję za fakt o dużym zna
czeniu politycznym. Podobne
stanowisko wyraził m. in. a-

merykańskl dziennik „Wa
shington Post”. Dzienniki pod
kreślają humanitarne znacze
nie dekretu o amnestii.

W MOSKWIE podano do wia
domości, że w dniach 13—27
lipęa br. odbyła się w Gene
wie pierwsza runda trójstron
nych konsultacji między dele
gacjami ZSRR, USA i W. Bry
tanii, dotyczących rozmów w

sprawie układu o całkowitym
i powszechnym zakazie prób z

bronią jądrową.
HISZPANIA zwróciła się ofi

cjalnie z prośbą o przyjęcie
jej do Wspólnego Rynku.

NA TERENIE Ogadenu —

południowo-wschodniej prowin
cji Etiopii — w dalszym cią-
gu dochodzi do starć między
siłami Etiopii i Somalii,.

PRZYWÓDCA Organizacji
Jedności Afrykańskiej (OJA),-
prezydent Gabonu Omar Bon-
go spotka! się w czwartek W
Paryżu z prezydentem Francji
Valery Giscardem d’Estalng.

PREMIER Włoch — Glulio
Andreotti zakończył wczoraj o-

fiejalną wizytę w Waszyngto
nie 1 dwudniowe rozmowy z

prezydentem USA — Jimmy
Carterem.
■AFP, powołując się na Bli

skowschodnią Agencję Praso
wą podaje, że Sąd Najwyższy
Bezpieczeństwa Państwa w A-
leksandril skazał 28 osób,na
karę dożywotnich robót przy
musowych za udział w wystą
pieniach antyrządowych W
dniach 18 i 19 stycznia.

RZĄDZĄCE w Pakistanie
kola wojskowe wypuściły w

czwartek na wolność b. pre
miera Zulfikara .AH Bliutto, u-

więzionegó w Wyniku zamachu
stanu przed trzema tygodniami.

w wflR
28 bm. członek Biura Politycz

nego’KC PZPR, prezes Rady Mi
nistrów Piotr Jaroszewicz wizy
tował- tereny województwa lesz
czyńskiego, które doznały pową-
żiiych; zniszczeń w czasie hura
ganu i silnych opadów w dniu
25 bm. Prące nad usunięciem
szkód są w pełnym toku, w pier
wszej kolejności usunięto, uszko
dzenia dróg, linii energetycznych
i telefonicznych. Premier z u-

znąriiem podkreślił dotychcza
sowy wysiłek . ekip remonto
wych.

Z kolei w Komitecie Woje
wódzkim PZPR w Lesznie pre
mier spotkał się z kierownic
twem . polityczno-administracyj
nym woj. leszczyńskiego. W to
ku gospodarskiej rozmowy pod
jęto niezbędne decyzje dla za
pewnienia • terminowego zakoń
czenia inwestycji dożynkowych.

i
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pnie się w górą
na m

pracują już

roli
wy-

Nick

Były przyjaciel
Elizabeth Taylor
za kratkami

Krakowski Dom Technika, realizowany w pobliżu Ronda Mo
gilskiego, będzie największym tego typu obiektem w naszym
mieście. Posiadając wysokość 92 metrów — dla porównania ko
ściół Mariacki jest- o kilkanaście metrów niższy — budowla ta

górować będzie nad miastem. Część wysoka tego Domu ma li
czyć 26 kondygnacji, w tym dwie poniżej .terenu i posiadać
wymiary 26 na 26 metrów; część niska ma długość 85 metrów
a szerokość 36 m. Obiekt będzie posiadał kubaturę 80 tys. m

sześć, i dysponować ma powierzchnią użyteczną 12,5 tys. m kw.

BANK. ŁUDZKlEH
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Wczasy dla

starszych osób

Zarząd wraz z Radą Zakłado
wą Wytwórni Wyrobów z La-,
teksu „Polgum” (ul. Racławicka
51) ofiarowali 12 bezpłatnych
skierowali na wczasy w Między
wodziu mieszkańcom Domu Po
mocy Społecznej przy ul. Hęl-
clów. Skierowania otrzymały e-

soby jeszcze dość sprawne fizy
cznie, które bardzo pragnęły
choć raz w życiu zobaczyć pol
skie morze.

Dwa skierowania na wczasy w

Czernej przekazało dwóm miesz
kańcom „Domu Seniora Naftow
ca” Stowarzyszenie Inżynierów i
Techników Przemysłu Naftowe
go (ul. Rakowicka 21).

Gorące podziękowania za za
proszenie na wczasy do Zawoi
składa za naszym pośrednictwem
pensjonariuszka Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Zielnej pani
Zofia K. — Radzie Zakładowej
Zakładów im. Szadkowskiego.
Zakłady Budowy Maszyn i Apa
ratury im. Szadkowskiego w

grudniu ub. roku roztoczyły nad

panią Zofią K. opiekę. (lov)

Tak wygląda
człowiek - pająk
z nowego serialu

telewizyjnego
kręconego obec
nie w Nowym
Jorku. W
tytułowej
stęouje

Hammond.
- CAF — liPI

Henry Wynberg, 42-letni han
dlarz używanych ? samochodów,
który był bliskim przyjacielem
Elizabeth Taylor W okresie mię
dzy jej dwoma małżeństwami z

Richardem Burtonem, został
skazany na karę 3 1fliesięey'Wię
zienia, 5 lat nadzoru sądowego i
1250 dolarów grzywny za kon
takty erotyczne ż nieletnią u-

uczennicą. Po ogłoszeniu wyro
ku, prosto z sali sądowej, od
wieziono go do więzienia. Adwo”-
kat Wynberga. oświadczył, że je
go klient jest przygnębiony su

rowością wyroku i zapowiedział
założenie apelacji.

Dom Technika Oddziału
Krakowskiego Naczelnej Or
ganizacji Technicznej stanie.
Się swoistym kombinatem,
pełniąc różnorodne funkcje:
ośrodka postępu technicznego

'

ż
‘

śSilą kongresową.ze-
spółu usług technicznych, dy
sponującego częścią poligra
ficzną i mieszczącego wydaw
nictwa, informacji naukowo-
technicznej i '

ekonomicznej,
ośrodka szkoleniai doskona
lenia ' kadr ■technicznych cży
wreszcie hotelu wraz z częścią
gastronomiczną.

Realizacji tego i przedsię-,

Wzięcia podjęło się — pełniąc
funkcję generalnego Wykonaw
cy— Przedsiębiorstwo Bu
downictwa Przemysłowego
„Budostal-1”. Inwestorem .zo
stała Dyrekcją Rozbudowy
Krakowa nr 4. Prace zaczęły
się faktycznie na przełomie
75/76 roku, kiedy to przystą
piono do robót fundamento
wych.

Aktualnie, gdy odwiedziliś
my plac budowy, pracowało
tutaj 60/ ludzi generalnego Wy
konawcy oraz podwykonaw
ców. Budynek powstaje w

oparciu o konstrukcję stalo-

wą. Trwa montaż części wyso
kiej — prace, odbywają się
już ńa wysokości 10-tej kon
dygnacji, wykonuje je kra
kowski „Mostostal” codziennie
podczas dwóch ’

pełnych zmian.
Nie ma żadnych opóźnień

i wszystko wskazuje na to,
że tegoroczny plan zostanie
wykonany, a być może nawet

przekroczony. Budowlani ko
rzystają . na razie z po
mocy krajowej produkcji

(Dokończenie na str. 2)

............................................................................................................................... liiiiHiiiiHtiMriiiiiitiiiliuiih

ulaciel domu“ ■

Kto porwa!
RcYclli-Bcaumonta ?

■ Wskutek wyjątkowych u-

patów na Alasce wybuchły po
żary lasów. W ogniu stanęło
ponad pół miliona akrów kom
pleksów leśnych.
. ■ Prasa amerykańska poin
formowała. że w ubiegłym ty
godniu podczas rewizji prze
prowadzonej w jednym z do
mów w miejscowości Panacea
na Florydzie, policja skonfi
skowała ok 6 ton marihuany,
wartości 2,5 min dolarów.

We wczorajszym n-rze „Życia Warszawy” korespondent tej
gazety w Paryżu, L, Kołodziejczyk, informuje o aresztowa
niu kilkuosobowej grupy gangsterów -podejrzanych o.porwa
nie dyrektora firmy „Fiat-France”. W tę sprawę, o której
ostatnio bardzo dużo pisała cała prasa zachodnioeuropejska,

jest najprawdopodobniej wmieszanych więcej osób. O jednej,
z nich, Hectorze Aristy, traktuje poniższy artykuł.

ąsy a la Wilhelm H, cyga
ro hawajskie w ręku •—

wygląda jak wykapany A-
merykanin z południa z operetki

Cztery kółka i piąte zapasowe, w nieco innej sytuacji...
.CAF — Keyaton*

Offenbacha. Tak charakteryzuje
francuski tygodnik „L’Express”
Hectora Aristy, byłego dyploma
tę z San Domingo, który stał sję
ostatnio bohaterem kryminalne
go „serialu” publikacji na ła
mach francuskiej prasy.

Swego czasu Aristy obracał
się w kołach ekstremistów na

Karaibach. Potem — w wy
twornych salonach paryskiej
„elity towarzyskiej”. Obecnie
przebywa w więzieniu Fresnes,
oskarżony o porwanie dyrektora
firmy „Fiat-France”, uprowa
dzonego 13 kwietnia bieżącego
roku sprzed własnego domu
przy ulicy de la Pompę w Pary
żu i zwolnionego przez porywa
czy w połowie lipca.

Aristy był stałym bywalcem
tego domu j przyjacielem rodzi
ny Revelli-Beaumont. „Oskar
żenie — stwierdza »L’Express«
— nie dowodzi jeszcze winy, ale
też jej nie wyklucza.” Ten a-

wanturnik nadal nie przyznaje
się do winy, chociaż — jak rńo-
żńa sądzić — był kluczową po
stacią w-całuj sprawie.

Reyęlli-Beaumont był od 1974

do 1976 roku dyrektorem firmy
„Fiat-Argentine”, Aż dwa „ko
mitety rewolucyjne” — ugrupo
wania ekstremistyczne — twier
dzą, że to porwanie jest ich
dziełem i żądały okupu.

Na początku czerwca porywa
cze • zapowiedzieli, że jeśli nie
otrzymają żądanej sumy — za
mordują ofiarę. Potem kilka
krotnie przedłużali termin egze
kucji. Ani rodzina, ani policja
nie chcialy powiedzieć, ile żą
dają porywacze. Ale podobno z

30 milionów dolarów „opuścili”
w końcu na trzy miliony.

(Dokończenie na str. 2)

7,5

Lubań Śląski. W zabytkowym Po
toczeniu niezwykle oryginalnie
wyglądają współczesne' rzeźby,
stojące w starym śródmieściu
miasta. *

., Jjot,'«. CAF

ran

w rękacr
W czwartek po południu nie

zidentyfikowani > do chwili obec
nej gangsterzy, porwali w Pary
żu wielką, pełną pieniędzy cię
żarówkę. Wiozła ona, z rampy
kolejowej do banku francuskie
go wyprodukowane w Pessac w

pobliżu Bordeaux siedem i pół
miliona franków w nowych mo
netach jedno- i pięciofrankowych.
Policja po przesłuchaniu kiero
wcy pojazdu doszła do wniosku,
że złodziejom, doskonale zresztą
poinformowanym, jaki skarb
wiezie obserwowana przez nich
ciężarówką, pomógł przypadek.

