
złozy wizytę

Kraków, czwartek 1 czerwca 1978 r.

Fot. KAZIMIERZ OŁCHAWA

iKRAKÓW:

w Jugosławii
Na zaproszenie prezydenta

Socjalistycznej Federacyjnej
Republiki Jugosławii, przewo
dniczącego Związku Komuni
stów Jugosławii, Josipa Broz.-

Tito, uda się jutro, tj. 2 czer
wca br. do Jugosławii z ofi
cjalną przyjacielską wizytą I
sekretarz Komitetu Centralne
go Polskiej Zjednoczonej Par
tii Robotniczej Edward Gierek.

W środę wieczorem, w pro
gramie I telewizji jugosłowiań
skiej transmitowano wywiad z

Edwardem Gierkiem.
Edward Gierek omówił sto

sunki polsko - jugosłowiańskie,
poruszył aktualne zagadnienia
międzynarodowe, przedstawia
jąc m. in. stanowisko Polski w

takich kwestiach . jak odpręże
nie, zahamowanie wyścigu zbro
jeń oraz rozbrojenie.

Telewizja jugosłowiańska w

związku ?. wizytą E. Gierka na
dała audycję pt. „Polska dziś”,
bogato zilustrowaną reportażami
z Warszawy, Katowic,. Krakowa
i Gdańska, w których ekipa ju
gosłowiańskiej TV, obok boga
tej historii Polski, pokazała o-

biekty świadczące o szybkim
postępie gospodarczym kraju.

Wizyta •

L Breżniewa

Leonidem

w Czechosłowacji
W drugim dniu oficjalnej

przyjacielskiej wizyty w Cze
chosłowacji delegacji partyjno-
rządowej ZSRR z.

' Breżniewem na czele na Zam
ku Praskim odbyło się uroczyste
zgromadzenie

’

przedstawicieli
instancji i organizacji partyj
nych, państwowych, gospodar
czych i społecznych oraz św’iata

nauki, kultury i sztuki CSRS.
Podczas uroczystości Gustav

Hpsak i Leonid Breżniew wy
głosili przemówienia. i

Custav Husak stwierdził, że

wizyta partyjno-rządowej dele
gacji ZSRR jest ’jeszcze jednym
dobitnym przejawem stale u-

macniających się trwałej przy
jaźni i wszechstronnej '.współ
pracy między partiami i naro
dami obu krajów

Leonid Breżniew nawiązując
do konferencji w Helsinkach,
która stworzyła możliwości roz
wijania dalszych stosunków w

Europie, powiedział: Wydawało
by się, że zbudowano trwały
polityczny fundament odpręże
nia. Jednakże znalazły się koła

polityczne, które jawnie dążą do

(Dokończenie na str. 2)

Argentyny odbędzie
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Przed nami wystawy
7. Międzynarodowego

Biennale Grafiki

• V'ą„

W. Pawilonie Wystawowym
EWA trwają ostatnie przygoto
wania do otwarcia wystawy
głównej 7 Międzynarodowego
Biennale Grafiki w Krakowie.

Spośród nadesłanych na Bien
nale 3812 prac do wystawy za
kwalifikowano 811.375 autorów
z 37 krajów. Wśród nich naj
liczniej reprezentowani są arty
ści z Polski i Japonii. Wystawa
główna, mniejsza nieco niż w

lątach- poprzednich, posiada u-

kłąd problemowy polegający na

pokazaniu poprzez grupowanie
grafik tendencji, postaw, kie
runków rozwiązywania proble
mów artystycznych.

Rozszerza sie

strajk głodowy
w Chile

W Chile. rozszerza się akcja
strajków głodowych. Ich uczest
nicy domagają się od reżimu Pi-
nocheta informacji na temat o-

sób uwiezionych po dojściu do

Wind,ty junty wojskowej, któ
rych los jest dotychczas nie

Znany. W strajkach głodowych
bierze obecnie udział ok. 200
osób.

Dziś inauguracja

Prace zgromadzone na wysta
wie głównej . oceni i przyzna
nagrody międzynarodowe jury
w składzie: Ronald Alley (An
glia), Karl Heinz Heering
(RFN), Władysława Jaworska
(Polska), Raoul-Jean Moulin

(Francja), Aleksander Nowinow

(ZSRR), Werner Schmidt (NRD),
Witold Skulicz (Polska).

Uroczyste otwarcie 7 Między
narodowego Biennale Grafiki i

wręczenie nagród nastąpi 5
czerwca br. Wcześniej jednak
będziemy mogli oglądać już
wystawy towarzyszące Bienna
le. I tak: 2 czerwca, w galerii
„Pryzmat” przy ul. Łobzow
skiej 3 otwarta zostanie' wysta
wa prac Wojciecha Krzywo-
błockiego, laureata 6 MBG. 4
czerwca .udostępnione zostaną
publiczności kolejne wystawy
laureatów poprzedniego Bien
nale: Janusz Durki, Edward

Wasilewski, Sławomir Puszkic-
wicz prezentować będą swe

prace w „Galerii 2” w Pałacu
„Pod Baranami”, Antoni Star
czewski w galerii w Kramach
Dominikańskich przy ul. Sto
larskiej, Jacek Stokłosa w ga
lerii Desy przy ul. Jana 3, zaś
w galerii „Krzysztofory” otwar
ta zostanie ekspozycja prac
laureata Grand Prix 6 MBG
Gerarda Titus-Carmcla z Fran
cji.

W Pałacu Sztuki przy pl
Szczepańskim cd 5 czerwca

czynna będzie wystawa „Gra
fika: metody, postawy, tenden
cje” mająca na celu przybliże
nie szerokiej publiczności war
sztatowych i artystycznych taj
ników grafiki.

Muzeum Narodowe w Krako
wie przygotowało z okazji
Biennale wystawę problemową
„Ilustracja, Figuracja”, której
celem jest przedstawienie dwu
wariantów stosunku tekst —

obraz. Zgromadzone na wysta
wie dzieła pozwolą prześledzić
tytułowy problem na przykła
dzie rozwoju grafiki polskiej od
końca XVIII wieku do współ
czesności. Wystawa ta czynna
będzie w galerii w Sukienni
cach.

Jak zwykle przy okazji kra
kowskiego Biennale, nie za
braknie ciekawych, godnych
obejrzenia wystaw, na które w

imieniu organizatorów zapra
szamy. (e)

Nagrodą-uśmiechnięte buzie
O dzieciach ze Sząoły Spe

cjalnej nr 44 przy ul. Senator
skiej pamiętały . w dniu ich

święta Rada Zakładowa Kra
kowskiej Spółdzielni Cukierni
czej z ul Dominikańskiej oraz

Rada Zakładowa Hotelu „Cra-
covia”. Czekoladki i porcje
wspaniałych tortów przyjęte zo
stały ze zrozumiałym w tym
wieku zachwytem, A dzieci ź

tej szkoły nie mają zbyt wiele

powodów do radości, bo w

większości
tego co najważniejsze
dżlnnego ciepła. Są to

specjalnej troski, wiele
nich sierot i półsierot.
opiekuje Się Osiedlowe

Ligi Kobiet nr VII z Półwsia

Zwierzynieckiego, nic posiadają
ce jednak na ten cel żadnych
środków’ finansowych. W tresce

o dobro dzieci członkinie Koła

starają , się wńęe dotrzćć do ży
czliwych' mecenasów, którzy
mogliby ich małym, podopiecz
nym przyjść z pomocą, ofiaro
wać im nieco radości i uśmie
chu. Mamy nadzieję, że do.tego
łańcucha dobrej woli przyłączą
się dalsze zakłady pracy, a raz

nawiązane kontakty przemienią
się. w’ ścisłą współpracę, (hs)

W najbliższy poniedziałek, 5 bm o godz, 22 w Rynku Głów- J

nym przy pomniku Adama Mickiewicza odbędzie się, orga- (
nizowana przez Estradę Krakowską impreza poetycka: {

UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie pod wpływem wy
żu. Zachmurzenie małe. W

godzinach popołudniowych
rozwój chmur kłębiastych.
Wiatry północno-zachod

nie 2—4 m/sek. Temperatura
dniem 21—25, minimalna nocą

—10 st. C. (w)

Dziś Uli^z^naMdew^ Dzień. Dziecka

ZE ŚWIATA
MINISTER spraw zagranicz

nych ZSRR — Andriej Gro^ny-
ko, spotkał się wczoraj z se
kretarzem generalnym ONZ —

Kurtem Waldheimem. Omówio
no problemy dotyczące obec
nej sesji specjalnej Zgroma
dzenia Ogólnego NZ, poświę-

Przedłużenie
mandatu sił ONZ
na Wzgórzach Golan

Rada Bezpieczeństwa ONZ

przedłużyła do 30 listopada br.
mandat sił pokojowych ONZ,
nadzorujących rozdzielenie

wojsk izraelskich i syryjskich
na Wzgórzach Golan (UNDOF).,

Uroczystości w Urzędzie Miasta

do radości,
wypadków brak im

- ro-

dzieci
wśród

Szkołą
Koło

conej zagadnieniom rozbroje
nia. K. Waldheim wysoko oce
nił konstruktywny charakter
radzieckich propozycji w spra
wie konkretnych posunięć w

kierunku położenia kresu wy
ścigowi zbrojeń, wniesionych
przez delegację ZSRR pod o-

obrady specjalnej sesji Zgro
madzenia Ogólnego NZ.

VIII KONGRES Pisarzy NRD

wybrał nowe władze Związku.
Jego przewodniczącym został

znany pisarz, Hermann Kant.

Piastująca dotychczas to sta
nowisko Anna Seghers zrezyg
nowała' z niego z przyczyn
zdrowotnych i wybrana została

honorową przewodniczącą
Związku.

Wręczenie książeczek mieszkaniowych
wMankoin DomGw Dń

31 maja w przededniu Międzynarodowego Dnia Dziecka,
prezydent m. Krakowa EDWARD BARSZCZ gościł 60-osobową
grupę dzieci. Gospodarz miasta życzył swoim gościom dobrych
wyników w nauce, udanych wakacji i pogodnych dni. Har
cerze wręczyli E. Barszczowi pamiątkową tacę, a krakowian
ki bukiety kwiatów. W programie artystycznymi wystąpiła
dziatwa z TPD w Nowej Hucie i ze Szkoły Podstawowej
nr 88.

Na wczorajsze spotkanie przybyli: przewodniczący KK FIN
MARIAN KONIECZNY, przedstawiciele Kuratorium Oświaty
i Wychowania, TPD oraz ZHP.

Po sympatycznym, porannym spotkaniu z najmłodszymi
przedstawicielami Krakowa z okazji Dnia Dziecka, prezydent
mgr EDWARD BARSZCZ podejmował w salach Urzędu Mia

sta kolejną grupę wychowanków’ Domów’ Dziecka opuszcza
jących W' br. placówki wychowawcze. U progu samodzielno
ści prezydent wręczył im przydziały na mieszkania spółdziel
cze fundowane w ramach akcji „Echa” życząc równocześnie,
aby własne, cztery kąty były zaczątkiem dobrego życia, a ich

młodym właścicielom przyniosły osobiste szczęście...
Świadkami tego tak ważnego w życiu każdego człowieka

zdarzenia nyli: kurator mgr JAN NOWAK, wizytator dr
DANUTA PARDAŁOWA, dyr. Wydziału Spraw Lokalowych
UM — mgr ZYGMUNT POFIOŁEK oraz prezes Wojewódzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej mgr LUCJAN LEŚNIAK i jego
z-ca mgr inż. WOJCIECH SZLAGIEWICZ. Obu przedstawi
cieli spółdzielczości mieszkaniowej — w uznaniu ser
decznej i bardzo konkretnej pomocy w uzyskiwaniu miesz
kań dla osieroconej młodzieży — kurator Nowak udekorował

najwyższym odznaczeniem oświatowym w PRL — Medalami

Komisji Edukacji Narodowej.
„Echo” gratulując odznaczeń wypróbowanym sojusznikom

akcji dla wychowanków Domów Dziecka dziękuje również
serdecznie władzom miasta za życzliwość i zrozumienie z ja
kimi traktują problem młodzieży pozbawionej rodzinnych
domów. Dziękuje także tym wszystkim, którzy choć nieobecni
na uroczystości, sw'oim wkładem przyczynili się do rozwoju
naszej akcji początkowo przez fundowanie książeczek miesz
kaniowych, a obecnie — zamianę książeczek na mieszkania.
Tym, którzy je otrzymują — życzymy za prezydentem —

szczęścia! (mar)
Fot. JADWIGA RUBIŚ

Nagrody za twórczość

twórczość
i młodzie-

artystyczną
dla dzieci i młodzieży

Z okazji Międzynarodowego
Dnia Dziecka przyznane zosta
ły doroczne nagrody prezesa
Rady Ministrów za

artystyczną dla dzieci

ży.
Nagrody przyznano

czość w dziedzinie literatury,
teatru, plastyki, muzyki, filmu,
w dziedzinie radia i telewizji o-

raz architektury.

za twór-

Kraków, poezja i noc“

SE; .

Bziś na stadionie River Platę w stolicy
się uroczystość otwarcia XI piłkarskich mistrzostw świata, a na
stępnie rozegrany zostanie inauguracyjny pojedynek „Mundialu
'8” pomiędzy reprezentacjami Polski i RFN. Na zdjęciu głów

ce trofeum imprezy — złoty Puchar UEFA — wykonany według
Projektu włoskiego artysty Siivio Gazzaniffi*

Swoje wiersze czytać będzie 20 poetów, a to: Tadeusz SLI- J
WIAK, Teresa TRUSZKOWSKA, Jerzy PIĄTKOWSKI, Anna (
ŚWIRSZCZYŃSKA, Wojciech KAWIŃSK1, Krzjsztof GĄSIO- (
ROWSKI, Jan Bolesław OZÓG, Krzysztof LISOWSKI, Stani- r

sław STABRO, Andrzej WARZECHA. Bogusław, ROSTWO- ’

ROWSKI, Józef BARAN, Elżbieta ZECHENTER-SPŁAWIŃ- J
SKA, Marek WAWRZKIEWICZ, Wit JAWORSKI, Bogusław )
ZURAKOWSKI, Andrzej KALISZEWSKI, Leszek DŁUGOSZ, (
Adam ZIEMIANIN i Leszek A. MOCZULSKI. I

Imprezę poprowadzi' znany krakowski aktoi' Aleksander J
PABISIAK. 5

Po zakończeniu spotkania można będzie otrzymać teksty 1

poetów wraz z ich autografami. )
Impreza „Kraków, poezja i noc” jest poniekąd kontynuacją (

organizowanej dawniej przez „Echo Krakowa’ imprezy pn. t

„Krakowska noc poetów”. t
/
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List prezesa Rady Ministrów

Inauguracja obchodów
100. rocznicy urodzin
Janusza Korczaka

PREZES (lady Ministrów -

Fiotr Jaroszewicz przyjął wczo
raj ministra rolnictwa i rybo
łówstwa Holandii — Fortą van

Der Stóg. Tematem rozmowy
były aktualne zagadnienia sto
sunków gospodarczych między
Polską i Holandią, ze szczegól
nym uwzględnieniem współ
pracy w 'dziedzinie rolnictwa.

31 MAJA w Stoczni Szczeciń
skiej im, Adolfa Karskiego
wodowano kolejną jednostkę —

Urs „Adam Mickiewicz”. Jest

Służą cenną pomocą młodemu pokoleniu

Spotkanie Henryka Jabłońskiego
z zasłużonymi społecznymi wychowawcami

— to

wydro- .

Ja
naj-
wie-

pi-

Zreformować świat

znaczy zreformować
wanie- prawdę tę głosił
nusz Korczak, jeden z

większych pedagogów XX

ku, myśliciel, lekarz i

sarz, wierny przyjaciel dzieci,
którym poświęcił całe swe ży
cie, aż po ostatnie chwile istnie
nia — ginąc wraz z

swych wychowanków
szawskiego getta w

skim obozie zagłady 7
lince.

W środę 31 maja w

lumnowej Pałacu Urzędu Rady
Ministrów w Warszawie' odbyło
się uroczyste posiedzenie korni
tetu obchodów 100. rocznicy uro
dzin Janusza Korczaka, przypa
dającej 22 lipca br, W obradach

uczestniczyli geście zagraniczni
— przedstawiciele ośrodków na

tikowych, resortów oświaty
ganizacji i stowarzyszeń
czakoWskich z 10 krajów.

Na wstępie obrad został

czytany list prezesa Rady
nistrów

honorowego protektora
tu obchodów.

IV imieniu rządu PRL
list — pragnę przekazać
łyiu na obrady Komitetu Obcho
dów’ 100. rocznicy urodzin Janu
sza Korczaka serdeczne pozdro
wienia i życzenia owocnej dzia
łalności w popularyzowaniu hu
manistycznych idei tego wybit
nego pedagoga i wychowawcy
wśród wszystkich społeczeństw.

Ma wymowę symbolu to, że

inauguracja jubileuszu Janusza
Korczaka odbywa się w przede
dniu Międynarodowego Dnia

Dziecka, radosnego święta dzie
ci — przyszłości narodów7. Jest
cno świadectwem spełniania się
Korczakowskiej idei.

Wszystkim formom uczczenia

pamięci Janusza Korczaka przy
świeca ten sam cel: mają one je
szcze mocniej
ezeństwu, »

młodzieży, iż

powszedniości
trwa w historii wielka dziedzi
na prawd humanistycznych,
prawd heroicznych o najważ
niejszych obowiązkach.

Tragicznym w wymowie spraw
dzianom tych wartości były cza
sy I.T wojny światowej. Faszyzm
rzucił wyzwanie humanistycznej
tradycji ludzkości. Depcząc
wszelkie prawa, niszczył czło
wieka, jego dorobek materialny
i kulturalny. Machina totalnej
wojny nie oszczędziła nawet

dzieci. Dobro i sprawiedliwość
wyszły jednak z tej najtrudniej
szej próby zwycięsko za sprawą
narodów zjednoczonych w wiel
kiej koalicji antyhitlerowskiej,
Za sprawą wszystkich ludzi, któ
rzy nie pogodzili się z barba
rzyństwem, którzy na wyzwanie
odpowiedzieli walką o prawo do

tycia, do godności i wolności n»-

lodowej i osobistej.

grupą
z wftr-

hilćrow -

w Treb-

Sali Ko-

or-

kor-

od-
Mi-

Piutra Jaroszewicza,
komite-

— głosi
przyby-

uzmysłowić spole-
przede wszystkim
ponad rozgWSrem
krystalizuje się i

a placach budów odnoto
wujemy wyższy stopień
złodziejstwa. Demateriali

zowały się łopaty, kilofy, worki
z cementem a nierzadko całe
ciężarówki cegieł, ale nikt co

tej pory nie pomyślał, żeby
rąbnąć kompresor. Osobą, która

dostrzegła po raz pierwszy
skutki, tego niebanalnego przed
sięwzięcia był 48-letni majster
Teofil G. 13 lutego zjawił się
b-a budowie przy ul. Senator
skiej i stwierdził, że kompresor
koloru żółtego wyprodukowany
dwa lata wcześniej w Stalowej
Woli, który jeszcze dnia

przedniego stał na ulicy,
razem jest
Majster nic
mu, bo mu

przez myśl
dwutonową
zwinąć bezszelestnie jak portfel
z miesięczną wyplata. Zapytał
więc operatora kompresora
gdzie podział swoje narzędzie
pracy. Ten odparł, że nie wić.

Był również zdziwiony, chciał
bowiem pracować a nie miał

czym. Zadzwonili do bazy
sprzętu, ćzy tam hie Wiedzą kto
zabrał kompresor z frontu ro
bót. Odpowiedzieli, że słyszą po
raz pierwszy, aby coś takiego

lo
ty tn

na niej nieobecny,
wszczął zrazu ńlać-
w pierwszej chwili

nie przeszło, że

machinę mógł ktoś

ttowych idei,
otwierającym

wychow*w-

wychowania
który jest

komitetu.

to drugi <ertiikbnfenwowifcć z

tzW. ekspresowców, któ
rych cztery zamówiły w Szcze
cinie Polskie Linie Oceaniczne
w Gdyni.

31 MAJA na kómunklhym
Cmentarzu Północnym w War
szawie odbył się pogrzeb zmar
łego w wieku 58 łat znanego
fotografika —

rochoW.skiego.
współtwórców
reportażu.

Konstantego Ja-
Naieżaf On do

polskiego fotó-

tradycją
Rady
jabłoński

przededniu
Dnia

prze-
Państwa

spot-
Mię-

Dzieę-
spo-

Zgodnie z

wodnicz^cy
— Henryk
kał się w

dzynarodowego
ka z grupą zasłużonych
łącznych wychowawców dzieci i

młodzieży reprezentujących wie
lotysięczną rzeszę tych, którzy
na co dzień prowadzą jakże o-

fiarnie cenną działalność wy
chowawcza. i organizatorską
wśród najmłodszych obywateli
naszego kraju.

iłiiiiHiiiiiiiHiHiinmnmHHi

Driełb twórcze Korczak* żj j«
trwale i owocuje w Polscó, jego
ojczyźnie. Pragniemy, aby wszę
dzie, we wszystkich krajach by
ło onó zaczynem
źródłem inspiracji
nowe perspektywy
cze.

Min. oświaty i

Jerzy Kuberski,
przewodniczącym
przedstawił sylWfetkę i działal
ność Janusza Korczaka oraz

program obchodów 100. roczni
cy jego urodzin W Polsce.

W toku obrad pisarz Igor
Newerly przedstawił propozycję
przekształcenia komitetu obcho
dów 100. rocznicy urodzin J.
Korczaka w komitet mlędzyiia
rodotvy. Wniosek został przy
jęty jednomyślnie. W skład ko
mitetu weszli obecni

przedstawiciele: Bułgarii,
chosłowacji, Francji,
NRD, RFN, USA,
Włoch, ZSRR i Polski.

W Treblince, gdzie znajdował
się hitlerowski obóz zagłady —

odbyła się wczoraj uroczystość
odsłonięcia pamiątkowej tabli
cy ku czci wybitnego pedago
ga, pisarza, działacza społecz
nego i lekarza — Janusza Kor
czaka. Zginął on tutaj w l::4?
roku towarzysząc dobrowolnie

wychowankom wywiezionym z

Sierocińca w warszawskim get
cie.

na sali
Cze-

Izraeia.

Węgier

Prezydent m. Krakowa

przyjął konsula USA
31 maja prezydent miasta Kra

kowa — Edward Barszcz przyjął
przebywającego z pierwszą kur-

tuazyjną wizytą konsula USA w

Krakowie Nuela Logana . Paz-
*dbała. ' “

: :

Omówiono aktualne problemy
dotyczące województwa miej
skiego krakowskiego i dalszej
współpracy.