Na skutek awarii zatrzymał się
przed nią •inny, duży pojazd.
Kierowcy wyszli z szoferek; by
zastanowić się, co robić dalej. W
tym momencie otoczyło ich czte
rech mężczyzn z rewolwerami w

ręku i zmusiło ich do zajęcia
miejsc w zaparkowanym w po-

który na-

Ruszyły ró-

prowadzone
porywaczy,

zniknął j do

bliżu samochodzie-
tychmiast odjechał,
wnieś , ciężarówki
wprawnie przez
Skarbiec na kółkach

tej pory nie wiadomo, gdzie do
jechał.
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Oszczędność surowców,
paliw i energii

wielka rezerwa gospodarcza

Z KRAJU

29 bm..— na posiedseniu międzyresortowej kamisji A/« ogólno
krajowego przeglądu norm lużycią paliw, energii j surowców,
podsumowano wyniki tej woźnej akcji.
Przegląd, który przeprowa

dzono W przedsiębiorstwach
przemysłowych, budowlanych i
transportowych, miał na celu ó-
kreślenie możliwości obniżenia
jednostkowego zużycia surow
ców oraz usprawnienia metod
jego normowania. Pracami tymi,
w których wzięło udział ok. 50
tys. osób, ■objęto 2,3 min zbior
czych i jednostkowych'norm, re
gulujących 68 proe. ogółu plano
wanej wartości paliw, energii i
materiałów w 1977 r. Łączna
przewidywana oszczędność w

wyniku tego przeglądu powinna
wynieść w tym roku ponad 5
mld zł.

Wygospodarowane w ten spo
sób materiały wykorzystane zo
staną do realizacji dodatkowych
zadań produkcyjnych órag wpły
ną ńa poprawą żaópśtrzśńia
wielu gałęzi prżćfftyśSftwyćh.

W Krakowie przebywał wczo
raj minister budownictwa i
przemysłu

‘ materiałów budo
wlanych Adam Glazur. W czasie
spotkania z prezydentem mia
sta Jerzym Pękalą i dyrekto
rami zjednoczeń podległych Mi
nisterstwu Budownictwa
wióno przebieg realizacji tego
rocznych inwestycji oraz plany
na lata następne. Następnie mi
nister Glazur wraz z pierwszym
sekretarzem Komitetu Krakow
skiego PZPR Witem Drapichem
i prezydentem miasta wizytował
plące budów, m, in. zespół osie
dli Prokpcim Nowy, budowę Ho
telu Kongresowego 'i Domu
Technika'' oraz zespół osiedli

mieszkaniowych w Mistrzejowi-
cabh.

Sprawy związane5 z budownic
twem mieszkaniowymi:' Obiekty
usługowe

'

ói*ąż .liiAyiśstyeje .'Alą
szkolnictwa wyższego 'tiżnano za

najważniejsze. Stan taawanso-
wania robót jest zadowalający a

terminy oddania "inwestycji w

roku bież, jak stwierdzają bu
dowlani zostaną dotrzymane.

Minister A. Glazur bawił tak
że wczoraj w Tarnowie spotyka
jąc się z Sekretariatem KW
PZPR na czele z I sekretarzem
KW — St. Gębalą. Omówiono

szereg problemów związanych z

realizacją zadań inwestycyjnych
w woj. tarnowskim w roku bie
żącym jak i w całej pięciolatce.

O skali 1 randze problemu
świadczy fakt, że wartość zuży
tych paliw, surowców i mate
riałów wzrosła z ok. 980 mld zł
W 1970 r. do prawie 1,8 biliona
zł w 1975 r. Przewiduje się, że w

br. sięgnie ona 2, a w 1980 roku
przeszło 2,4 biliona zł... Tak więc
jeden zaledwie procent oszczęd
ności równałby się w br. ok. 20
miliardom zł, a za 3 lata — 24
miliardom, Są to sumy ogromne.

Mówimy o tym na razie w

trybie warunkowym, ponieważ
uzyskiwany do tej pory postęp
w tej dziedzinie jest za mały ■—
niewspółmierny ani do potrzeb,
ani’ do możliwości, jakie tworzy
nowa, wprowadzana w naszym
przemyśle technika i technolo
gia, wyższe kwalifikacje zatrud
nionych czy stosowane zachęty
fnateriślne.

NieWątpliwió dokonany prze
gląd ńórrft zużycia i wyciągnięte
na tej podstawie konkretne
wnioski — przyczynią się do o-

siągnięcia znacznej, Widocznej
poprawy sytuacji. Sprawy te nić
mogą jednak ani na chwilę scho
dzić z póła widzenie, żadnego
przedsiębiorstwa, żadnego kolek
tywu pracowniczego.

M BM. prezes Bady Mini
strów — Piotr Jaroszewicz
przyjął W Warszawie przeby
wającego w Polsce związkowe
go sekretarza do spraw spra
wiedliwości i organizacji »<-

minlstracji . państwowej Jugo
sławii, przewodniczącego części
jugosłowiańskiej polsko-jugo
słowiańskiego komitetu współ
pracy gospodarczej — Iv*n*
Franke, W trakcie wizyty omó
wiono niektóre zagadnienia
polsko-jugosłowiańskiej współ
pracy gospodarczej 1 handlo
wej, kładąc naciek na potrze
bę intensyfikacji wzajemnyeh
dostaw.

otwarto nową 'oranżerie w

warszawskich Łazienkach. U-

rzędeono tu ogród zimowy, w

którym obejrzeć można ponad
80# gatunków roślin, w tym
wiele okazów tropikalnych.

Rolnicy

omó-

351,7 mld zł

naszych wkładów w PKO
Jak informuje Narodowy Bank

Polski — stan wkładów oszczęd
nościowych w bankach na dzień
30 czećwca' 1977 r. wynosił 351,7
mld zł, z czego w powszechnych
kasach oszczędności 293,9 mld żł
i w bankach spółdzielczych 57,8
mld zł.

W okresie I półrocza 1977 r.

wkłady oszczędnościowe wzrosły
o 17,6 mld żł. Warto podkreślić,
że 22 proc, tego wzrostu uzyska
ne zostały w wyniku sprzedaży
.ęjęszący,oJł - się dużym, ząjptęy.ęsa-
JYąpiem lpkącyjńyęh i samocho
dowych bonów oszczędnościo
wych. . /

Kwota nadlićzonych odsetek od
wkładów Oszczędnościowych za

okres I półrocza 1977 r. wynosi
ła 6,4 mld żł. W ramach odsetek
od wkładów premiowanych w I

półroczu br. Powszechne Kasy
Oszczędności rozlosowały wśród
właścicieli książeczek premio
wanych samochodami 5.919 sa
mochodów osobowych, ą banki

spółdzielcze 183 ciągniki. Ponad
to właścicielom książeczek z

przedpłatami na „fiata 126 ,p”
wydano blisko 29 tysięcy samo
chodów.

wzrasta
r» f /

oraz liczba zatrudnionych
Wojewódska Nago Rynku, pód przewodnictwem wicepre

zydenta za. Krakowa Z. Sakiewieża, omówiła na. wczoraj*
Mym posiedzeniu problemy związane z działalnością-i kie
runkami rozwoju rzemiosła indywidualnego. ’■

Stwierdzono, że w wojewódz
twie miejskim krakowskim w

I półroczu br. nastąpiło pozy
tywne zjawisko zwiększenia
ilości zakładów rzemieślniczych
o 229. placówek oraz ilości za
trudnionych e 818 osób, w tym

pracują
po kilkanaście godzin
Po kilkanaście godzin na dobę

— w pogodne ani — próćują rol
nicy na polSch chcgc jik naj
sprawniej prżęproWidźić róbóty
żniwne oraz Szybko wykonać
wszystkie inne nie cierpiące
zwłoki zabiegi pielęgnacyjne i u-

prawówó.
. W gospodarstwach, które nie
zakończyły? jeszcze „Miłych
żniw” równocześnie ze sprzętem
zbóż trwają omłoty rzepaku.
Dzięki lepszemu niż w roku u-

biegłym wyposażeniu rolnictwa
w kombajny na szerszą skalę
wykonuje się te roboty bezpo
średnio na polach. Ż dużą pomo
cą przychodzą rolnikom indywi
dualnym spółdzielnie kółek rol
niczych. Wykonają one w tym
roku usługi kombajnowe przy
zbiorze zbóż i rzepaku na obsza
rze o ok. 100 tys. ha większym
niż w roku ub.

Wszędzie gdzie zboża już doj
rzały, rolnicy, nie chcąc dopuścić
do większego spiętrzenia robót,
wykorzystują każde rozpogodze
nie na koszenie zbóż. Największą
zapobiegliwość w tym względzie
wykazują gospodarstwa' z gmin:
Oleśnica, Oława i Środa Śląska.'

, Duży,ruch panuje na polach
woj. tarnowskiego, w którym
koszenie żyta jest , już ha ukoń
czeniu. W gminach: Szczucin,
Dąbrowa, Żabno i Pilzno kosi
się też pszenicę. Instytucje ob
sługujące wieś podejmują a-

datkowó przedsięwzięcia, by
prawnie obsługę rolników
czasie żniw. Wojewódzki Zarząd
Spółdzielni Rolniczych prowadzi
np specjalny punkt, w którym
rolnik łącząc się telefonicznie
mpże ó każdej porze dnia uzy
skać informację, w którym z

najbliższych mu magazynów
znajdują się potrzebne części za
mienne.

do-
us-

w

w usługach
stronnej pomocy. W duchu dal-
czej aktywizacji sił Wytwór
czych krakowskiego i rzemiosła
została podjęta uchwała
Rady Rynku.

węj.
(ż)- .

Co słychać...
N« aukcji w Londynjt

tprzedano za 2550 dolarów
fajkę z umieszczonymi na

niej . postaciami .król.Ouioj
Wiktorii, Napoleona i Gtód-
stone’o. Wykonano u>

Niemczech ok. roku 1870, Ló*
sy fajki były doić niótwy,^
kle. W 159S roku skradzio
no ją ż domu właścicieli, a

w 192(1 wyitoMiOno na pokaz
w palarni Izby Gmin. Roz
poznał ja tam syn pierwtze-
po 'u-łaśeiclele — majora
Francisa i po . 2 latach fUjkiii.
zwrócono rodzinie.

Dom Technika

pnie się w górę
(Dokończenie 'ze etr. 1)

żurawia wieżowego. Już nie
długo wyrośnie tutaj dru
gi potężny dźwig francu
skiej firmy „Potain”, który u-

możliwi prowadzenie robót na

tąk znacznych wjyśókościach,
",WaVtó* źaz^ińc^yć;’ź’ie ‘Dom

Tećh$iiKa "Wyśka ’TWMktowrfą
elewację w postaci aluminió-
wych płyt osłonowych. Zasto
sowane 7.ostanie w oknach
szkło refleksyjne, lekko przy
dymioną, ni* przepuszczające
nadmiaru promieni słonecz
nych. Cały obiekt będzie kli
matyzowany.