Przemówienie prez, Cartera

na sesji Rady NATO
W drugim dniu obradującej w

Waszyngtonie sesji Rady NATO,
wystąpił prezydent USA Jimriiy
Cartfer. k

Jego przemówienie zawierało
wezwanie do dalszej eskalacji
militarnego potencjału krajów
członkowskich NATO, do moder
nizacji sił zbrojnych tego bloku.
Carter szermował przy tytn mi
tem o „radzieckim zagrożeniu”,
który — jak wiadomo — nie po
raz pierwszy Wykorzystywany
jest przez polityków amerykań
skich ha różnych szczeblach gdy
chodzi o to, by przyspieszyć wy
ścig zbrojeń w kraju i narzucić

go swoim partnerom z bloku

wojskowego.

30 lat owocnej współpracy

Uroczyste spotkanie
polsko-bułgarski®

W Klubie ..Kuźnica” odbyła
się wczoraj uroczyste spotkańię
zorganizowane z okazji 30 roczni
cy podpisania Układu o Przyja
źni. Współpracy i Pomocy Wza
jemnej między Polską a Bułga
ria. •

Kia spotkani^ przybyła .gosz
czącą w Krakowie delegacja Za
rządu Głównego Towarzystwa
Przyjaźni Bułgarsko-Polskiej w

składzie: Georgi StoiłoW — prze
wodniczący oraz prof dr Petyr
.Oinckow i Rajna Cwetkowa. O-
becni byli również — radca am
basady LRP. w Warszawie Geor-
ęi Banenkin i dyr. Domu Przy
jaźni .Polsko-Bułgarskiej w Kra-
Kowić Hari Bajrachtarow. a ze

'strony- gospodarzy wieczoru:
i kier. Wydziału Pracy Ideowo-
i Wychowawczej KK PZPR .Jan
| Brnniek, wiceprezydent m. Kra-

; kowa Cuęcniusz Janczarski i

przew KRZZ Antoni Dałkowski.
Gości bułgarskich. powitał,

przewodniczący Kr akowskiego
Komitetu FJN Marian Koniec?-

■

przekazując na zakończenie ser
deczne pozdrowienia od bułgar
skich przyjaciół

Dla Towarzystwa Przyjaźni
Bułgarsko-Polskiej w Sofii wrę
czono gościom biblioteczkę lite
ratury polskiej. W części arty
stycznej wieczoru wystąpili ak
torzy scen krakowskich. (aż)

Wizyta
L. Breżniewa

tycznego rozwoju społeczeń
stwa, z socjalistycznymi wartoś
ciami moralnymi w jakie chee-

my wyposażyć młode pokole
nie.

Dążenia te, działalność któ
ra jest Ich wyrazem, stanowią
ważny element realizacji hasła

„Aby Polska rosła w Siłę,
dzie żyli dostatniej”. Siła
ski bowiem, to nie tylko
materialna socjalizmu,
wysiłkiem narodu budujemy,
ale przede wszystkim człowiek,
który potrafi

’

ją spożytkować
ku dobru jednostki, narodu,
ludzkości.

Wszystkim społecznym Wy
chowawcom, z okazji Międzyna
rodowego Dnia Dziecka, prze
wodniczący Rady Państwa ży-

Życzył także

nowe

mło-
może

Na spotkaniu - w Belwederze

społecznych wychowawców re
prezentowali m. in.: Zdzisław
Górecki — nauczyciel w Szko
le Podstawowej nr 35 w Nowej
Hucie'i Romana Radlińska —

kierowniczka klubu osiedlo
wego Spółdzielni Mieszkanio
wej w Wieliczce.

W toku bezpośredniej, żywej
i bogatej w prezentację cen
nych doświadczeń rozmowy ja
ka rozwinęła się podczas spot
kania zabierali głos niemal

wszyscy jego uczestnicy: in
struktorzy ZHP i działacze ru
chu przyjaciół harcerstwa, ak
tywiści TPD I PCK, działacze
samorządów mieszkańców, mat
ki rodzinnych domów dziecka.

Wspólnym wątkiem wypo
wiedzi stało się podkreślenie
potrzeby dalszego

'

rozwijania i
umacniania jednolitego frontu

wychowawczego oddziaływania
na dzieci 1 młodzież.

Zaprezentowano w

wiele przykładów
zaangażowania ponad 140
rzeszy
o tym
Jerzy

Na

głos zabrał

który poświęcił swe

nie roli, miejscu i wadze

łecznej pracy wychowawczej.
Zdaniem przewodniczącego

Rady Państwa bogata i obszer
na dyskusja wskazała dobitnie,
iż zróżnicowany pod względerp
organizacyjnym, stosowanych
form i metod pracy ruch wy
chowawczy — łączą wspólne
cele i dążenia najściślej zwią
zane z perspektywą socjalis-

dyskusji
ofiarności i

tys.
instruktorów ZHP. Mówił
m. iń. naczelnik ZHP —

Wojciechowski.
zakończenie

Henryk
spotkania

Jabłoński,
wystąpie-

s po

a lu-
Pol-
baza

którą

ezył sukcesów,
wzbogacania icb ruchu o

kadry, zwłaszcza spośród
dzieży, która znaleźć tu

i cenne źródło wzbogacania spo
łecznych. kwalifikacji i wiele
radości z pożytków jakie dzia
łalność. ta przynosi,

W spotkaniu uczestniczyli:
zastępca przewodniczącego Ra
dy Państwa — Zdzisław Tomal,
wicemarszałek Sejmu — Halina
Skibniewska, członek Rady
Państwa — Eugenia Kempara,
kierownik Wydziału Organi
zacji Społecznych. Sportu i

Turystyki ESC PZPR — Zdzisław
Andruszkiewicz, członkowie
kierownictw szeregi resor
tów i instytucji oraz naczel
nych władz organizacji społecz
nych.

w Czechosłowacji
(Dokończenie ze sir. 1)

storpedowania procesu odpręże
nia. nie tylko zresztą w Europie,
i powrotu jeśli juz nie do „zim
nej’ to przynajmniej do „chłod
nej’ wojny. W tym samym kie
runku zmierzają też takie po
czynania, jak krwawa ingeren
cja krajów NATO w Zairze,

’
- usi

łuje się żaniaskować propagan
dową wrzawą na temat wymy
ślonego „radzieckiego” czy też
. .kubańskiego” udziału w tych
wydarzeniach.

Liczne inicjatywy krajów7 so
cjalistycznych, zgodne niewąt
pliwie z interesami narodów eu
ropejskich i nie tylko europej
skich. nie znajdują należytego
oddźwięku, chociaż ich korzyst
ny charakter powinien być dla

wszystkich oczywisty.
*

Tego samego dnia na Zamku
Praskim, odbyła się uroczystość
udekorowania sekretarza gene
ralnego KG KPCz. prezydenta
CSRS Gustawa Husaka oraz

członka Prezydium, sekretarza
KC KPCz Vasila Bilaka naj
wyższymi radzieckimi odznacze
niami' państwowymi. G. Husak

otrzymał Order Rewolucji Paź
dziernikowej. a V. Bilak — Or
der Lenina.

Wieczorem radziecka delega
cja partyjno-rządowa udała się
do Bratysławy.

ny. O lrk|Hdu.charakter

tach polsko-bułgarskich
'

oraz

rozwijającej się stale wymianie
handlowej i współpracy nauko-

wn-kulturalnej pomiędzy naszy
mi krajami/mówil w swym wy
stąpieniu. rektor UJ, przew. Za
rządu Głównego Towarzystwa
Przyjaźni Polsko-Bułgarskiej —

prof. dr Mieczysław Hess.

Przewodniczący delegacji Ge-

orgi Stoiiow wskazał na wspól
ne drogi walk’’ o niepodległość
naszych narodów i socjalistycz
ny' rozwój Polski i Bułgarii

Krwawe incydenty
v/ Indiach

W środę podano do wiadomości
w Delhi, że 16 osób zostało zabi
tych podczas gwałtownych incy
dentów, do jakich doszło w cza
sie wyborów do władz lokal
nych, w indyjskim stanie Bihar.

Policja otworzyła ogień do tłu
mu. który zaatakował lokal wy
borczy. Aresztowano 300 osób.

Obyczaje nie od święta

Nieznani sprawcy
zaginęło. Kompresor nr 2434
odwieziono na budowę i powi
nien tam być. Nie ma — należy
poszukać. iNie dadzą rezultatu

poszukiwania, trzeba będzie po
wiadomić kierownictwo Zakładu

Remontowo-Budowlanego Woje
wódzkiej Spółtlzićlńi Mieszka
niowej, który wykonuje budo
wlane przedsięwzięcie. Oczywi
ście w następnej kolejności na
leży wezwać milicję, bo
nie to jej specjalność.

Przesłuchania - nie dały
tatów. Operator sięgnął
cią wstecz ale nie
żaden szczegół mogący rzucić
światło na tajemnicze zawieru
szenie się sprzętu. Przypomniał
Sobife tylko, że po skończonej
robocie poprzedniego dnia po
zostawił kompresor nie zamknię
ty ale nie z lekkomyślności
tylko dlatego, że od Samego
póczętku ńię było doń klucza.
Ponadto zapewnił, że takiego u-

szuka-

rfezul-

pamię-
natrafił na

się w ckłościrządzenia to

sprzedać, nie da. Nie znaczy to

jednak, że niemożliwe jest
Spieniężeni^ w ogóle. Kompre
sor posiadał zdaniem operatora
trwa cenne elementy, które mo
gły się komuś przydać. Były,
nirni: sprężarka oraz silnik wy
produkowany

‘

na licencji „Ley-
lałidfl”. Pozostawał jednak pro
blem transportu. Urządzenie,
jak już wspomniałem, nie naj
lżejsze. wymagało do przeciąg
nięcia z miejsca na miejsce
traktora lub samochodu i to

jeszcze z odpowiednim zacze
pem. Zabrać je tak po prostu
z ulicy, to nie byłó zadanie na

siły ludzkie. Sam zaś kompre
sor uciec nie mógł. Z kolei każ
dą próbę przemieszczenia za

pomocą silnika spalinowego mu-

siałby słyszeć stróż nocny, któ
remu spółdzielnia płaciła za to,
żeby w nocy nie spal a czuwał.

Obywatel, którego óboWiąz-

kiem było strzeżenie

placu budowy miał

nocy, jak powiada,
pilnowany teren

trzykrotnie. Resztę
dzał w pakamerze,
wszelako
Się wokół
wcześniej
powiedział
kompresor
wieźli i choć aparat postawiono
poza terenem budowy. stróż
przyjął informację do wiadomo
ści. Aliści w ostatnim dniu

służby, nikt mu nie przypom
niał o tym, więc pomyślał za
pewne, że apel o czujność wy
głoszony przed miesiącem prze
stał obowiązywać.

W miejscu, gdzie stała zguba
operator zauważył ślady kół
traktora, które Wskazywały
kierunek w jakim oddalił się
drugi nieobecny. Siad się jed
nak w pewnym miejscu ury-J

całości
latfisaw

obchodził

przeciętnie
czasu spę-

z której
słyszał cowidział i

dziać mogło. Miesiąc
jeden z robotników

mu, żeby uważał na

bo go właśnie przy-

Zmarła

VV Warszawie, w wieku 8(1 lat,
zmarła 31 niąja znana malarka
i rysowniczka Maja Berezowska,
autorka ilustracji do dziel klasy
ki polskiej i obcej, rysunków sa
tyrycznych, portretów znanych
ludzi i kwiatów. Międzynarodo
wy rozgłos przyniosły jej przed
wojną ilustracje do „Dekamero-
na”.

W czasie okupacji hitlerow
skiej była więźniarką obozu

koncentracyjnego w Rąvens-
brueck. Po wyzwoleniu powra
ca do Warszawy, nawiązuje
współpracę z tygodnikiem saty
rycznym „Szpilki", publikuje też
swe rysunki w innych czasopi
smach: opracowuje ‘lustracje do
wielu albumów i książek, bierze
udział w licznych wystawach w

kraju i za granicą.
Prace Mai Berezowskiej mo

żna znaleźć w wielu zbiorach

muzealnych kraju a także w Pa
ryżu, Sztokholmie, Londynie,
Kopenhadze. Była laureatką li
cznych nagród krajowych i mię
dzynarodowych.

l pobytu w Polsce

arcybiskupa L. Popiego
Zgodnie z porozumieniem poi.

sko-watykańskim z 1974 r. prze
bywa w Warszawie ks. arcybi
skup Luigi Poggi, kierownik (Ze
społu Stolicy Apostolskiej do

spraw stałych kontaktów robo
czych z rządem PRL.

W dniach 30 i 31 maja arcybi
skup Poggi został przyjęty przez
kierownika Urzędu do spraw
Wyznań, ministra. Kazimierza

Kąkolą. 31 maja arcybiskupa
Poggiego przyjął kierownik Mi
nisterstwa Spraw Zagranicznych
Józef Czyrek.

w sprawie mandatów
za jazdę na gapę

wał Zaczęto więc myśleć, kto
też rr>gł uprowadzić wartościo
wy sprzęt: zastanawiał się
mistrz budowlany, wytężał u-

mysł specjalista ds. mechanicz-

no-energetycznych, wreszcie
sam kierownik bazy sprzętu i

transportu, ale nic odkrywcze
go hie wykombinowali. Nikt
również nie zadzwonił z żąda
niem okupu.

Funkcjonariusze • operacyjni
Chodzili, dedukowali, a że nic
z tych czynności nie wyszło,
siedli j napisali, źe z braku

wykrycia sprawcy dochodzenie
zostało umorzone. Jedyne co u-

stalono z dokładnością do trze
ciego miejsca po przecinku to

fakt, że kompresor w dniu kra
dzieży miał wartość 197.412
Nic więcej. W konsekwencji
go wszystkiego prokurator
jonowy napisał wystąpienie

Wczoraj podczas posiedzeniu
Komisji Gospodarki Komunal
nej, Komunikacji i Łączności
RN m. Krakowa zgłoszony zo
stał przez Zjednoczenie Przed
siębiorstw Gospodarki Komunal
nej i Mieszkaniowej oraz MPK
wniosek o podwyższenie opłat
za przejazd pojazdami MPK beż

ważnego biletu z 50 do 200 zł i
ze 100 do 300 zł. Wniosek teń
uzasadniano rosnącą ilością
„gapowiczów”. Członkowie Ko
misji wypowiedzieli się przeciw
tej podwyżce, proponując opra
cowanie innej Wersji opłat
uwzględniającej różne środki

transportu.
Negatywnie również zaopinio

wano podwyżkę Opłat z 5 do 10
zł za przejazd .mikrobusami,
wysuwając propozycję podwyż
ki opłat do kwoty odpowiadają
cej kosztom eksploatacji z nie
wielkim zyskiem dla przedsię
biorstwa, a więc w granicach
7-8 zł.

zł.
te-
re-

dó

prezesa wojewódzkiej spółdziel
ni sugerując- konieczność kontro
li zabezpieczenia sprzętu na

mnych spółdzielczych budowach.
W przeciwnym wypadku znowu

może coś cennego zaginąć. Nie

dotyczy to oczywiście stróża,
którego nikt nie ukradnie bo
wiem pilnujących i tak mamy

norlmia r'ZF?.

(J?
i

Instytut’!/ badawcze i orga
nizacje społeczne te Szwaj
carii publikują alarmujone
statystyki o gwałtownym
wzroście alkoholizmu w

Szwajcarii. Obliczono, że ok-
127 tys. osób, w rezultacie
systematycznego nadużywa
nia alkoholu doznało nieóS-
wracaljnijćh deformacji psy
chicznych i. fizycznych. W

szczególności zwraca się u-

wagę na rozwinięty alkoho
lizm u kobiet, których udział
w ogólnej liczbie nałogoioych
alkoholików przekroczył już
30 proc.
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Bilans półtora roku w „Bacutilu"

Mieszanka firmowa
ze znakami zapytania

Zginęło 200 ton kukurydzy, 312 ton pszenicy, 98 ton jęcz
mienia! Jest to warte jakieś 4 miliony zł. Uczciwy znalazca

proszony jest o informację pod adresem właściciela: REJO
NOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA PRZETWÓRCZEGO
PRZEMYSŁU PASZOWEGO „BACUTIL” w Krakowie. Nie
wiadomo jak zginęło. Dokładnie nie wiadomo nawet kiedy:
gdzieś pomiędzy czerwcem 1976 roku a listopadem 1977 r.

Właściciel może by się nawet zgubą nie przejął gdyby nie
kontrola przeprowadzona przez Okręgowy
dów Państwa i Kontroli Finansowej,

Zarząd Dochu-

Kierownik Wytwórni Pasz w

Krakowie i kierownik ma
gazynu wyjaśnili komisji

inwentaryzacyjnej skąd mógł
się wziąć niedobór zboża. Pc

pierwsze zboże składowane jest
w magazynach luzem, „w okre
sie letnim — przy temperatu
rach sięgających 35 st. C i

względnej wilgotności powie
trza 50—55 proc. — temperatu
ra w pryzmach dochodziła do 50
st. C, co powodowało wysycha
nie zbóż”. Wyschło w ten spo
sób 205 ton zboża. Wyjaśnienie
nieco osłabia takt, że w Wy
twórni Pasz nie prowadzi się
pomiarów wilgotności i tempe
ratury, nie ma nawet higro-
i termometrów.

PRZYKLEIŁO SIĘ
Po drugie, zboże przykleja się

do opakowań „przez niewłaści
we trzepanie’'. Średnio do jed
nego opakowania przykleja się
od60do90dkgzboża.Wten
sposób przykleiło się jakieś 55

ton. Ubytki powoduje „szuflo
wanie” zboża, powstają one

również „przy pracy cyklonu”,
cyklon wywiał ok. 20 ton zbo
ża. Nie wytłumaczony w powyż-

Mózg i pożywienie
Spożycie porcji omletu jest

ważnym wydarzeniem w życiu
naszego mózgu — stwierdził dr
Richard Wartman, profesor In
stytutu Technologii w Massa
chusetts.

Podczas niedawnego sympo
zjum w Toronto, którego tema
tem były sprawy odżywiania,
badacze' stwierdzili, że pewne
składniki odżywcze wpływają
na funkcje mózgu. Itakna

przykład, produkty mleczne,
wątroba, jajka zwalczają bez
senność. wrażliwość na ból, a

nawet pomagają w wypadkach
osłabnięcia pamięci.

Antyczne wazy
z dna morza

Angielscy archeolodzy rozpo
częli prace nad wydobyciem z

dna morza unikatowej kolekcji
starożytnych waz, która w 1798

roku zatonęła wraz z angiel
skim żaglowcem u wybrzeży
Sycylii. Kolekcja" została skom
pletowana przez Williama Ha
miltona (męża słynnej lady
Hamilton), który był angielskim
ambasadorem w Neapolu. . Ha
milton organizował wykopali
ska na terenie Pompei i Hercu-
lanum. Część swojej kolekcji
przekazał on Muzeum Brytyj
skiemu. Zasadnicza część zbio
rów zatonęła w drodze do Lon
dynu. Być może dopiero teraz

po prawie 200 latach stare wa
ży greckie i rzymskie trafia do
Muz eum Brytyjskiego.

- Nowości wydawnicze
Nakładem WYDAWNICTWA LI

TERACKIEGO ukazały się nastę
pujące pozycje:

Kazimierz Dębnicki. Obszar

Niewypowiedziany. Str. 196. Cena
25.— Zbiór opowiadań. Maria Les
iewicz. Ostrożnie, szkło! Str. 115.
Cena 10.— Opowiadania — szkice

Psychologiczne. Zofia Rygier-
Natkowska. Rówieśnice. {Str. 313.

c«na 45.— Powieść obyczajowa.
Włodzimierz Perzyński. Nie było
nas, był las. Str. 270. Cena 25.—
dowieść obyczajowa.

Maria Judite de Carvalho. Puste

s?afy. Tłum. J. Z. Klave. Str. 137.
C^na 20.— Powieść jednej z naj

niedobór 300 tonsze sposoby
zboża wyniknął po prostu stąd,
że zboża brakowało w wago
nach dostawczych. Że należało
to kwestionować przy odbiorze?

Byc może, ale Wytwórnia Pasz

nie posiada wagi wagonowej ani

wag automatycznych. Korzysta z

wagi w pobliskim młynie, ale
ten także ma tylko wagę do wa
żenia wągonów 2-osiowych, więc

surowców dostarczonych wago
nami 4-osiowymi (a było ich

sporo) z reguły nie ważono. Je
dynie w wyjątkowych przypad
kach widocznych uszkodzeń lub
braków odsyłano je na w’agę na

stację w Olszy.
Wszelkió ubytki w transpor

cie księgowano po prostu na

tzw. konto odchyleń od cen

ewidencyjnych. Zniekształcało
to rozmiar rzeczywistych odchy
leń od cen, a co najważniejsze
zwalniało od zastanawiania się
nad zasadnością ubytków. Tym
sposobem zakłady w Charsznicy,
Krakowie, Ropczycach, Sando
mierzu podległe Rejonowemu
Przedsiębiorstwu Przetwórczemu

Przemysłu Paszbwego „Bacutil”
w Krakowie wykazały w 1977
r. ubytki w transporcie 271 ton

zbóż o wartości 1.923 tys. zł.

Faktycznie „ubytki te uzyski
wano” przez poprawianie ilości

w-książkach ważenia wagonów.

POPRAWKI W DÓŁ
IWGÓRĘ

Uwagę kontrolujących zwró
ciły liczne poprawki w doku
mentach przyjęcia surowców i

sprzedaży pasz. Cecha charakte
rystyczna tych poprawek: iloś
ci otrzymywanych surowców

korygowano w dół, ilości sprze
dawanych pasz — w górę. Nie

wiadomo, kto to robił i dlacze
go, nie podpisywał się. Nie wia
domo też, dlaczego w książkach
ważenia wagonów i samochodów

odnotowywano ważenie także

wtedy, gdy dokonywano przyję
cia tylko statystycznie, bez wa
żenia. Książka ważenia jest w

tej sytuacji żadnym dokumen
tem. Bardziej dociekliwi odbior
cy składali reklamacje, stwier
dziwszy opakowania nie dowa-
żone lub wręcz brak całych
opakowań pasz. Tylko w 1977 r.

Wytwórnia Pasz w Krakowie

uznała 40 reklamacji za uzasad
nione „z tytułu niedoładowania
w wysyłkach 3123 kg mieszanek
paszowych o wartości 63.273 zł”.
Jedną trzecią uznanych rekla
macji komisja mank poleciła
zwyczajnie spisać na straty
przedsiębiorstwa.