Jak infóćrnują: kierówńik

budowy, inż. Józef Paduehow-
ski z „Budostalu-1” oraz inż.
January Dąbrowski z „Mosto-
stalu”,-wznószony obiekt żo-

stanib w całości przekazany
dó użytku prawdopodóbnie w

czórwcu 86 roku, (ja)

(Gokonercn.ie że str. t)
„FRZYJACrfiL DOMU” -

eter Aristy,
dramatycznych wydarzeń.
śnie wtedy, na początku czer
wca. Powołując się na koneksje
z kółami południowoamerykań
skimi zaproponował pośredni
ctwo. Faktem jest, żń był Obe
cny przy ulicy de la Pompę od
pierwszych godzin-po porwaniu
Rereili-Beaumonta. Dotrzymy
wał towarzystwa dzieciom ■—
26-letniemu Paolo, pracowniko
wi FAO w Meksyku i młodszej
córce Laurze. Do jego miesz
kania dzwonili też porywacze w

kolejnych, fazach pertraktacji.
Przyjaciela rodziny śledziła

policja dżićń i ńoc. Nagrywano
wszystkie jego rozmowy telefo
niczne, równfeż w biurze „Ifą-
tęó-France” .— .firmy, której był
„konsultantem ekonomicznym”.

Po. aresztowaniu. Hectora Ari
sty przesłuchano wszystkich pra-
cowr.ików,
tÓW.I''
przedsiębiorstwie,
szybko zwolniono,
kim Miguelem Garricfo
rym „rozmowa”
godzin, Pp. wyjściu. Z Pałacu
Sprawiedliwości oświadczył eni-

gmątyeznie dziennikarzom:
„Śpra-wń jest bardzo skompliko
wana”...
’ W przededniu aresztowania
Hęetor Ariśty .tłumaczył prasie,
że. ^...jako przyjaciel porwane-
go, Ł tśkżć JafcT człowiek posia
dający kontakty z kolami pory
waczy z Ameryki Łacińskiej —

postanowił ■podjąć; się' me.di.acji
w tej sprawie. ,,Ą’w Ogóle---
dddał' w jestem ..deradei .tóęB-
ńiaznyba‘s.

wkreesył na scenę
wł<-

a nkwet. intefesan-
którzy pojawili się w tym

Wszystkich
poza nieja-

z któ-
trwfiłś aż sześć

„Przyjaciel domu'*

Kto porwał
Reve.Hi -Beaumonta ?

„JAKIM TO DORADCĄ tech
nicznym jest ten awanturnik?”
— zapytuje tygodnik „L’Ex-
preśs”. W 1965 roku, po zapi
ciu Rafaela Trujilló — okrutne
go dyktatora San Domingo —

Aristy „złapał passę” i stał się
prawą ręką pułkownika Cąama-
ńo, który dowodził „operacją lu
dową” — desantem 45 tys, żoł
nierzy piechoty morskiej, przy
byłych w celu rozgromienia
„spisku komunistycznego”.

Hector Aristy został wówczas
ministrem, a potem ambasado
rem San Domingo przy UNESCO.
Zapuścił 1 korzenie we Francji,
'zabrał się do ■bizńeśu, ale nie
tracił kontaktu z przebywają
cymi na wygnaniu ekstremista
mi z Dominikany.

JEGO NAZWISKO pojawiło
się wkrótce na szpaltach gazet.
12 grudnia 1971 w Brukseli zna
leziono dwa kutry., W jednym
był tułów, w drugim nogi mło
dej kobiety, Miriam Pinedo de
Moralas. Wkrótce po’ tym fak
cie do redakcji tygodnika fran
cuskiego ,dj’Kxpreśś” anonimo
wy nadawca przesłał taśmę z

Wyzńabitfoi ofiary•, poćzynióny-
mi tuż przed śmiercią.

. 27-letnia Miriam przyznała się
do zabójstwa swojego towarzy
sza — MaximiliaiiO Gomeza,
przywódcy „Ruchu Ludowego”
Dominikany. O namówienie jej
do tego czynu oskarżyła nieja
kiego Hectora Aristy, wyrażając
jednocześnie obawę, że zostanie

przez niego zamordowana. Tyś
godnik „L’Express" opublikował
fragmenty zapisu z taśmy Ma
gnetofonowej. 7 lutego 1972 roś'
ku pojawił się w redakcji Hec-
tor Aristy w towarzystwie przy
jaciela — Cesara Rojasa, które
go nazwisko również Wymieniła
Miriam w nagraniu. Zaprotesto
wali energicznie przeciwko tej
publikaćji. Potem Ariśty wyto
czył tygodnikowi proces ■— i wy
grał, ponieważ sąd uznał, że „ta
śma magnetofonowa nie może

być dostatecznym dowodem wiś

ny”.
Dowiedziawszy się o areszto

waniu przez policję francuską
Hectora Aristy —. belgijski pro-
kuCamr królewski' -awrpcił się
do Paryża o dostarczenie doku
mentów całej sprawy, a także
o możliwość prąęsłuehąhia tego
byłego' dyplomaty g Deaunjk#-
ay. Wygląda aa te. se napawa

dwóch kufrów . ze szczątkami
Miriąrń rna pewien zWiśzekz u-

prowadzeniem Revelliego-.Eeau-
monti.

Policja francuska rozważa trzy
możliwości. Pierwsza — że po
rwanie przedstawiciela „Fiata”
było uprowadzeniem „po wło
sku”, druga— że dokonała te
go grupa ekstremistów działa
jących w Europie lub też w A-

meryce Południowej, trzecia —

że W grę wchodzą porachunki
mafijne.

W PARYŻU SKRUPULATNIE
śledzono wszelkie ruchy Hectora
Aristy Coraz rzadziej spotykał
się ze swoimi dawnymi „towa
rzyszami podróży”. Od czasu

małżeństwa z młodą Pakistaftką,
urzędniczką UNESCO, pokazy
wał .się jedynie, na przyjęciach
dyplomatycznych, na płzykjad
— jak pisze „L’Express” — w

ambasadzie albańskiej.
Chyba właśnie w czasie przy

jęć dyplomatycznych Luchino
Revelli-Beąumont, który intere
sował się problemami Trzeciego
Swiatą, poznał pana Hectora A-

risty, który powiedział, że zna

go od ośmiu z górą lat, od mo
mentu, kiedy spotkali się u ge
nerała Peron# w Madrycie. Żo
na uprowadzonego nie przypo-
.Bitna sobie takiego taktu.

Wychodząc ad sędziego śled
czego Hector Ariety, oskarżony
ó tak poważne prżęstępstwó, po
wiedział dziennikarzom: „Zależy
mi tylko na życiu mojego przy
jaciela”.

Co powie jednak sąd, jeśli już
będzie mogło dojść do sprawy?
Te pytanie pózostaj* ną razie
bóz eętgowiódsi.

' ALOJZY KĄUN0.*SKI

również uczniów o 42 osoby. W

ogólnych obrotach rzemiosła w

tym samym okresie zwiększy
ły Się proporcje udziału usług
i produkcji na rżećż ińdywi-
duślńych klientów.

-Tleń godny odnotowania kie-
ruńók dżiałalńóści rzimiośła jóśt
następstwem przyjętej w osta
tnim Czasie taktyki'■Wydawąńia
zezwoleń ńa prowadzenie za
kładów oraz Wydawańia decyzji
lokilóWych, a także właściw
szego ukierunkowywania syste
mu podatkowego i cen, zaopa
trzenia

Plenum KW
w Tarnowie

W materiały i surowce.

przyjęciu słusznych
założeń rozwoju rze-

Óostrzega się jednak

-Przy
ogólnie
miosła
pęwńe niedostatki W jego funk
cjonowaniu. Stanowczo' niewy
starczający w stosunku do po
trzeb jest przyrost zakładów w

specjalności rzemiosł spożyw
czych m. iii. masarni i piekarni.
Niezadowalająco prezentuje się
oferta ’ rzemieślnicza w zakresie
produkcji rozmaitych drobnych
'wyrobów przemysłowych, na

które zapotrzebowanie zgłaszają
przedsiębiorstwa handlowe i ku
pujący, Wiele do życzenia pozo
stawia w sferze wewnętrznej
spoistości funkcjonowania rze
miosła rola samorządu oraz

spółdzielni: zaopatrzenia i zbytu
choćby w dziedzinie inicjowania
kontroli zużycia materiałów
przydzielanych na usługi i pro
dukcję ćzy też organizowania
rynków zbytu.

Podczas obrad, i
kreślono dobitnie,
nięjąey potencjał
rzemiosła i stale wyzwalane je
go meee usługowo-produkcyjne
mus/ą wy^hodzić. nąpfzęęiw ,ąą-
jnówjenju', ^społecznemu. ,J?rzyj-ł
muJąęMę generalną* zasadę trae-l
ba stworzyć rzemieślnikom at
mosferę stabilności i wszeeh-

W Tarnowie ódbylb Się. Węże*
raj plenarne posiedzenie Komite
tu .Wojewódzkiego PżPft, póświę*.
eońó realizacji uchwal V i VI Pi4*
nos KC PZPtl. We wśzechstróń-
nej dyskusji, prowadzonej W Ś ze
społach problemowych, żibrśló

glóś 3o móWeów. W dyskusji
wskazywano, iż największe .źródłó
rezerw w przemyśle tkwi wę wła
ściwej polityce kadrowej, w ra
cjonalnym wykorzystaniu surow
ców 1 materiałów. W budownictwie
znaczne opóźnienia zagrażają wy
konaniu planu rocznego. W I pół
roczu zrealizowano zaledwie 28

proc, rocznych zadań. W zakresie
rolnictwa podkreślano m. in. po
trzebę lepszej pracy spółek wod
nych. O zadaniach dla poszczegól
nych ogniw partii W- TarnóWsteiem
na najbliższą przyszłość rtlówil w

swym wystąpieniu l sekretarz KW
PZPR w Tarnowie — Stanisław
Gębala. Plenum, w-. którego óprA-
daeh uczestniczył kierownik : Wy
działu. Ogólnego KC PZPR — An
toni Górny, przyjelo uchwałę w

sprawie dalszej realizacji wytycz
nych v 1 vi Plenum KC PZPR.

Ocenie realizacji uóhwał. V i- VI
Plenum KC PZPR poświęcone bę
dą także obrady KW PZPR w No
wym Sączu, które rozpoczęły. się

. dziś, w sali konferencyjnej KW.

dyskusji pod
je cały istŁ

gospodarczy

Nie siedź w domu...