Zupełnie prawdopodobne, że

sporo zboża się zmarnowało. W

czasie kontroli na bocznicy wa
lało się wiele jęczmienia. Sposób
magazynowania zboża — świad
czący o braku troski (np. różne

gatunki razem na podłodze)
zwrócił też uwagę Okręgowej
Komisji Arbitrażowej. Jej pre
zes skierował w 1977 r. do dy
rektorów zakładów „Bacutilu”
stosowne przypomnienie.

wybitniejszych pisarek portugal
skich. Jorge Luis Borges. Opo
wiadania. Tłum, zbiór. Str. 390 .

Cena 60.— Adolfo Bioy Cesares.
Sen bohaterach. Tłum. A, Jasiń
ska. Str. 183. Cena 25.— Akcja po
wieści toczy się w latach dwu
dziestych na przedmieściach Bue
nos Aires.

Tadeusz Szaja. Utwory wybrane.
Str. 227. Cena 35.— Wiersze i pro
za. Stanisław' Gola. Południe z

Ikarem. Str. 58. Cena, 10.— Wier
sze. Stanisław Korab-Brzozowski.

Poezje zebrane. Str. 111. Cena 30.—

Z Biblioteki Młodej Polski,. Ma
rian Czuchnowski. Poezje wybra
ne. Str. 331. Cena 80.—

SWOBODNE PODEJŚCIE
Bywało także, że tzw, odpady

użyteczne sprzedawano — głów
nie odbiorcom indywidualnym
— zanim jeszcze zostały przez
laboratorium uznane za użytecz
ne, ba — zanim posłano próbki
do laboratorium, które paro
krotnie potem kwalifikowało je
jako nieużyteczne (pasożyty).

Okręgowa Delegatura Pań
stwowej Inspekcji Skupu i Prze
twórstwa Artykułów Rolnych,
która kontrolowała w 1977 roku

jakość mieszanek, zaopatrzenie
w pasze zakładów drobiarskich,
realizację programu poprawy
jakości, także nie wyrobiła so
bie dobrej opinii o ,,Bacutilu”.
Zarzuty: niewywiązywanie się
z umów w zakresie ilości asor
tymentów, niedotrzymywanie
terminów dostaw, niewykonanie
programu poprawy jakości.

Drobiazgiem świadczącym o

swobodnym podejściu do firmo
wych pieniędzy jest też np.
fakt, że część kompletu mebli

„Bieszczady” — nota bene ku
pionego z ominięciem ogólnie
znanych przepisów’ — odnalazła

się w mieszkaniu jednego z pra
cowników.

HELENA NOSKOWICZ

Rozmowy przy warsztacie

Z dwunastoletnim
autorem

o „Wyspie lampartów"
„Nuraz pośród wysokich traw ujrzałem długonogiego ge

parda, który rozglądał się uważnie dokoła, nadstawiając swo
je krótkie uszy raz w tę, raz w inną stronę. W pewnej chwili

zapewne coś zauważył, gdyż wysunął do przodu swoją małą
głowę i puścił się pędem przed siebie." Fragment ten pocho
dzi z nie .drukowanej powieści przygodowej napisanej przez
dwunastoletniego DARIUSZA WOJTOWICZA.

Nie
co dzień spotyka się

chłopców, którzy zamiast

kopać piłkę z rówieśnikami,
okazują czynne zainteresowanie

literaturą. Dodajmy w tym
miejscu kilka słów o samym au
torze. Dariusz jest wzorowym u-

czniem, otrzymującym bardzo
staranne wychowanie w domu

rodzinnym. Pobiera systematycz
ne lekcje gry na fortepianie,
składając sukcesywnie egzami
ny w szkole muzycznej. Uczy się
dwu obcych języków.

Praca nad powieścią — w

pierwszej wersji było to opo
wiadanie — trwała dwa lata.

Tego rodzaju wytrwałość oczy
wiście zasługuje na uznanie.

Humor sądowy
(Fragmenty autentycznych
pism, nadsyłanych do kra
kowskich sądów).

„Powódka codziennie po

powrocie z pracy w po
zwanym przedsiębiorstwie
nadawała się tylko do łóż
ka".

„Spadek po Romanie Z.
składał się z samych długów,
kłopotów i wierzycieli, któ
rzy przychodzili z pogróżka
mi”.

*

„Dłużnik poza rękami do

pracy nie ma w domu innych
rzeczy cennych, ponieważ
nawet na pensji siedzi mu

komornik...”,
*.

„Nie mogłem dopuszczać
się czynów nierządnych
względem mojej współloka
torki, pokrzywdzonej Józefy
R., ponieważ ta ostatnio

bardzo rzadko przychodziła
do domu...” .

Wybrał J.P .

. . .......... . .............. .. ......

Dariusz wzbogacił utwór o wła
sne projekty ilustracji.

Z autorem „Wyspy Lampar
tów” przeprowadziliśmy pier
wszy w jego życiu wywiad:

— W' czasie pisania z pew
nością myślałeś o czytelni
kach. którzy ją wezmą do

ręki. Do kogo adresowałeś

„Wyspę Lampartów”?
— Moją powieść przeznaczy

łem dla młodzieży, ale mogą ją
czytać także dorośli. Jeżeli ktoś

z młodzieży interesuje się bio
logią czy geografią, powinna go
„Wyspa Lampartów’” zaciekawić,
gdyż znajduje się w niej tro
chę wiadomości związanych z

tymi tematami. Dorośli również

mogliby książkę czytać, ponie
waż jej bohaterowie przeżywa
ją wiele ciekawych przygód.
Gdy niektórzy znajomi tatusia

czytali część rozdziałów, okazy
wali chęć poznania dalszych lo
sów Wilsonów.

— Jakimi źródłami posłu
giwałeś się, wyposażając u-

twór w tak wiele wiedzy
geograficznej, historycznej i

biologicznej?
— Podczas pisania korzysta

łem z wielu opracowań nauko
wych, książek przyrodniczych,
historycznych oraz geograficz
nych. Na przykład przy opisie
Cambridge posługiwałem się an
gielskim przewodnikiem z XVIII

wieku, pożyczonym przez tatusia
z biblioteki. Wiadomości potrze
bne mi przy opisywaniu niektó
rych zwierząt czerpałem m. in.
ze słownika zoologicznego i ksią
żek przyrodniczych, np. „Zwie
rzęta świata”.

— Zdarzenia, które opo
wiadasz, rozgrywają się w

XIX wieku w różnych miej
scach globu. Dlaczego wła
śnie ten okres wydał Ci się
godny uwagi?

— W XTX wieku wzrastało
wśród ludzi zainteresowanie

światem, który nie był jeszcze

całkowicie poznany. Było wielu

podróżników i badaczy przyrody,
do których należał także mój
bohater. Mogła więc istnieć taka

bezludna wyspa, gdzie .jeszcze
żaden człowiek nie przebywał,
gdzie czyhało wiele niespodzia
nek i niebezpieczeństw. A wte
dy książka jest interesująca.

— Jakie książki najbar
dziej lubisz czytać?

— Moimi ulubionymi lektura
mi są książki Alfreda Szklar
skiego, opowiadające o przeży
ciach Tomka Wilmowskiego. Bo
hater mojej powieści John Wil
son wydaje się podobny do Tom
ka, ponieważ też pracuje jako
zoolog i łowi dzikie zwierzęta
do ogrodów . zoologicznych. Róż
ni się jednak od niego m. in.

tym, że jest człowiekiem doro
słym. ma żonę i dziecko, kocha

przyrodę i ochrania ją przed ni
szczącą działalnością cywilizacji.
Niektóre cechy Johna są cecha
mi mojego tatusia, a jego żonę
Catherine upodobniłem do ma
musi. Mój młodszy brat stano
wił dla mnie wzór synka Wil
sonów, który również ma na i-

mię Robert. Rodzina Wilsonów
odzwierciedla moją rodzinę. Mo
je obserwacje tatusia i mamusi

pozwoliły mi na przekazanie
myśli dorosłych w sposób jak mi

się wydaje prawdziwy.
— Dziękuję Ci za rozmowę

i życzę spełnienia Twoich ży
ciowych zamierzeń.

ELŻBIETA WOJTOWICZ
Zdj.: JADWIGA RUBlS

Strach na... delfiny
Uczeni japońscy podjęli ba

dania nad sposobami odstrasza
nia... delfinów. Te sympatyczne
morskie ssaki stanowią na nie
których łowiskach konkurencję
dla rybaków — gdyż żywią się
rybami. Pragnąc ochronić poło
wy, rybacy z wyspy Iki, na

południu Japonii zaczęli maso
wo strzelać do delfinów. Śmierć
poniosło ponad tysiąc zwierząt.

Na skutek protestów rozpo
częto poszukiwania bardziej
humanitarnych środków. Obec
nie będą one odstraszane sygna
łami elektronicznymi,

Opłaty radiofoniczne
FI. M . Posiadam aparat ra

diowy, głośnik radiowęzłowy i
telewizor.. Mam zamiar, kupić
sobie jeszcze miniaturowy od
biornik radiowy. Ukończyłem
70 lat i jestem na emeryturze.
Jaką opłatę powinienem uisz
czać za w/w aparaty?

Za telewizor, aparat radiowy
i głośnik radiowęzłowy oplata
miesięczna wynosi 50 zł (tele
wizoriradio—40zł4-10zl
za głośnik). Posiadając dodat
kowo mały aparat radiowy
(tranzystor) nie uiszcza Pan

już żadnej opłaty. Fakt przejś
cia na emeryturę i ukończenie
70 roku życia nie upoważnia
Pana do zwolnienia od opłat,
gdyż zgodnie z. zarządzeniem
ministra łączności — od opłat
radiowo-telewizyjnych zwoi -

nieni są emeryci i renciści,
posiadający I grupę inwalidz.
oraz ci, którzy ukończyli 80 rok

życia. (am)

Bezpłatne usypianie
O. P . Co roku obserwuję ge

hennę kociąt, które małe i
bezbronne padają ofiarą zwy
rodniał ców. Topienie nowo na
rodzonych zwierząt uważam

także za bestialskie. Przecież

istnieje możliwość zgłaszania
miotów bezpańskich katów czy
psów...

Owszem istnieje. Towarzy
stwo Opieki Nad Zwierzęta
mi prowadzi bezpłatne usy
pianie (ślepych) miotów’: przy
ul. Westerplatte 4 (parter) w

poniedziałki i w czwartki od.

godz. 1.6 do 17 oraz w Nowej
Hucie, osiedle Centrum A bl.

2,86 w tych samych dniach od

godz. 17 do 18. (mar)

Podział do użytkowania
Zofia R. Jestem współwłaści

cielką domku na wsi. z par
celą i sadem. Właściciel dru
giej połowy używa całości —

nie chce ml pozwolić na ko
rzystanie z posiadłości... fi

Z braku polubownego po
rozumienia ze współlokatorem
pozostaje Pani jedynie droga
sądowa. Należy wystąpić do

właściwego terenowego Sądu
Rejonowego o tzw. dopuszcze
nie do współposiadania nie
ruchomości wzgl. o podział jej
do użytkowania. (JP)

W Wydziale Rent
S. D. Podstolice. Przepraco

wałam 18 lat w' Krakowskim

Przedsiębiorstwie Bu-dowy Pie
wców Przemysłowych. następ
nie choroba — pylica płuc —

uniemożliwiła mi dalszą pra
cę. Otrzymałam rentę 2377 zł,
a przecież moje wynagrodzenie
było znacznie wyższe. Czy
rentę obliczono mi właściwie?