(Dokończśnie ze str. 1)
pociągiem do Spytkowic — spa
cer wśród stawów spytkówi-
ckich — Miejsce — Okleśna —

Źródła — Spalona — Alwernia
— Regulice — powrót koleją; 17
km wędrówki, czyli 17 punktów
do Odznaki Turystyki Pieszej
PTTK Zbiórka o gńdz. 7,50 n*
dworcu PKP w Piastowie (od
jazd pociągu o godż. 8.20), Cena
biletu kolejowego do Spytkowic
14,40 zł;

• wycieczka piesza pn. „LA
SY TUNELESKIE” —- przejazd
pociągiem do Dziadówek — Wi-
dnića — Cisie — Podleśna —

Wola Górna — ITinel — powrót
koleją; 17 km wędrówki, czyli
17 punktów do Odznaki Tury
styk; Pieszej PTTK. Zbiórka o

godz. 7.10 koło zegara na Dwor
cu Głównym PKP (odjazd po
ciągu o godz, 7.40). Ceny biletów:
Kraków—Dziadówki 16 zł, Tu
nel—Kraków 17,60 zł.

Wszystkich krakowian serde
cznie zapraszamy do udziału w

imprezach organizowanych w

ramach, akcji. NIE SIEDŹ W DO-
MU, IDŹ NA WYCIECZKĘ.

(KAS)

Prowokacja neohitlerowców
Neohitlerowcy ■zachodnionie-

'mieccy dokonali kolejnej prowo
kacji w hamburskiej dzielnicy
Harburg. W nocy namalowali e-

ni swastyki i hasła o treści fa
szystowskiej na gmachu, w któ
rym mieści się lokal Niemieckiej
Partii Komunistycznej.

| WY■'

W DOSTAWIE PRĄDU
Zakład JCa^rgetyczny Kraków

przeprasza za przerwy w dostawie

energii elektrycznej J
— 10 sierpnia, w, godz. 7 .59—18/-

przy ul. 'Rakowickiej. 9—17, 2—10a,
Kurkowejj strzeleckiej, żygmunta
Augusta 20—26, Kopernika 8Ź
;■—odiido13sierpnia,wgo
dzinach 7.30—16,. przy uh Józefa-
21, 14, Estfery, Miodowej 17—33,
24, Kupa, Izaaka, Jakuba 28—31,
8—io, Ciemnej, Warszauera, pl. No
wym, /-ul. Nowej. Meiseisa 18—17,
20—24, Bożego Ciała 9—u. 8—ii.

i Bliższych informacji udziela Be-

jon Energetyczny ..Śródmieście” —'

telefon n0-4<, wewn> <54.
K-5165

Kronika wypadków
• Wczoraj WiecżOrełn Aa trasie

E-22 w Patterniku wpadł do rm

samochód ciężarowy marki „star”^
należący do Wojewódzkiej Spół
dzielni Mieszkaniowej. Kierowca —

Jerzy Drdwniak (lat 2$, zam. Myih
ną 188), poniósł śmierć ną miej
scu. Nie posiadał on prawa jazdy
1 znajdował sic w stanie nietrzeź
wym.

# Dziś w nocy wybuchł pożar
w budynku przy, uh Zdrojowej ńr
89 w Swoszowicach. Przyczyną po
żaru, w* którym spłonęła cala kon
dygnacja. I piętra budynku, btu
wadliwa instalacja eiekwyesmii
prawdopodobnie samowolnie prte*
rabiana przez lokatorów.

JAN WYCZAŁEK
nąsz ukąchany Męś, Tatuś i Dziadziuś, emerytowany pra-

nik UrtęAu Miasta Krakowa, odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotem, Srebr
nym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem XXX- i X-

leeią Polski Ludowej, odznaką honorową „Zasłużonego
pracownika Rady Narodowej”, Złotą Odznaką „Z* pracę
społeczną dla miasta Krakowa”, oraz Złotą Odznaką Miej-
*ki*so Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, pe długiej
i ciężkiej chorobie zmarł w Krakowie dnia 27 lipca 1977
roku, w wieku 65 lat, pozostawiając nas w głębokim,:
bólu i rozpaczy.

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odprawione zostańie w so-'

betę 3» lipea, A godzinie 12.30, w kaplicy na cmentarzu

Rakowickim, p« cayna nastąpi odprowadzenie Zmarłego
na wiecznego spoczynku,

ŻONA, DZIECI, WNUKI i RODZINA

Broełmy « niezkładanie kóńdolenejjii. . . . ,
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sprawność,
kosmetykę

Rzemieślni-

Nr 1ć? (9846)

przynoszą duże oszczędności

rtłlhiliiHlltijMł»irtłłmiHiiiiiiinUiliiiiiimiiiiiiiiiiiinmniiniinniiniiiniHiniiiiiiiiiiinnir

Pod. takim właśnie hasłem
„Wawel-Tourist" wspólnie z Ae-

Str. 3

Prace kolejarzy
racjonalizatorów

, Samolotem

wczoraj, dziś i jutro
W. ciągu pstatnich lat ruch

wynalazczo-ńowatorski w Połu
dniowej DOKP w Krakowie o-

siągnął wyraźny postęp. Świad
czy o tym Wzrastający z każ
dym rokiem krąg ludzi czynnie
angażujących się w wynalaz
czość pracowniczą.
■Wyjątkowo pięknym dorob
kiem mogą poszczycić się oni w

br. W I półroczu br. Zgłosili 264

psojekty racjonalizatorskie (w
ub. roku w tym okresie 117 pro
jektów) dotyczące przede wszy
stkim usprawnienia procesów
technologicznych, zmian kon
strukcyjnych, poprawy warun
ków pracy i bhp, które dają
12 536 tys, zł oszczędności (w ub.
reku — 8267 tys. zł oszczędności),

Odznaczenia

pracowników
spółdzielczości
mieszkaniowej
Z okazji Świętą Odrodzenia

pracownikom spółdzielczości
Mieszkaniowej nadano wysokie
odznaczenia państwowe. Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski otrzymali: mgr LUCJAN
LEŚNIAK i STANISŁAW PLU
TA; Złoty Krzyż Zasługi — inż.
ANDRZEJ SEMOW; Srebrne

Krzyże Zasługi — inż, EUGE
NIUSZ AWGULEWICZ i MA
CIEJ NAWARA,. Brązowy Krzyż
Zasługi — MARIAN STRZĘPEK.

W KRAKOWIE

uchwałę
Rady

o upo-
kosztem
skandal

„mając na

bezpieczeństwo

po
co

zo-

ui-

Przed 80 laty
29 VII 1897 r.

■♦ Właściciel nowo zbudo
wanego superkomfortowego
hotęlu „Royal” „tak Wykosz-
tował się ,i na pokrycie kosz
tów wykupu. kawałka. ..plan-..
tącji nąprzęęiwj ^cwplui i na

budowę wspaniałego gma
chu, jego imponujące Wypo
sażenie”, że nie może zdo
być się już na doprowadze
nie do porządku placyku
przed podjazdem, prowadzą
cym do głównego wejścia
hotelu. „Że jednak goście
Żarkiją na błocko i niepo
rządek” właściciel „Royalu”
„tylko sobie wiadomym spo
sobem wydusił”
sekcji ekonomicznej
Miasta, decydującą
fządkowaniu placu
miasta. „Ogromny
czy też nadzwyczajna dba
łość rądnych o porządek w

obrębie niektórych ho
teli?!”.

Koresp. Karola Łepkowskie-
ge. Rkps.

Wypadek rowerowy, w

.którym i? bm. na drodze z

Kuźnie do Zakopanego zgi
nął 12-letni Juliusz Fischer

(syn właściciela Bronowie i
handlu na A-B), spowodował
interwencję władz. Starosta
nowotarski,
względzie
osób przyjeżdżających do Za
kopanego na miesiące letnie”

wydał Wczoraj rozporządze
nie „całkowicie , zakazujące
■jeżdżpnia na rowerach

drogach Zakopiańskich”,
przez licznych letników
Stało przyjęte z widóćzną
gą, bowiem ostatnimi czasy
rowery „tak. rozpleniły się
w Zakopanem, że zupełnie

i r.akłóciły panujący tam do
tychczas spokój”. Wśród za
kopiańskich gości, debatuje
Się nad tym, czy nie należa
łoby w ogóle rowerów, „tych

• diabelnie niebezpiecznych
„machin” usunąć' z dróg,
- przeznaczając dla nich jedy-
; nie Wydzielone na ujeżdżal-
; niach tory.

Koresp. Jóaefa Siedleckiego.
Rkps.

ge W stanie zdrowia, cho
rego od maja, Adama Asny
ka nastąpiło dalsze stopnio
we pogorszenie. • Doktorzy,
usjłujący ratować życie poe
ty, nie kryją już swojej bez
silności wobec choroby, na

■którą najpewniej nie będzie
(żadiiego ratunku.
Keresp. Stanisław** Fareń-
•klere. Rkpa.

0 ani F. R., lat 72, emeryt-
* ka żyjąca z emerytury,

a więc i ołówkiem U> rękti,
1 otrzymywała ■dotąd piinią-

dze 20-tegO każdeyo miesią
ca. Każdego, ale nie w lipcii,

j kiedy to emerytura nie na-

detzła ani io, ani 2i. Nato
miast 2.7 Hpca (tv wolną so
botę) pani B. znalazła w

drzwiach mieszkania awizo,
że pieniądze może odebrać 25

i lipca w Urzędzie Pocztowym
na ul. 18 Stycznia. Pieniędzy
nie było ani 25, ani 26, Nato
miast w domu pani'B. poja
wiło tią nowe a,tvtzo,: że 27

lipca Ud. Pieniędzy znowu

nie byłó, a panienka z U-
rzedu oświadczyła Czytelni
czce, że widać emerytur,
rent nie nadesłali z uV. Pilo^
t6w(7). A w ogóle powie*
działa przedstawicielki Po
czty — o co tyle hałasu, nie
ona jedna. — tżn. Czytelnicz-

i ka — jest w takiej sytuacji,
1 ale około 20 osób(!)...

Sprawa, o której pisremy,
nie jeśt wyjątkićm. Mnożą

1. śtę iwypiditi niedbrączantb,
i J ludziem,

nie licząc' afektów niewymier
nych w postaci łatwiejszej i

bezpieczniejszej pracy. Pozyty
wnym zjawiskiem rozwoju • ru
chu racjonalizatorskiego ® ko
lejarzy jest nie tylko wzrost

zgłoszonych projektów, ale po
prawa ich jakości, Przeciętnie
za jedną złotówkę wydatkowaną
na wynalazczość uzyskuje się
ok. 10 zł efektów ekonomicz
nych.

Osiągnięcie tych wyników by
ło możliwe dzięki pracy Klubów
Techniki i Racjonalizacji roz
mieszczonych na większych wę
złach kolejowych, wydatnej po
mocy ze strony zakładowych kół
NOT j czynników polityczno-
społecznych poprzez stworzenie
lepszego klimatu dla rozwoju
ruchu racjonalizatorskiego.

Ruch i. racjonalizatorski w

PDOKP jest bowiem jednym z

poważniejszych elementów po
stępu technicznego, umożliwia
jącym wprowadzenie w krótkim
czasie Własnych usprawnień or
ganizacyjno-technicznych do eks
ploatacji i usług wykonywa
nych przez poszczególne kolejo
we jednostki służbowe.