Brak szczegółowych infor
macji w liście Pani nie poz
wala nam wyjaśnić czy świad
czenie, pobiera Pani we właś
ciwej wysokości. Zależy to

przecież i od wysokości za
robków', i od grupy inwalidz
kiej (I, II, III) i należnych po
datków’. Pozostaje zatem wy
jaśnić sprawę w Wydziale
Rent ZUS, Kraków', Pędzichów
27. (mar)

Na własny użytek
P. L. Chcę zdobyć zawód

masażystki. Proszę o informa
cję, gdzie w Krakowie pro
wadzone są kursy masażu

leczniczego?
Kursów' ani specjalizacji w

tej dziedzinie nie prowadzi
się, ponieważ masaż jest za?
wTodem rezerwowanym dla
osób niewidomych. Może Pani

prywatnie się przeszkolić dla

własnych celów', bez uzyska
nia uprawnień do wykonywa
nia tego zawodu, (ani)

Pożyczka na domek?
E. W. Mam zamiar budować

letni domek na wsi. Czy mo
gę otrzymać na ten cel po
życzkę, w jakiej wysokości i
z jakiego banku?

Pożyczek na budowę let
nich domków udzielał Oddział
PKO przy ul. Basztowej 18,
jednak — z uwagi na pilniej
sze potrzeby z zakresu budow
nictwa indywidualnego — w

ub. roku Oddział nie otrzy
mał na ten cel puli kredyto
wej. Jsfk nas poinformowano
nie ma jeszcze konkretnych
decyzji dotyczących obecnego
roku, (lis)

Czytelnik z N. Huty. Gdzie

mogę ćwiczyć systematycznie
grę w badmintona?

Radzimy zwróbić się do
TKKF Ognisko „l afik”, os.

Centrum D bl. 6, poniedziałki
15—17, soboty 14—18, lub do

ogniska „Apollo”, os. Szkolne
37 TKM, poniedziałki, środy,
czwartki 19—20. (Iw)
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PP Polmozbyt
w Krakowie, ul. MOGILSKA nr 97,

telefon 133-83.

Powyżej 4 sztuk odbiera własnym
transportem. — Wytnij i Zachowaj!

K-3774

POTRZEBNA pomoc do
dwuletniego dziecka, na

bardzo dobrych warun
kach. Zgłoszenia: Nowa
Huta, Centrum A 7/6.

g-50616

SAMOTNI! Ciekawe ofer
ty proponuje Biuro Ma
trymonialne „Rodzina” —

skrytka pocztowa 55, 71-141
Szczecin 6.

K-500

DYWAN perski mały —

sprzedam. — Oferty 50811
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

Praca

MAŁŻEŃSTWO — lekarz
— inżynier, przyjmie za.

raz pomoc, do 2-letniego
dziecka, na stałe lub do
chodzącą. — Informacje:
Rynek Główny 9/7, — w

godz. 13—19. g-50815
ZA OPIEKUJĘ się dziec
kiem w wieku przedszkol
nym. Ul . Zarzecze 27/1.

g-51008

BIELIZNIARKĘ, niepalą
cą, do szycia bluzek ko
szulowych zatrudnię na

bardzo dobrych warun
kach. Może być rencist
ka lub emerytka. Zgło
szenia: teł. 277-54, godz.
10—17 . g-50704

PANIĄ do pomocy w go
spodarstwie domowym na

8 godzin dziennie przyj
mie rodzina z i-letnim
dzieckiem. Zgłoszenia: te
lefon 661-40. zz

A

ZATRUDNIĘ sezonowo —

do ekspedycji w cukier
ni — w miejscowości let
niskowej, najchętniej ren
cistkę. Józef Danek —

Krościenko, Zdrojowa 33.

g-51012

PANNA, posiadająca mie
szkanie, poślubi uczciwe
go Pana, bez nałogów, do
brej prezencji, do lat 45.
Rozwiedzeni wykluczeni.
Oferty 50782 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PRAKTICĄ. Tel. 363-39 .

g-50808

ROMET 750, Zundapp 600,
rok 1939. — Oferty 50807
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

PRZEDSIĘBIORSTWO
TRANSPORTOWO - SPRZĘTOWE BUDOWNICTWA

„TRANSBUD - KRAKÓW”

POTRZEBNA pomoc na

dwie godziny dziennie —

przynoszenie obiadów z

Siemiradzkiego, drobna
pomoc domowa. — Tel.
379-13, w godzinach IS
IS. g-50943

PANNA, miłej powierz
chowności, wykształcenie
średnie, pozna Pana z

wykształceniem wyższym
lub średnim, lat około 50.
Cel matrymonialny. —

Oferty 51023 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

P-70 w dobrym stanie i
części — sprzedam tanio.
Skawina, Konopnickiej 1,
tel. 249.

g-50801

SPRZEDAM: MZ ETS-250,
Prakticę LB, lampę ja
pońską. — Ul. Lubelska
13/30. g-50794

Matrymonialne

SAMOTNA, lat 50, podob
no przystojna, dobrego
charakteru, posiadająca
mieszkanie, pozna odpo
wiedniego Pana. Cel ma
trymonialny. — Poważne
oferty kierować: „Prasa”
Kraków, Wiślna 2, dla nr

50985.

Kupno

SZAFĘ dwudrzwiową ku
pię. Tel. 298-45.

g-51076

KOŻUCH męski kupię. —

Tel. 298-45.
g-51074

ogłasza przyjęcia

WARSZAWA pick-up, po
remoncie — sprzedam. —

Marian Baran, Michało
wice I 121, woj. krakow
skie. g-50791

SYRENA 104 — stan bar
dzo dobry — okazyjnie
sprzedam. Kraków, Łob
zowska 47/6 (po godz. 17)

g-50789

PANNA lat 31 (córka 5-
letnia), uczciwa, zrówno
ważona — wykształcenie
zawodowe, pozna Pana do
lat 39, z możliwością za
warcia ślubu kościelnego.
Mile widziane zdjęcia. —

Oferty 50061 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

OBRAZ dobrego malarza
polskiego — temat konie
— kupię. — Oferty 50041
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

OBRAZ Fałata, Wojciecha
Kossaka — kupię. Oferty
5G040 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

BIURKO i biblioteczkę —

sprzedam. Tel. 149-58.

g-50788

PE NTAC ON six TL, obiek
tyw szerokokątny Flekto-
gon, pryzmat ze światło
mierzem do Pentacona. —

Oferty 51002 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

■i MSOWENEi U a

WTRYSKARKĘ półauto
matyczną do tworzyw
sztucznych, w dobrym
stanie — kupię. Oferty
51007 „Prasa’.’ Kraków,
Wiślna 2.

SYRENA 102 w dobrym
stanie sprzedam. Oglą
dać: Wieliczka, os. Ko
ściuszki, bl. 7, m. 4.

g-50864

„SPOŁEM” WSS — Oddział Produkcji Piekarskiej
w Krakowie

ogłasza PiSY

do klasy pierwszej

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej
w Krakowie, ul. Filipa 17

w zawodzie PIEKARZA
na rok szkolny 1978/79.

Nauka trwa dwa i pół roku.

Po ukończeniu szkolenia uczniowie mają zapewnioną
pracę w nowoczesnych, wysoko zmechanizowanych
piekarniach typu--przemysłowego.

Wpisy przyjmuję:
— Dział Spraw Pracowniczych - Kraków, plac

Dominikański 4 — vj godzinach od 7 do 13.

K-3464

1000 BONÓW PeKaO ku
pię. Oferty 50736 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2 jub tel.
616-85, wewn. 80, po 20.

BLOK Mercedesa 200 D
oraz panewki po 1 szlifie
— kupię. — Oferty 50735
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

RADIO z magnetofonem
lub magnetofon, aparat
fotograficzny — kuplę. —

Oferty 50786 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

TAKSOMETR ,Poltax” —

kupię. Oferty 51010 „Pra
sa” Kraków, Wiślna z

DOGA, najchętniej ■mło
dego, kupię. Oferty 50848
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

WÓZECZEK dziecięcy —

składany, zagraniczny. —

Tel. 302-67.
g-50979

WARTBURG — Skoda —

Fiat 127. Oferty, z ceną:
51022 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

PRZYCZEPKĘ bagażową
do Fiata 125, kupię. Oferty
50841 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

SKODA S 100 L 1975. —

Tel. 730-14, godz. 20—22 .

g-50994

ADAPTER Philips Ste
reo Automatic. — Tel.
720-43. g-50855

SYRENĘ 105 fabrycznie
nową. Oferty 50851 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

4 SZNURY korali praw
dziwych sprzedam. Nowa
Huta, os. Tysiąclecia 2/70,
w godz. 17—19.

g-50862

SYRENA 102 — sprzedam.
Kraków, Wronia 58, po
godz. 16.

g-50849

850 BON0.W PeKaO. —

Oferty 50832 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

TAKSOMETR „Hałda” z

urządzeniem — sprzedam.
Tel. 622-31.

g-50845

AUSTIN, rok 1972, sprze
dam. Os. Na Stoku 27/30.

g-50981

ŁUCZ - 2, statyw panora
miczny, roczniki „Prze
kroju”. Kraków, Słowac

kiego 11B/23.
g-50745

kandydatów na kursy
W CELU WYUCZENIA ZAWODU KIEROWCY

kategorii „C” od podsfaw (B, C, E).

Warunkiem przyjęcia jest:
O uregulowany stosunek do służby wojskowej
<0 dostarczenie:

— świadectwa lekarskiego stwierdzającego, że .

kandydat jest' zdolny do prowadzenia sa
mochodu w kat. B, C, E

— dwóch fotografii
— odpisu świadectwa ukończenia szkoły

O podjęcie pracy w Przedsiębiorstwie po ukoń
czeniu kursu.

Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informacji udziela:
— Dział Pracowniczy Oddziału i Przedsiębiorstwa

w Krakowie, ul. Balicka 56 — telefon 758-00

wewn. 36.
K-3224

Zguby

GUTKOWSKA Ewa, zam.

Kraków, os. Na Skarpie
44/11, zgubiła legitymację
studencką nr L-11704/50/77
— wydaną przez Wydział
Lekarski AM Kraków.

g-51370

WDNIU18V1978r„w
autobusie WPK na trasie
Chrzanów — Pogorzyce,
zgubiono portmonetkę z

większą . ilością gotówki,
obrączkę ślubną oraz 2

bony towarowe na cu
kier. Uczciwy znalazca
proszony o zwrot za na
grodą, do recepcji Hotelu
w Stelli. 51140-g

NAGRODZĘ zwrot złote
go łańcuszka, zgubionego
2’4 maja. Tel. 143-77.

g-50813

WYSOKA nagroda dla
znalazcy fletu Schaff Erl-
bach i dokumentów. Wa
cław Łoziński, tel. 271 -08,
godz. 10—16.

g-51115

KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI 1

STALOWYCH i URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH

• „MOSTOSTAL” KRAKÓW

KRAKOWSKIE ZAKŁADY

PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO LEŚNICTWA

KRAKÓW, ul. RYBITWY 12

zatrudnią 3 ahsalWEfltOw

8 klas szkól podstawowych

c/o praktycznej nauki zawodu:

9 ŚLUSARZA
® TOKARZA

0 FREZERA

@ ELEKTROMONTERA,

Kandydaci będą pobierać naukę zawodu teoretycz
nego w 3-letnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych
w Krakowie, a praktyczną naukę w Zakładach przy
ul. Rybitwy i Polonijnej.