(TG)

W kilku wierszach (Dokończenie ze Sir, i)

NA XXII międzynarodo
wych targach książki w

Warszawie eksponowane były
m. in. książki francuskie Wy
dawnictw* Odeon Dlffusion.
Są to pozycje albumowe z za
kresu seksuologii, myślistwa,
rybołówstwa oraz socjologii w

szerokim ujęciu . tego Slow*

wydane przez paryskie firmy
wyspecjalizowane w filozofii
marksistowskiej. Obecnie, książ
ki te otrzymał Klub MPiK w

Nowej Hucie. Dzięki zagad
nieniom, jakie omawiają w

bardzo przystępny sposób, na

pewno znajdą nabywców.
OSTATNIO SKOŃCZYŁY

„WCZASY SENIORA
DZIAŁKACH” w Nowej
ele, gdzie przez 1* dni W;
ezywall emeryci-1 renetieoidl-

»kn - rwiedir, ‘ korzystając •w-ógro-
-du dziaikow-ego *nna ■»Wandy
przy ul. Bulwarowej. Program
byt ogromnie urozmaicony ,1
wszyscy żałują, że wczaey do
biegły końca.

JMlt
NA

Hu-
■ypa-

Inas anas -w
1K3TRYY7IM JT KALI

W tym róku społeczne świad
czenia mieszkańców’ naszego wo
jewództwa na Narodowy Fun
dusz Ochrony Zdrowia wyniosą
ok. 48 miń Zł. W pierwszym pół
roczu br. wpłacono na ten cei
25 580 tys. zł, co Stanowi ponad
53 proc, plaiyi rocznego. Jak

zwykle, największą pozycję sta
nowią świadczenia pracowników
uspołecznionych zakładów pra
cy, którzy wpłacili do końca
czerwca br. prawie 21 min zł.
Na drugim miejscu należy wy
mienić rolników indywidual
nych, którzy przekazali na kon
to Krakowskiego . Komitetu
NFOŻ prawie 3 min ił. 1154 tys.
Zł wpłaciła w I półroczu br. z

podziału czystych nadwyżek ża
rok ubiegły spółdzielczość pra
cy przekraczając 60 proc, planu.

Na szczególne wyróżnienie w

zakresie realizacji .ogólnego pla
nu zbiórki zasługują dzielnice:
Śródmieście, Podgórze i Nowa

Współpraca AGH

Z Urzędem Wojewódzkim
w Krośnie

Pomiędzy Akademią Górniczo-
Hutniczą w Krakowie a Urzę
dem Wojewódzkim w Krośnie
zawarte zostało ostatnio porozu
mienie o współpracy naukowo-
badawczej. i dydaktycznej. Jego
celem jest planowanie i realizo
wanie przez uczelnię badań

naukowych związanych z zada
niami należącymi do programu
rozwoju wej. krośnieńskiego. I-

dzie też o kształcenie kadr inży
nierskich różnych specjalności
dla zakładów przemysłowych.
Władze woj. krośnieńskiego ża-

- pewnią pomoc W • wyposażaniu
laboratoriów i pracewsi. - nauke-

wyeh AGH oraz opiekę sęuges-
toM kierowanym na praktyki.

Dlaczego
...stwarżając dobre warunki

jednym, drugim utrudnia się ży
cie? — pytają nas mieszkańcy
bl. nr 30 przy ul. M> Dąbrow
skiej w Nowej Hucie- Chodzi tu
o zniszczone — w czasie podłą
czania dwóch innych bloków do
kotłowni — płyty chodnika pro
wadzącego właśnie do bl. nż 30.

■Odpowiedzi w tej sprawie nie

należy oczekiwać od „Echa”. Ra
czej —- za pośrednictwem
ROM-u (os. Kościuszkowskie) —

od tych, którzy chodnik .zni
szczyli i winni go naprawić!

(am)

Gospodarstwa pomocnicze przy szpitalach
i domach rencistów spełniają ważną rolę

. Komisja Zdrowia i Spraw So
cjalnych Rady Narodowej m.

Krakowa zajęła się sprawą mało
dotąd zauważaną: organizacją i

wykorzystaniem pomocniczych
gospodarstw przy szpitalach,
domach rencistów i domach po
mocy społecznej. Przy 14 pla
cówkach w województwie miej
skim krakowskim istnieją go-
spodarstwą o łącznej •’ powierz
chni 330 ha. Posiadają one pra
wie 13 tys. m kw. szklarni, in
spektów, tuneli foliowych. Prp-
wadzą łip’io.5y'lę,łpyęą^ęię^i£e4. 1200
sztuk - Jąjąiądy 4-j|2(jtiszti|Ł .i^^|ą.

Obrady Komisji poprzedziły
lustracje przeprowadzone przez
radnych. Z ich relacji wynika,
że gospodarstwa prowadzone są

Raciechowice*

Huta oraz gminy: Iwanowice,
Gołcza, Kłaj, Kocmyrzów-Lubo-
rzyca, Zielonki oraz miasto i

gmina Myślenice.
Daleko W tyle pozostały, gmi

ny: Drwinia, Raciechowice,
Pcim, Trzyciąż, ŚkĄła, Wiśnio
wa, tgołomia-Wa wrzeńczyćó oraz

miasto i gmina Słomniki.
Większość zbieranych środków

przeznaczona jest na’ finansowa
nie budowy Szpitala XXX-leeia
PRL w Krakowie, pozostała
część idzie na zaspokojenie bie
żących potrzeb w zakresie po
prawy ochrony zdrowia w wbj.
miejskim krakowskim.

W tym roku sukcesywnie fi
nansuje się , budowy 10 obiek
tów służby zdrowia w planowa
nej łącznej wysokości 27 600 tys.
zł. ^Plan inwestycyjny przewi
duje Oddanie do użytku 5 no
wych obiektów służby zdrowia.
Krakowski Komitet ŃFOZ wy
chodzi i założenia, że istotna jeśt
także poprawa świadczonych u-

sług w dotychczasowej bazie,
Wobec tego postanowił przezna
czyćwtymroku18minżłha
zakup nowoczesnej aparatufy i

sprzętu medycznego dla istnie
jących placówek, z tej Sumy w

I półroczu br. wydatkowano 6
miń zł. Zakupiono 10 karetek

sanitarnych „fiat 125 p”, które

zostały przekazane spbłeczeń-
stwp przy okazji oddania do u-

źytku nowego budynku krako
wskiego Pogotowia Gatunkowe
go. Zespołowi Opieki Zdrowot
nej w Proszowicach przekazano
aparat rentgenowski typ D-700
wartości ponad 1800 tys. zł. Ta
ki sam aparat otrzymał Krako
wski Szpital Zespolony im. -Na
rutowicza w Krakowie. Krako
wski Szpital Okulistyczny dostał

specjalistyczną aparaturę warto
ści ok pół min zł Zespołowi O-
pieki ZdreWótnej nr 4 „Podgó
rze” , przekazano kamerę de
zdjęć małóobrtzkewyeh.

dobrze, że wykorzystują każdy
kawałek ziemi, osiągąją niezłe

zbiory. Pracują jednak na ogół
w bardzo trudnych warunkach,
nie posiadają ani dostatecznego
wyposażenia; ani środków tran
sportu, a zabudowania gospo
darskie stanowią w wielu przy
padkach wyeksploatowane do

granic możliwości podworskie
„resztówki”.

Radni doszli do zgodnego wnio
sku,.że' gospodarstwom tyrn nie
zbędna jest .,, pomoe w , remon
tach, a nawet inwestycjach.

eT? wzglę-
'dów. Gospodarstwa pomocnicze
wykorzystując do hodowli od
pady żywhośęioWe spełniają
ważną rolę uzupełniającą zao
patrzenie w mięso, zapewniają
-Wzbogacenie, żywienia (z wy
pracowanego w ub. roku zysku
gospodarstwa przekazały 949

liys. zł na poprawę wyżywienia
chorych w szpitalach i pensjo
nariuszy domów rencistów), O-

gromną wartość ma także uprą
wa warzywnych ogrodów jako
tereny- zielone, jako Wzbogacei-
ni* menu o świeże jarzyny.

'

■Zmian wymaga szereg przepi
sów — np. premiowanie pracy
pensjonariuszy. Obowiązująca
dotąd stawka 2 zł za godzinę jest'
gorsza niż żadna. Uprawa dzia
łek jest jednak przede wszyst-

Co dzień niesie?

Awizo za awizem

a pieniędzy nie ma

iiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiuiiitniii
Krakowskie tramwaje odzy

skują swój blask i
a także przechodzą
w zajezdni przy ul;
czej w Podgórzu.

Fot. Jadwiga Rubiś

kim — >.a mało wykorzystywa
ną — szansą ruchu na świeżym
powietrzu, tak bardzo potrzeb
nego pensjonariuszom dla zdro
wia.

Komisja wysłuchała również
sprawozdania dyr. Krakowskie
go Szpitala Zespolonego r- dr
A, Hydzika — z powszechnego
przeglądu zakładów służby zdro
wia i zakładów pomocy społecz
nej w woj. miejskim krakow*"

skipi. Przedyskutowano program
lepszego wykorzystania bazy

drówyćK kfakótyśM^j ,rs*hl#ł/y
zdrowia.

Dziękujemy
za pozdrowienia...

Ae Radzie kolonijnej i małym
wczasowiczom z kolonii „Zdrowie
Dziecka” w Wieliczce}

. ..58 „Uśmiechniętymi czwarta
kom* ’, bawiącym na stałym obo
zie pod namiotami nad jeziora
mi w Rosnowie, woj. koszalińskie;

... Uczestnikom i kadrze ttZPiT
„Małe Stowiąnki”, przebywają
cym ną IV Ogólnopolskim har
cerskim Festiwalu Kultury Mło
dzieży Szkolnej w Kiólcachj-

... Kierownictwu oraz dzieciom
kólonji letniej żftp . „BudóśtM”,
bawiącym na Wczasach żśgrą-
nifumyćh w Neukloster w nrd.

którzy te renty i emerytury
wypracowali w ciągu dłu
gich lat, Czysto Są chorży i

starzy, a punktualne dorę
czania pieniędzy — których
nie tak znów wiele! ma

dla nich większe znaczenie
niż dla kogokolwiek . innego'.
Wiinty, że z. na .szą krakow
ską Pocztą od, dłuższego czń-
SU dzieją się rzeczy 'niedob
re, ale to zjawisko jest szcze
gólnie przykre i niebezpie
czne zwłaszcza, iż jak się
Zdaje — staje się nagminne,
I dlatego domagamy się dok
ładnego zbadania przyczyn
niedoręczania . pieniędzy i
ukarania winnych. Ale W
taki sposób, aby przykład
stał się dla innych odstrasza-
idcy. (mar)

Notatnik krakowski
Dyrekcja Muzeum Narodowe

go zawiadamia, że' zamknięte zo-

staio. aż do Ody piania > III piętro
w .DOMu Janą Matejki prźy ul.
Fiartańśkiej 41.' Zbiory żgeoMaaze-
»e ńa niższyćh pięwiąh są eąyh'-
#* 41* pubiieznóttt newnaiiMe.

HA

roklubem Krakowskim i Mu
zeum Lotnictwa rozpoczyna nie
zwykle ciekawą imprezę,' która

powinna stanowić jedną" z a-

trakcji turystycznych' naszego
miasta. Oto grupy wycieczko
we, a w miarę wolnych miejsc,
także wszysęy chętni — będą
mogli poznać przeszłość lotni
ctwa — zwiedzając Muzeum. Lot
nictwa, dzień dzisiejszy — zapo
znając się z lotniskiem' na Po-
biedniku Wielkim oraz odbywa
jąc 20-mińutowy lot nad Krako
wem lub okolicami, a także przy
szłość lotnictwa — oglądając
przeźrocza m. in. z lotów stat
ków „Apollo”. Loty nad Krako
wem

będą
tach
torży
przejazd autokarem do Muzeum,
na lotnisko I z powrotem do cen
trum miasta

tmpreza „Samolotem wczoraj,
dziś i jutro” odbywać się będzie
we'wtorki, czwartki,. soboty >i
niedziele od godzin rannych aż
do zmroku, a w pozostałe dni

tygodnia do godz. 15. (wi-gr)

lub okolicami odbywać się
na 12-osobowyęh sam.olo-

typu „An-2”, a organizi-
■zapęwniają uczestnikom

Różne
(Lasek wolski) Ś--1Ś

Botaniczny (Kopernika)

Ul.Gier Sport. -Eręezn.,

ĘOO
Ogród

»-a>

Salon

Pstrowskiego 12 (11—21) oraz ul.

Mogilska 7» (11—20) .

Salon automatów sport.-rręcim.,
. .zakopianka” — Planty (10—21)

Plac zabaw,, ul. krakowska 28
(11-20) *

Radio

program i
na Pali lsźa m

WlaaftlńÓŚei: 1Ś, 21, fe, ł3.
0.01, t, 2, .3.. 4, 5

jądyp);ą.„'(,17M RśaiOkp-
tiai". J.^25,,^ą,d^o Kj.expweów, 18,33
v igrzyska Młodzieży Szkól." w

Łodzi, 19.13 warsz. Ork. ?R i TV.
19.40 Z aktorskiego śpiewnika 24.05
.Melodie lat 70-tych. 21 .05 Kronika
sport. 21,15 Totalizator Sport. 21.1'8
Plakat reklam. 21.83 Utwory Mo
niuszki; .22,20 Radio Kierowców.
22.28 Opera inaczej. 22 .30 Lądy
znane i nieznane. 22.45 urszulk
Sipińska. . 23 Minął dzień 28."2

^pórts 23.15 Granici '.wiAd;

FROGRAM Ił
NA FALI 245 M

Wiadomości: 16.40.
17 Amatorskie zespoły"

wieść miesiąca.
18 Nowiny
dnia.

21.35. 28.30
.*■ 17,29 Pu-

rńuzyćtńe. 1Ś.3G EćhA
18.40 Ludzik wśród któryćń

żyjerny/ 19 Miedzi muzycy Mtóde*

mu Miastu, 10,30 XIV pm Muzyki
órgahówej we wtoeławiu. 2ó.só
Najciekawsze moim zdaniśfn, 2Ó.5Ó

kóńćertUt 21.45 Kóreśóońd. ź
żagrańiey. 21.5Ó Wiadómóśói śSórt.
51.55 ToUliżAtor Śpórt. 22 Sfeatr

„Przedmioty” — śłUćh. I. Mah-
dy: „Mdj. telefóń” — Słućh. Ł.
Pekka- . 23 Mozart — Kwintet
A-dur. 33.35 CO śłycMć W świ
cie. 23.40 Perotińus Magniuś.

PROGRAM HI
UKF 68,35 Mtlz

Wisaotności: ri, , 19.90, M
17.Ó5 Muzyćżna pocztą UKF\ ’7.^:

Amigo — mag. żeglarski, 1Ś Muzy-
kopranie. 18.30 Polityka dla wszy
stkich. 18.45 Przeboje czterdzie
stolatków. 19 „Sławi, i chwata” —

J. Iwaszkiewicz — eae, 1S (*ewt.).
18.85 Opera' tygodnia — P. cpr-
fteiiuś — „Cyrulik r. RajSiflu”.
19.50 /„Laika, na lańćućhu’” —. ).
ode. pów. a. MCLeana, źo. inwip-
radlo. .21 Sztuka, 21.30 Rieiśzy *4-
ćleń bluesa. Ś2.Ó8 Rttoń Jbhn. , 22.15
Jazz. 23.05 Tylko dla mćIórhaftó‘,V.

raoGRAM iv
I AUDYCJE LOKALNE

rozgłośni krakowskiej .

UKF 68,73 Mila

18.58 Radió-rekiamą (Jiź). 17 Dla
zastępów NAL (Kr). 17.29 jjeń-
eOlt życzóń (Kr) 17.45 Wyręoz*M»
ćhefnli Silami przyrody — rep.
(Kr). 18.95 Po jednej piosence
(Kr). 18.24 Pogoda (Kr). 18.25 Jęz.
hiszp, 18.40 SOS dla biosfery
„Nad Jeziorami Turawskimi”. 19
Szkól* miserżow, 19.13 język ro
syjski. 19.30 Xvi Dni Muzyki Or
ganowej wę Wrocławiu (stere?)
kr). 29.30 Najciekawsze mmm

zdaniem. • 20.50 D.e. Ktaeertu
(STEREO, KJt). 21.35 W. LutbsUW-
skl -

—. prek|di« i Fugą na, 18 In-
struRieńtów. snoyegkowy eh. te

Kuąsy nistofii, m'.m Rembwy
' *

filASOftl,' 2i.5» Pieśni W. ałr.,|ft.4
sewM«ieg<



| W niedzielę o ósmej

| REDAKCJĄ „ECHA KRA-
H KOWA” wspólnie z Żarzą-
i dem Krakowskim Towarzy-
! stwa Krzewienia Kultury Fi-

? zycznej zapraszają trady-
| cyjnię krakowian w naj-
1 bliższą niedzielę (tj. 31 bm.)
| ńą „BIEG PO ZDROWIE’’.
| O godzinie ósmej spotykamy
| się przed pawilonem „Kra-

7 kowianki” w Parku Jordana
? (koło sadzawki), by pod kie-
J t unkiem fachowców ód re-

i kreacji wyruszyć na zajęcia.
J .Ich program dostosowany do
I .możliwości ćwiczących za-

a także podtrzymuje (dobrą
kondycję fizyczną. Nasza

akcja ma już swych stałych j
zwolenników.

Ód początku w „Biegach
po zdrowie” uczestniczą m.
in. Hermina i Józef Wojna- 1

rowie — rodzice Jerzego |
Wojnara — mistrza świata w ;
saneczkarstwie z roku 1958 ,

i 1961, znanego szybownika,
aktualnie pilota fabrycznego
WSK Okęcie’.

Wszystkich
praszamy w

dzielę 31 bm.

chętnych za-

nAjbliższą> nie-
- - --- - do Parku Jor-

pewnia podtrzymanie dobre- dana.. Przypominamy: zbiór-

__

. ką o godz. ósmej. CZEKA-'

my!!!'
| go samopoczucia, wpływa
f korzystnie na stan zdrowia;

ZarenVOSM
Fragment spotkania, szczy-
piornistówPolski I i NRD.

Ną zdjęciu,. — Matek w a-

taku na bramkę niemiecką.
FOT. M. KASZOWSKICZWARTEK . był , ostatnim

-dnięm finałowych-... spotkań w

grach zespołowych V Ogólno
polskiej' -Spartakiady ! Młodzieży.'
Nie powiodło się niestety, zespo
łom krakowskim walczącym o

złote medale — przegrały decy
dujący o najszlachetniejszym
kruszcu mecz z Łodzią koszy-
karki 51:61 (.18 37) i, zadowolić
się niusiały drugim miejscem
Nie powiodło się również siat
karkom — po porażce z Zielo
ną Górą 13 'zdobyły medal brą
zowy, złoto przypaliło zespołowi
Zielonej Góry, a

skowi..
srebro Gdań-

finałów w 12
czoło klasyfi-

Po .rozegraniu
dyscyplinach na

kacji, województw wysunęła się
ekipa krakowska — 750,5 pkt.,
przed . Szczecinem 747,5 pkt.
Klasyfikacja ta nie uwzględnia
jednak lekkiej atletyki, w któ
rej krakowianie ponieśli spore
straty do reprezentacji Warsza
wy i "Katowic - -i' ,.

Gmyrek bohaterem meczu z NRD

Zespól Polski I prowadzi
w nowohuckim turnieju

PO DWÓCH dniach międzynarodowego turnieju szcgy-

piornistów, rozgrywanego w hali krakowskiego Hutnika, na

-'prowadzenie wyszła pierwsza reprezentacja Polski, która

pokonała wczoraj zespół NRD 25:21.

POLSKA I — NRD 2521
(12:10). Bramki strzelili" dla
Polski — Kałuziński 9, Klempel
4, Gmyrek, Przybysz i Kulecz
ka po 3, Sokołowski 2 oraz

Brzozowski 1; dla NRD< najwię
cej bramek zdobyli — Grunner
7 i Schmidt 5

Wczorajsze spotkanie; mimo
iż nie stało na najwyższym po
ziomie, warto było obejrzeć ze

względu na wspaniałą dyspozy
cję rozgrywającego krakow
skiego Hutnika — J. Gmyrka.
Imponował on doskonałym
przeglądem sytuacji, finezyjny
mi nagraniami, aikażdaz
. trzech strzelonych przez niego
bramek była pierwszorzędnej
maiki w parze ze swym kole
gą klubowym — A. Kałuziń-
skim, stanowili niezwykle groź
ny duet, momentami wręcz nie
uchwytny dla zawodników NRD.

Pokazali, Polacy - kilka pięk
nych zagrań, kilka błyskawicz
nych ataków -rozbijających p-
bronę rywali. Niestety, duże

słabiej wypadli w obronie i
słuszne pretensje miał do swych
kolegów bramkarz Szymczak,
że zbyt łatwo pozwalali prze
ciwnikom dochodzić do dogod
nych pozycji,: a, przede wszyst
kim: ze me próbowali nawet
blokować strzałów oddawanych
z drugiej linii,
świata pozostało
ćząsu i miejmy
trener Majorek .zdąży .wyelimi
nować te usterki. .

W drugim wczorajszym meczu

zespół Polski II stoczył emo
cjonujący i wyrównany poje
dynek z drużyną Węgier-ulęga
jąc 20 23 (12 9.) Bramki dla Po
laków zdobyli: Gwóźdź 7, To
maszewski 4, Smagacz i Wasz
kiewicz po 2, oraz Kokoty Gar-

piel, Tłuczyński Mańkowski i

Ciesielski po 1, natomiast dla
•gości najwięcej bramek strzelili
— Kovacs 7 i Janowszky 5.