W okresie nauki zawodu uczniowie otrzymują wy
nagrodzenie zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy dla

przemysłu maszynowego.
Po ukończeniu szkoły zasadniczej kandydaci będą

mogli otrzymać skierowania do średnich szkół zawo
dowych (wieczorowych).
Kandydaci winni zgłaszać się w Dziale Spraw Pracow
niczych, adres jak wyżej, przedkładając:

świadectwo ukończenia 8 klasy szkoły
podstawowej
podanie

+ kartę informacyjną ze szkoły.
Zainteresowani mogą także otrzymać informacje tele
fonicznie, numer centrali 655-51 do 52 i 666-42 do 46,
wewnętrzny 78.

Zakład zapewnia przywożenie i odwożenie pracow
ników własnymi autobusami.

Dojazd do zakładu z ul Nowopłaszowskiej autobusa
mi MPK nr 108, 157 i 158 — (wysiadać na przystanku
koło zakładu KZPM). K-3407

MAŁEGO Fiata kupię. —

Oferty 50954 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

126 P dwuletni. — Oferty
50842 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

FIAT 500 — pilnie sprze
dam. Kraków, Słowackie
go 11B/23.

g-50743

RENAULT 8 — kupię. —

Tel. 377-70.

g-50910

TOKARKĘ do drewna ku
pię. Oferty 50909 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

BUTLĘ gazową z reduk
torem 12 kg — kupię. —

Tel. 702-51.
g-51149

Wczasy

PORĘBA Wielka koło
Mszany Dolnej! Pokój z

wyżywieniem na sierpień
i wrzesień. Informacje:
Kraków, tel. 251-10.

Sprzedaż

OPONY Michelin, amorty
zatory Koni, oleje „Mo
bil” — sprzedaż dewizo
wa — v/ Katowicach, ul.
Kożdzieńskiego 206, w

składzie konsygnacyjnym,
prowadzonym przez „Poi-
comex” SA. — Sprzedaż
w godz. 9.30—15.30, w so
boty 9.30—13.30 — telefon
588-524. K-3561

SYRENĘ 104 w dobrym
stanie — sprzedam. Włod
kowica 2/37 (os. Wieczy
sta). g-51245

WARSZAWA 223, stan ide
alny — Sprzedam. Tele
fon 289-85.

g-51067

SYRENA 104. Ul . Półko
le 4, po godz. 15.

g-51024

SILNIK „Zaporożca” do
remontu — sprzedam. —

Kraków, ul. Przy Torze
14. g-50747

KAROSERIĘ MR.~ sprze
dam. Stanisław Baran —

Wieliczka, ul. Obr. Sta
lingradu 33 b.

g-50788

RENAULT 10 sprzedam —

lub zamienię na 126 d. —

Tel. 320-97,
g-50812

ORYGINALNĄ osiemna
stowieczną szablę sprze
dam lub zamienię na

zbiór znaczków PRL —

albo kupię. Oferty 50309
„Prasa”, Kraków, Wiślna 2

WARSZAWA - combi gór-
nozaworowy — sprzedam.
Kraków, ul. Woźniców 8.

g-50989

PŁASZCZ skórzany dam
ski, turecki, nowy. Kra
ków, Wieniawskiego 47,
po godz. 16.

g-50835

SYRENA 105, r. 1976 —

sprzedam. — Wiadomość:
i oglądać — Kraków, ul.
Woźniców 8.

g-50992

FLIZY białe — sprzedam.
Tel. 363-01.

£-50967

PENTACON Six TL, nowy
— okazyjnie sprzedam. —

Tel. 347-12 .

g-51025

SYRENĘ 101*— sprzedam.
Nowa Huta, Złoty' Wiek
65/15. g-50952

MEBLE czeskie, komplet
syp|alniano - stołowy oraz

kredens — sprzedam. —

Długa 47/9, po godz. 16.
g-50944

BUTLE gazowe 12,5 kg.
Oferty 50911 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MASZYNĘ dziewiarską —

nr 5 — sprzedam. Nowa
Huta. os . Na Skarpie 51/3.

g-50915

WÓZ ogumiony parokon
ny (4-tonowy), stan ideal
ny. Jakub Malik, Nowa
Huta, os. Łęg, ul. Wikli
nowa 15.

g-50916

LODÓWKĘ „Foka” —

sprzedam. Ul. Litewska
26/75, po 17.

g-50928

MASZYNĘ do pisania ja
pońską, walizkowa, sprze
dam. Tel. 236-79.

g-50931

CHART afgański 2-mie-
sięczny. Kraków, Dzier
żyńskiego 6 a/2.

g-50901

Nieruchomości

SPRZEDAM pod Krako-
wem ładną, dużą parce
lę, nadającą się pod
szklarnie lub domki let- I
nie. Kraków, Zamojskie- j
go 13/4, I pietra,

*-51207 ’

-f.

przyjmie:
absolwentów klas ósmych

z terenu Krakowa

do nauki atrakcyjnego i dobrze płatnego zawodu:

® MONTERA konstrukcji stalowych Lurządzeń
przemysłowych.

Nauka rozpocznie się 1 września 1978 roku i trwać bę
dzie dwa lata. — Zajęcia praktyczne odbywać się będą
przez 3 dni w tygodniu, a przez następne 3 dni uczeń
będzie uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
do której zostanie skierowany.
Warunkiem przyjęcia jest;

<0wiekod16do18lat
<0 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

(8 klas).
Ponadto do podania o przyjęcie należy dołączyć:

A zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez
lekarza szkolnego i zakładowego, stwierdzające,
że dany rodzaj zatrudnienia nie zagraża zdro
wiu ucznia

A dowód osobisty rodziców — do wglądu
A pisemną zgodę rodziców ucznia na naukę

zawodu

A kartę informacyjną ze szkoły podstawowej.
Absolwentom klas ósmych zdecydowanym do podjęcia
praktycznej nauki zawodu, Przedsiębiorstwo zapewnia:

<,')■uczniom wyróżniającym się w pracy zawodo
wej możliwość dalszego podnoszenia kwalifi
kacji w średnich szkołach technicznych — (na
podstawie skierowania)

<j> możliwość wyuczenia drugiego zawodu — spa
wacza, operatora sprzętu budowlanego (dźwi
gów).

ukończeniu nauki uczniowie mają zapewnioną pra-Po
cę w Przedsiębiorstwie — na terenie woj. miejskiego
krakowskiego, kieleckiego i katowickiego.
Zgłoszenia przyjmuje:

— Dział Spraw Osobowych i Szkolenia Kraków-

Nowa Huta Kombinat, ul. Ujastek, w godzinach
7—15, w soboty do godziny 13, (pokój nr 5

na parterze).

Dojazd tramwajem nr 4 i 9 — do Centrum Admini
stracyjnego. a następnie nr 22 — (naprzeciwko remizy
tramwajowej). K-3590 |
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Koncentracja prac
warunkiem powodzenia
W przyszłym roku poważnie

wzrosną zadania wszystkich u-

czestników i odpowiedzialnych
za procesy rewaloryzacyjne w

Krakowie. Do akcji włączy się
krakowskie rzemiosło a także
w większym stopniu przedsię
biorstwa budownictwa przemy
słowego i specjalistyczne. .Tuż

pierwsze pi zeprowadzone na ten
temat rozmowy przyniosły re
zultaty. Dotyczy to zwłaszcza
firm podlegających zjednocze
niom „Budostal” i „Południe",
przedsiębiorstw „Elektromon-
taż”. „Chemobudowa” odstąpiła
dla potrzeb rewaloryzacji — tak
przydatne w tych procesach —

S \
Z okazji Dni PCK oraz 20- ?

lecia ruchu honorowego krwio- J

dawstwa Zarząd Fabryczny t

PCK i Zarząd Klubu Końoro- E

wych Dawców Krwi przy /
Kombinacie HiL organizują w j
dniach i—4 czerwca specjalną (
akcję, krwiodawstwa na rzecz {
Banku Krwi ^omnika-Szpitala, /
oraz seminarium poświęcone «

tradycjom PCK. l
* (

„Słowianki” (Zespół Pieśni i |
Tańca UJ) powróciły ze swego /

kolejnego, już 31 tournee za- 5
granicznego. Przez trzy tygod- (
nie występowały W Grecji i f
Turcji. W XV Międzynarodo- )

w-ym Festiwalu Folklorystycz- j
nym w Efezie, w Turcji zdo- 4

były „Złotą Artemidę” — ńa- ?

grodę dużej klasy. j
Przy okazji dziękujemy

„Słowiankom” za przysłane
dla naszej redakcji pozdro
wienia z podróży.

Z listów do redakcji

5półdzielnia Mieszkaniowa

na Dzień Dziecka

miasta.
w społecznym
Rada, Osiedlo-

łączce drew-

według pro
społeczna!)

Pomiędzy blokiem nr SI przy
ulicy Koniewa (osiedle Widok)
a ulicą Balicką (a raczej zjazdem
z wiaduktu ulicy .Balickiej) znaj
duje się łąka pokryta trawą i o-

toczona drzewami owocowymi.
Łączka ta stanowi jedyny zie
lony (z trawą i drzewami) a tak-
żi bezpieczny plac zabaw dla
dzieci z osiedla Widok i jest nie
bagatelną zaletą mieszkania w

ponurych, nie otynkowanych (od
trzech lat!) blokach przy ulicy
Koniewa, i przedmiotem słusznej
zazdrości mieszkańców

Dwa lata temu

czynie partyjnym,
wa postawiła na

niani wigwamy
jektu (praca
mgr inż. arch. Anny Palej, a

także drabinki do -wspinania i
huśtawki. Niezależnie od pogo
dy i pory roku miejsce to jest
pełne dzieci (które możno tu zo
stawić bez opieki, doglądając je
s okien), a często rodziców wy
poczywających wraz z dziećmi
<ia tym kawałku zieleni.

Niestety, radość nasza trwała
liecałe dwa lata, ponieważ dnia
10 V 78 w godzinach popołud
niowych przedstawiciele Spół
dzielni Mieszkaniowej im. T.
Kościuszki zaopatrzeni w kilofy
i łopaty zdemontowali wigwamy

Dworzec
na wokandzie

Z wielkim zainteresowaniem ze

strony krakowian spotkało się pu
bliczne spotkanie zorganizowane
Przez Zarząd Oddziału Stowarzy
szenia, Inżynierów i Techników

poświęcone problemom projekto
wania i realizacji przebudowy
krakowskiego centrum układu ko-

mnhikacyjnegó.
Problemy te omówili: generalny

Projektant centrum komunikacyj
nego mgr inż. arch. Władysław
Juehówski, generalny projektant
węzła kolejowego mgr inż. Wie
sław Rymkiewicz oraz generalny
Projektant dworca głównego mgr
inż. arch. Mieczysław Turski z

Biura Projektów Kolejowych w

Krakowie. Do poruszanych pro
blemów wrócimy na naszych la-,
>hach. (bp)

swoje małotonażowe samochody-
wywrotki.