Przez, dłuższy czas nasi za
wodnicy nie potrafili znaleźć

recepty ńa szczelną obronę Wę
gierską i dopiero w 5 minucie
oddali pierwszy strzał na ich
bramkę. Kiedy jednak dzięki
skutecznie, choć nieco wolno
rozgrywanym atakom pozycyj
nym objęli do przerwy prowa
dzenie, wydawało się, iż wyjdą
zwycięsko z tęgo spotkania.
Niestety, po przerwie niepo
trzebnie zmienili taktykę i pró
bowali szczęścia W szybkich
atakach Węgrzy odpowiedzieli
tą samą bronią, a że byli szyb
si, agresywniejsi i precyzyjniej
si — odnieśli zasłużone', zwycię
stwo, (WD)

Do mistrzostw

jednak sporo
- nadzieję, że

Puchary dla KKW-2S
DUŻY .SUKCES

ostatnio wodniacy z krakow
skiego Kolejowego
Wodnego 1929 zdobywając w

Ogólnopolskim Spływie Ka
jakowym Przyjaźni — „Bug-
77” najwyższe trofea puchar
wojewody białopodlaskiego
oraz puchar Polskiego
Związku Kajakowego! Po-
.nadto za najaktywniejszą
postawę .na spływie krako
wianie otrzymali puchar Ko
mitetu Kultury Fizycznej
obwodu Brzeskiego (ZSRR).

W czasie spływu krakow
scy wodniacy uczcili pamięć,
radzieckich obrońców Brześ
cia z 1941 r. składając kwia
ty na -żołnierskich mogiłach
w twierdzy brzeskiej. .(TG)

odnieśli

Klubu

TELEGRAFICZNIE
BERNO. W piłkarskim 'meczu o „Puchar Lata” warszaw

ska Legia .zremisowała z zespołem Young Boys- 1:1 (1:1).. •

LEJBLIN. J . Rembas (Stal-Gorzów) zwyciężył w turnieju
żużlowym o Puchar Federacji „Stal”.

BUDAPESZT. Podczas międzynarodowego turnieju w pod
noszeniu ciężarów o Puchar Panonii, będącego równocześnie
meczem Europa-— Ameryka, w wadze do 56 kg triumfował
Polak T. Golik — 242,5 kg.

LUISVILLE. W I rundzie turnieju tenisowego -W; Fibak

pokonał Amerykanina L. TuryiUe 6:1, 6:1.
ODESSA. W towarzyskim meczu siatkarki Japonii wygra

ły z drużyną ZSRR 3:1.
LIPSK. Podczas międzynarodowego 'mityngu lekkoatlety

cznego M. Oelsner przebiegła 100 m w. 11,25 sek., I. Słupianek
:pchnęła kulą na odległość 21,71 m, a. R .' Bcilschmidt sko
czył wzwyż 2,28 m.

RZYM. P . Mennea przebiegł-200 m w 20,3 sek., a S. Si-
meoni skoczyła wzwyż 190 cm.-

LIPSK. W towarzyskim meczu piłkarskim NRD — ZSRR

zwyciężyli gospodarze 2:1 (1:1). O godz. 17 .30 w pr. I TVP

nadany zostanie 30-mlnutówy skrót z tego spotkania.

Szpphy z VIH w-

Archeologom pracującym. , w

najstarszej części Samarkandy,
po kdku dniach prac wykopali
skowych rozpoczętych wiosną
tego roku, ukaźał się niecodzien
ny widok Pod sporą warstwą
gruntu! ■leżały figury szachowe

wykonane z kości słoniowej. Z

kompletu zachowało się ich tyl
ko -siedem. Rzeźbiarz badał im

sylwetki . ■ludzkie; Niezwykle
groźnie wygląda pionek tworzą
cy gwardię szacha, ukazanego na

wspaniałym rumaku Kilkana
ście monet znalezionych W nie
wielkiej' odległości pozwoliło
precyzyjnie ustalić wiek znale
ziska. Nie ulega wątpliwości —

w Samarkandzie grano w szachy
już w pierwszej połowie ósmego
wieku naszej ery. Z dobrze za
chowanych inkunabułów wyni
ka, że gra w szachy wynalezio
na w Indiach, znana była w

Średniej Azji w szóstym wieku.

Teatry
Słowackiego 19.15 Moralność pa

ni Dolskiej. Sukiennice 18 Kapela
Ośrodka Kultury z Mydlnik. Teatr

STU (Rydla 31 namiot)
Pacjenci.

20.30

Kina
Kijów 15.30, 18, 20.30 Strach nad'

miastem (fr.-wl. 1 . 13). Uciecha |
15.45, 18, 20.15 Przepustka dla raa-1

rynarza (USA 1. 15). Warszawa
15.30, 18, 20.30 Kochaj albo rzuć

(poi. b.O.) . Wolność 15.30, 18, 20.30

Kochaj albo rzuć. Sztuka —

. stu
dyjne 15.45, 18, 20.15 Król, dama,
walet (RFN 1. 18), Wanda 15.46, 18,
20.15 Nie ma dymu bez ognia (fr.
1. 18). MI. Gwardia (Lubicz 15)
14.30, 19.3,0 Nie' ma sprawy (fr. 1.

15), 17 Na niebie i na .ziemi (poi.
b.o.) . Wrzos (Zamojskiego 50) 16,
18, 20 Ostatni pociąg z Gun' Hill

(USA 1. 15). Świt (N. Huta, os.

Teatralne 10) 15.45, 18, 20.15 Strach
nad miastem (fr. -wl. 1. 18).
Sala 15, 17.15, 19.30 . L
kieterowie (panam. 1 . 12). Świato
wid (N. Huta, os.

16, 18, 20 Kobieta
butach (fr. 1. . 18).
19 Tak szalona, że
1. 15). Mikro (Dzierżyńskiego 6)
15.45* 18, 20.15 Z podniesionym czo
łem (USA 1. 15). Kultura (Ryneli
Gl. 27) 16. 18, 20 Motodrama (poi.
b.o .). Związkowiec —

(Grzegórzecka 71) 16

^pszczół (poL 1. 12), 18,
strzelba (fr. 1 . 18). Wisłą
.'21) 16, 18 Tak szalona,
zabić (fr. 1. 15). 20 W poszukiwa
niu miłości \ (ang. 1., 15) . Tęcza
'(Praska 52) .17 Bajki. Pasaż (Pa
saż Bielaka)' 1.5, 16, 17 Przygody,
Bolka i Lolka, 18, 20 Przepraszam,
czy tir biją? (poi, 1. 18); Ugórek
(os.- Ugorek) 17, 19 Trędowata (poi..
1. 12). Sfinks (Majakowskiego ł2)
16, 18, 20 Nocne widma (ang. 1.18)

M.

Czterej musz-

Na Skarpie 7)
w czerwonych

M. Sala 15, 17,
może zabić (fr.

studyjne
Królowa
20 Stara

(Gazowa
że może

Telewizja
PIĄTEK — I: 16 Obiektyw,

Dziennik, 16.30 Zapraszamy
stadiony, 17. Lato telewizji
młodszych, 17.30 Sprawozd. z

czu piłk. NRD — ŻSRR, 18 Koper
nik — film fab. TVP cz. 3 pt.
Księga szósta, 19 Dobranoc,
Wieczór z dziennikiem,
Schronisko dla ubogich -

iab.- TV sźwędz., 22.05

zmotoryzowanego turysty, ■22.15

Sygnały ~ Magazyn nacz. recU
tęlew. filmów fab., 22.45 Dziennik.

PIĄTEK — II: 15.20 Pr. , dnia,
15.25 Pegaz, ,16.10 Teatr Sensacji:■
J. Remy, L. C. Thomas ■— Wspól
niczka, 17.15 Tajemniczy
przyrody,. .18.10, • Ęytuącje. —

często — pr. popuiarnonauk.,
Pr. lokalny, 19 Dobranoc,
Wieczór z' dziennikiem, > 20,30
rystyka i. wypoęzyńek, jłL Podróże

po Polsce — filmy dokument. ~

Wilanów — Z biegiem Sa:nu, 22 —

24 godziny, 22.10 Tele-galeria.
SOBOTA —• I: 9 Bajkowy, pora

nek — Ali; Baba i 40 zbójców, 10.10
Oblicze bandy — film fab. bulg.,
15.15 Program dnia, 15.20 Radzimy
rolnikom, ■15.30 Obiektyw, 15.50
Dziennik, 16 — 5 milionów gatun
ków,. 16.30 Prawda czasu — praw
da ekranu —r Niezłomny — film

fąb. radź., 18.15 Studio sport, 19

Dobranoc, 19.30 Wieczór z dzien
nikiem, 20.30 Filmy z Marylin
Monroe. — Słomiany Wdowiec —

film fab. ameryk., 22.15- Dohry
wieczór —- tu Łódź. Śpiewająca
lokomotywa — cz. 2, 23.10 Dzien
nik, 23.25 Nocne kino letnie —

Pyłek kwiatowy — film fab. jug.

I:

cz.

16.20
na

naj-
me-

19.30:
20.30
film

Poradnik1

świat

pisz
18.40
19.30
Tu-

A więc parę minut temu mały Lechat- czuwał: w tym
tłumię nad bezpieczeństwem Maigreta! Wyciągał, bie
dak, jak mógł szyję, aby : nadrobić brak wzrostu i <.

dojrzeć ewentualnego napastnika!
— Chyba zawiozę: panów zaraz na wyspę? W

Hyęiies nie mają przecież panowie nić do roboty?
. Jechali dość szybko. Teren był płaski i bezludny;

po obu stronach szosy rosły krzewy tamaryszku,
gdzieniegdzie tylko przecięte smukłą palmą; trochę,
dalej, na prawo od drogi, widać było białe' saliąy.
Komisarzowi wszystko to wydawało się tak, obce,
jakby został nagle przeniesiony do Afryki, gdzie nie
bo ma kolor niebieskiej porcelany, a

idealnie nieruchome.
ł — A to z mistralem? — zagadnął z

w głosie,
—•Ucichł nagie wczoraj wieczorem.

wreszcie skończył; bo nękał ludzi przez dziewięć dni.
Wystarczyło . to, aby-‘doprowadzić wszystkich do sza
leństwa

Maigret uśmiechnął się z niedowierzaniem. Ludzie
z. północy — a północ .zaczyna się od Lyonu1 — nigdy
nie brali tego mistralu na serio. Można więc było
wybaczyć i panu Pyke, ze on również odniósł się do

tego

GEORGES S1MEN0NSI

"a‘

tłm W-Wasowska ^

powietrze jest

odrobiną ironii

Dobrze, że się

obojętnie.
Nikt przez ten czas nie opuszczał wyspy. Będzie
mógł przesłuchać wszystkich, którzy tam byli,
Marceli został zamordowany. Rybacy tej nocy

pań
gdji ........

nie wypływali na morze z powodu burzy. Tylko je
den torpedowiec z Tulonu i kilka łodzi podwodnych
odbywały . ćwiczenia na redzie Telefonowałem do

admiralicji. Stwierdzili z .całą stanowczością, że żad
na lodź nie przekroczyła redy, aby . dobić do Wyspy.

— To znaczy, zefmorderca jest nadal na wyspie?
— O tym to już pan sam się przekona.

, Lechat zrobił minę stałego-bywalca wyspy,, który
zna dokładnie i miejscowość i ludzi. Maigret był
kimś jńowym, kimś, kto ma się dopiero zorientować
w sytuacji, a to przeważnie ,nie jest miłe,

©WĄSA
Ea gmla-ny w ostataied. eKwto

-Wprowadzone w- programie teąt?
rów, kin, radia 1 telewizji — ićł
dakcja nie bl-erze odpowiedzialno,
ścić .

yYystawy-muzea
Wawel — komnaty (pląt. li—18

— wst. wol. sob. 10—15), Skarbiec
i Zbrojownia (piąt, sob. 10—15.30),
Zamek i Muzeum w Pieskowej
Skale (piąt. sob.. 10--16), Muzeum
Lenina, Topolowa 5: Lenin w Pó-1 -

see, Krakowsko-poroniński okres
Lenina w malarstwie polskim
(piąt. 9—18, sob. 10—17) , Oddział w

Po-ro-ninie „Lenin na Podhalu”

(piąt. sob.' 8—16 — wst. wol.), w

Białym Dunajcu (piąt. sob. 9—16
— wst; wol.):,'-Muzeum Historyęz-
n« — Oddziały:, Jana 12: Militaria

Zegary (piąt. 9—17, sób. 9—14),
Szpitalna 21; Dzieje teatru krab.,
Malarstwo- A. Drozd (piąt. 9—15,
sob 9—14), Franciszkańska tt

Bractwo Kurkowe (piąt; 9—15; sob.

9^-14), Wieża Ratuszowa (piąt. 10
—1 7, sob. 9—14), Muzeum Narodo
we — Oddziały, Sukiennicę: -Gale
ria poi. malarstwa 1 rzeźby . 1764—
1900 (piąt. sob, 10—16), Dom Ma
tejki, Floriańska 41. (piąt; '12—18,
sob. 10—16); Szolayskich, pl. Szcze
pański 9: Pol. malarstwo i rzeźba
do 1764 r. (piąt. sob.- 10—16),' Czar
toryskich, Pijarska 8: Wyst. arcy
dzieł źe zbiorów, Czartoryskich
(piąt-. sob. , 10—16), Nowy Gmach,
al. 3 Maja 1 Polskie malarstwo
i rzeźba XX w., Kobierce turec
kie, Portret polski, XVII i XVIII
w. (piąt. sob. 10—16), Archeologi
czne, Poselska 3: Starożytność ł
średniowiecze Małopolski , Kolek
cje zabytków archeologii śród
ziemnomorskiej, Broń w pradzie
jach i w średniowieczu i in. (piąt.
10—14, sob. 14—18); Podziemie ko
ścioła św. Wojciecha w Rynku Gł.

(piąt. sob, 9—1 .6)., Etnograficzne,
pl. wolnica 1: Indianie Ameryki
Połudn, ŹJ fotogramów B. Malkina

(piąt, sob.. 10—15), Pawilon Wysta
wowy, pl. Szczepański 3a: Wyśt.
w XXX-lecie „Zachęty”,’ (piąt, 13
—20. sób.. ii—18), Galerie: Arkady,
ph ■Szezepańskl 3; Malarstwo. J,
Nowosielskiego .(piąt 13—20,. sob.,
11—18), Pryzmat, Łobzowska’ ,3:
Grąfika Liliany Sćhaefer z Francji
(piąt. sob 10—18), ul. Anny 3:

Wyst. A. Macijauskasa (piąt, sób.

10—J8), Sztuki Współczesnej, Bra
cka' 2: Najlepsza grafika roku

(piąt. sob. 11 —1'8), Mały Rynek 4:
Grafika Adolfa Mexiaca '

(piąt,
sob 10—21), Floriańska 34:: Biżu-'
teria Janusza Bożka (piąt,1 10—18.

.sob.- 10—17), Rydiowka, Tetmajera
38 (mąt sob! 11—14), KTF, ul.
Boh Stalingradu- 13:„ Venus 7,7 (9—
21); Kopalnią Soli, Wieliczka oraz

-Muzeum ”

Muźóum

ęzyżyńy

Żup Krakowskich (7—IR),
Lotnictwa i Astronautyki
(piąt, sób. 10—14).

Chlr. Prądnicka 80, Chlr. dzlee.

Prokoeiln,. Urolog; Prądnicka 35,.
Laryng. Kopernika 2Są, Okulist.

Kopernika 38 (Neurologia oraz in
ne oddziały szpitali wg rejoniza
cji), pogot. Ratunkowe i Łaza
rza 14: Ambulatorium Okulistyczć
ne (całą dobę).; wypadki teł. 99,
zachorowania i przewozy 238-83,
Informacją, tel. 205-11. Rynek Pod-:

górski 2 : 625-50, 657-57, Lotnisko
Balice 745-68, Pogot. MO teł. 97,
Telefon Zaufania 371-37
Straż Poż. 98, Informacja o Usłu
gach, Floriańską 20, tel. 271 -30,
228-90 (7.— 18), Nowa Huta: Pogot.
MO Tel. '

411-11,' Pogot. RatunR.

422-22, .417-70, Straż Poż. 433-33,
Dyżur pedlatr. dla Nowel Huty, ;

Szpital w Nowej Hucie, Informa
cja kolejowa zągr. 241-82, kraj.
223-33, 295-15, Informacja kodowa

te( 413-54 (dla- N. Huty) -203-22,
'

201/88, 230-19. Pomoc Drogową
p!zm, ul. .kawiory 3 — Kraków,
tej; 755-75 1 748-92 (7—22), Milicyj
ny Telefon Zaufania 216-41 (całą
dobę) 262-33 (8—16), Krak. Tow.

Świadomego Macierzyństwa, Miodz;
Poradnia Lekarska, ul. Boh. Sta
lingradu 13 tel. 278-08 (eodz 9=-

18). Wizyty domowe lekarzy cho
rób dzieci — Lęk. Spóldz. Pracy,
tel 295-78, .225-66 (16—23.30)... Infor
macja Turystyczna „Wawel-Tou-
rist”. Pawią 8, tel 260-91 (8—29);
Informacja Kulturalna, KDK, pok..
144/IIIp. (tel 244-02. w godz. 11 —

18), Poradnia Przedmałżeńska I

Rodzinna, pl. Wiosny Ludów- 6
(pon śr. 1 pląt. 16—19), Dyżurne
przychodnie — ogólne, pediatrycz
ne; stpmatologiczne. gabinety za
biegowe (świadczenia ambulatoryj- i

nę 1 wizyty domowe)., Pizycho-
dńia, ąi. Pokoju 4. w godz. 18—

22, tel 181-80, a dla poradni pe
diatrycznej 183-96 — dla Śródińić- '

ścia, Przychodnia, os Jagielloń
skie BI 1, w godz. 18—22, tel. :

469-15 — dla Nowej Huty'.. Przy-.
'

chodnla, ul Kronikarza Galla 24,
w godz. 18—22, tel. 721-35 — dla

Krowodrzy, ■Przychodnia, ul, Kra
sickiego Boczna 3, w godż. 18—

22, tel. 618-55 — dla Podgórza.
Informacja Służby Zdrowia: od

gódż. 8 do 22 ter 378-80, od godz.
22 do 8. teł 240-93. Inf. Toksyko
logiczna, Kopernika 26, teł. 199-99.

(16-22),

stawały sję kontury jej cyplów, małych zatok, sta
rych fortów tonących w zielen-i, a w samym środku

skupiska jasnych domków i białej dzwonnicy koś—
'■ciołka, górującej nad miasteczkiem,

—. Gzy sądzi pan, źe uda mi się dostać gdzieś ko
stium kąpielowy? — zapytał Lechąta Anglik.

Maigret nie myślał o tym Pochylony nad nie

zmąconą gładzią wody, ujrzał nagle, doznając przy
tym lekkiego zawrotu głowy, dno .morza przesuwa
jące się pod barką. Głębokość wynosiła tu nie mniej
niż dziesięć metrów, ale woda była tak przejrzysta1,
że Odróżniało się najmniejsze szczegóły podmorskiego
pejzażu. Był to istotnie prawdziwy pejzaż — równiny

,’ wąwozy i

.31

Po upływnle: nieć Hej godziny, samochód1 zatrzymał
się na kamienistym cyplu-wybrzeża, gdzie nie było
nic' poza oberżą w prowansalskim stylu 1 paroma
rybackimi domkami bladoniebieskiego i różowego kó- .....

lo.ru, pokryte zielonością, kamieniste wzgórza, .._ __„

Morze było nieprawdopodobnie błękitne, właśnie ta- Przepaście, wśród których ławice ryb pasły się jak
kie, jakie się widzi na kartkach pocztowych. Dalej, 0<da zwierząt na łące. W pewnej chwili komisarz
na opalizującej powierzchni wody, leżała wyspa o z niepokojem zerknął na pana Pyke’a, czy nie spo-
bardzo zielonych wzgórzach oraz ozerwónych i zół- strzegł on- tęgo dziecinnego zachwytu, Ale inspektor
tych skałach.tych skałach. Scotland Yardu nie zwracał nań

Przy końcu drewnianego molp stała nieduża barka przejęty wpatrywał się w

rybacka
— To dla nas. Prosiłem Gabriela, aby mnie tu

przywiózł, a potem, żeby zabrał nas na wyspę. „Kor
moran”, statek obsługujący tę trasę, kursuje tylko
o 8 rano, a później o 5 po południu. Gabriel jest jed
nym z Galii... Zaraz to panu . wyjaśnię. Tam są dwa

klany: Galii i Morin. Prawię wszyscy mieszkańcy tej
wyspy należą do tych dwóch rodzin.

Lechat wziął walizki, które przy jego drobnej po
staci robiły: wrażenie bardzo dużych, c

Na: barce zapuszczono już motor. Wszystko to wy
dawało się trochę, nierealne, toteż Maigretowi trudno

było -uświadomić . sobie, że jego .przyjazd ; związany
* jest z dochodzeniem w sprawie zamordowania czło
wieka.

— Nie proponowałem panu obejrzenia zwłok,, choć
są tutaj,1 w Hyeres. Wczoraj rano, dokonano sekcji.

Z Giens doPprguerpUes było około trzęćh mil. W

Jniarę jak zbliżali s-ig do wymy. coraz wyraźniejszą

uwagi’, gdyż nić
dno morza.

*

Trudno od razu zorientować się. 1
.wszej chwili wszystko wydaje się _____ I____

Port był malutki, Z lewej strony znajdowało się mo
lo, z prawej — skalny Cypel porośnięty nadmorską
sośniną.W głębi — białe 1 różowe . domy o czerwo
nych dachach, otoczone palmami, miińozami i tama-

’

rysakiem.
Czy Maigret widział gdziekolwiek mimozy poza

znajdującymi się w. koszykach’ paryskich kwiaciarek?
Nie1 przypominał sobie, czy- mimozą kwitła, gdy parę
lat temu prowadził dochodzenie w Antibęs 1 w. Can
nes.

Na molpoczekiwała ich grupka ludzi Wielu ryba
ków śtałb tez na pokładach swoich barek pomalowa
nych jak choinkowe ozdoby. ... ........... .. t|.

i

w terenie. W pier-
! dziwne i obce.
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