•Tym wszystkim problemom
poświęcone zostało wczorajsze
wspólne posiedzenie Egzekutywy
KD .PZPR i Prezydium DRN
Śródmieście, z udziałem szero
kiego grona fachowców. Obra
dom przewodniczył I sekretarz
KD, przewodniczący DRN Śród
mieście — A. Kawalec. O prze
biegu rewaloryzacji oraz nowej
strukturze organizacyjnej mówił
naczelnik dzielnicy Śródmieście,
pełnomocnik prezydenta m. Kra
kowa d/s rewaloryzacji — W.
Hydzik. •

Podkreślił on, iż nastąpi zde
cydowana koncentracja robót.
Działania skupią się przede
wszystkim na likwidowaniu tzw.

pustostanów, czyli mieszkań i
lokali nie użytkowanych, wsku
tek przewlekających się remon
tów, które muszą być terminowo
kończone.

Ponadto prace rewaloryzacyj
ne skubią się na odnowie blo
ków — nr 25 objętego ulicami:
Stolarska — Sienna — Rynek
Gł. — Dominikańska o-

raz nr 30 zamkniętego ulicami:
Grodzka — Rynek Gł. — bra
cka — pl. Wiosny Ludów.

Nareszcie też podejmie się
sprawę ul. Kanoniczej. W tym
i przyszłym roku na plan pier
wszy wysuną się roboty badaw
cze i dokumentacyjne, podłoża.

Na temat odnowy bloku nr 3
zawartego między ulicami: Flo
riańską — Pijarską — św. Mar
ka — Szpitalną mówił główny
projektant mgr inz. arch. Bole
sław Beroński z Zakładu Roz
woju i Organizacji Robót przy
Zjedn. Budownictwa Komunal
nego. (bp)

o-

c-

i zburzyli dzieciom (na ich

czach!) wioskę indiańską. Nie
baszto się bez płaczu dzieci i

protestu rodziców. Zielone miej
sce zabaw ma być przeznaczone
na skład materiałów budowla
nych mającego tu powstać nie

opodal bloku.(nie ma go oczywi
ście w planie osiedla wywieszo
nym na ścianie budynku admini
stracji!); drzewa owocowe mają
być wycięte, trawa zabetonowa
na. Jest to — jak sądzimy —

prezent Rady Osiedlowej i Spół
dzielni Mieszkaniowej na Dzień
Dziecko,, a także jeszcze jeden
piękny przykład ochrony środo
wiska i zapewnienia, zielonych
terenów rekreacyjnych wokół

nowoczesnych osiedli mieszka
niowych.
Dr MAGDALENA SZYBISTÓWA

ul. Koniewa .6-1’12

. W dniu wczorajszym przy ul. Helcłów 2 odsłonięto tablicę
upamiętniającą miejsce kaźni kobiet polskich w okresie okupa
cji hitlerowskiej. W budynku —obecnie Domu Spokojnej Sta
łości — przy ul. Helcłów, w Okresie wojny znajdowała się filia
więzienia Montelupich.

W uroczystości uczestniczyli m. in.: prezes ZW ZBoWiD —

Antoni Dałkowski oraz przedstawiciele partii i stronnictw .poli
tycznych, delegacja byłych więźniarek obozu w Ravensbriick,
delegacje harcerzy.

O męczeństwie i bohaterstwie kobiet w okresie wojny mówiła
do zebranych Helena Pająkowa, więźniarka więzienia przy ul.
Helcłów, a następnie obozu w Ravensbriick. W swej wypowie
dzi apelowała o konieczność zachowania pokoju, co w tym miej
scu miało szczególny wydźwięk, (j. r.) Fot. JADWIGA RUBIŚ
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Zycie codzienne
na ós. Prądnik Czerwony

mleczarnia,
branż,

nie
cu-

re-czy

jednego
po awi-

trzeba

Pierwsi lokatorzy sprowadzili
się na osiedle Prądnik Czerwo
ny przed 3 laty i od tego czasu,
co tu dużo mówić, żyją' w wa
runkach nie do pozazdroszczenia.
Nie o mieszkania chodzi, lecz o

brak, tak podstawowych i nie-
odzownych w dużym zespole
mieszkaniowym, placówek jak:
apteka, żłobek,
sklepy poszczególnych
kioski spożywcze, zielenjak,
wspominając już nawet o

kierni, barze, kawiarni

stauracji.
Nie ma również, ani

zakładu usługowego, a

zowane paczki i listy
wędrować aż na cs. Olsza II.

Nasi Czytelnicy ogromnie na
rzekali także na połączenia ko
munikacyjne. W dzień autobu
sy kursują nieregularnie, w

nocy z Dworca Gł., z centrum
miasta nie ma się jak dostać do
domów. Przystanki autobusów
105 i 150 usytuowano zbyt dale
ko od bloków. Proszą też oni
za naszym pośrednictwem, dy
rekcję MPK o Zmianę trasy
autobusu 105 tak, by biegła ona

przez ul. Dobrego Pasterza, ul.

Majora, do ul. Powstańców.

Mieszkańcy osiedla sygnalizo
wali również, że przydałby się
na osiedlu choć jeden postój
taksówek.

Bardzo' poważną bolączką jest
na Prądniku Czerwonym brak
wody. Od V piętra wzwyż, spra
wę rozwiązują hydrofory, nato
miast do piątego ■ciśnienie

wody jest tak słabe, że często
o zapaleniu gazu w termie mo
wy nie ma. Woda rzecz ważna

wierzymy więc, że dyrekcja
Wodociągów Miejskich zainte
resuje'' się tą sprawą i zaradzi
złu.

Problem sam w Sobie stano
wią tu zsypy. Raz, żę W nie
których blokach zostały one źle
zbudowane względnie uszczel
nione, nieustannie bowiem wy
dziela się z nich okropny zapach,
a po drugie kontenerowe po

jemniki nie mieszczą się do

IfiiC non
mostu Dębnickiego

Półtora miesiąca temu, 17
kwietnia br. rozpoczął się w

Krakowie remont Mostu Dęb
nickiego. Prace polegały na ze
rwaniu starej nawierzchni do
płyty nośnej, wykonaniu dwu
krotnej izolacji i dociążeniu jej
wylewką betonową oraz położe
niu dwukrotnej warstwy asfalto
betonu. Ponadto naprawie pod
dane zostały komory rewizyjne
w przyczółkach mostu. Wszyst
kie zabiegi dokonywane były
przy zachowanym częściowo ru
chu drogowym w jedną stronę,
co było zresztą sporym utrud
nieniem.

Termin umowny (kto zatwier
dza tak długie cykle?) opiewał
na grudzień tego roku. General
ny wykonawca remontu — Miej
skie Przedsiębiorstwo Robót In
żynieryjnych — zadeklarowało
się do zrealizowania przyspieszo
nego harmonogramu prac do 17
czerwca. Brygada MFRI spisała
się bardzo dobrze, gdyż wszyst
kie przewidziane umową roboty
zostały zakończone już 30 maja.

O ile specjalna komisja odbie-
rze most i nie zleci żadnych do
datkowych prac — a już w trak
cie remontu MPRI wykonało
dodatkowo na nowo tzw. najazdy
na. most — należy się spodzie
wać,- że już niebawem w tym
newralgicznym punkcie miasta

przywrócona zesłanie z powro
tem dawna organizacja ruchu
drogowego, (ja)

WYSTAWĘ PRAC dzieci z

Państwowego Zakładu Wycho
wawczego dla Głuchych obej
rzeć możemy w Klubie ZNP

przy ul. Szewskiej 20. Wysta
wa czynna będzie do 10 czerw
ca.

Z okazji Międzynarodowego
Dnia Dziecka najmłodsi miesz
kańcy osiedla Prokocim Stary
otrzymali nowoczesny żłobek.
Nowa placówka, podległa ZOZ
Podgórze, mieści się przy al. Dy
gasińskiego. Budynek żłobka —

to piętrowy pawilon, zbudowa
ny według typowego projektu,
gwarantujący doskonałe warun
ki dla 75 dzieci, które — dzielo
ne na 3 grupy wiekowe — mają
swe oddzielne bawialnie, sypial
nie. jadalnie. Zaplecze gospo
darcze gwarantuje sprawno
przygotowywanie posiłków dla
^żieci, pranie oraz warunki so
cjalne dla personelu, który skła
dasięz26osób,wtym8dy
plomowanych pielęgniarek i die
tetyczki. Nam szczególnie zaim
ponowały w wyposażeniu mebel
ki wykonane wg indywidual
nych rozwiązań — m. in. stolik
do karmienia niemowląt, zjeż
dżalnie i kojce do zabawy, (j. r.)

Fet. JADWIGA RCBIŚ

tamtejszym miesz-

jeszcze na brak
dla dzieci, na bar-

przypodwórzowego pomieszcze
nia. Stąd stoją one pod oknami
bloków (użalali się na to m. in.
lokatorzy ul. Dobrego Pasterza
108 i ul. Powstańców 26), łatwo
więc wyobrazić c. sobie jak to

umila życie
kańcom.

Narzekano

placu zabaw
dzo dymiący komin piekarni, na

poniszczone chodniki (m. in. w

ul. Dobrego Pasterza i al. 29
Listopada), na poniszczone zie
leńce, przez które bezkarnie
przejeżdżają samochody przed
siębiorstw budowlanych... sło
wem jest bardzo wiele braków,
które muszą być bezwzględnie
jak najszybciej likwidowane.
Oczywiście nie od razu wszy
stko będzie można zrobić, ale
trzeba wreszcie systematycznie,
powoli polepszać warunki życia
na tym jednym z najmłodszych
osiedli Krakowa. Co niniej
szym dajemy pod rozwagę
władzom dzielnicy Śródmieście.

Notatnik krakowski
DZIŚ O GODZINIE:

* 17 — Rynek Główmy, przed
wieżą ratuszową — Lajkonik.

* 18 — MPiK, Pi. Centralny —

doc. dr Zb. Siatkowski — „Między
wiarą i niewiarą — sprawa Su
mienia’’.

JLT.RO O GODZINIE:
* U — Klub Młodych, oś. Mło

dości 1 — Kabaret „Drops" dla

najmłodszych; O 17 — Teatr EREF

„Przed Grudniem”.
* 16.30 — Klub „Centrum”, os.

Kościuszkowskie 5 — Spotkanie z

okazji Dnia Działacza Kultury.
Recital aktorski.

* 16 — Klub Kuźnia, ós. Zło
tego Wieku 14 — „Wielka Giełda
Zabawek” dla dzieci; o 18 — DKF

„Jeremy” — filia USA.
* 18 — ul. Garbarska S —

Caulet (dyrektor Fundacji i Szpi
talnictwa i Slow. PAK: 1) M.
Caulet (Dyrektor Fundacji i Szpi
tala A. Schweitzera w Lambare-

ne) — „UHOpithl Albert Schweitzer
a Lambarene”, 2) H. E . Hobles

(sekr. gen. Międżynaród. Stów.

Schweitzerowskich) — „Was hat
Schweitzer uns heute zu sagen”,
3) Film o A. Schweitzerze.

* 18 — Galeria Teatralna, ul.

Szpitalna 21 — Otwarcie wystawy
rysunku Gabrieli Motawelz.

* 18 — Kopalnia Sćh W Wielicz
ce, III poziom — Otwarcie wysta
wy — Malarstwo — Assemblage
Jany' Mateze, Anicni Zydroń.

* 19— ...POD JASZCZURAMI”

Spotkanie z prof. Arturem Sal’—
daUetem — „Ewolucja polskiej
poezji okresu międzywojńnnegó”.
A POZA TYM:

* Z okazji Międzynarodowego
Dnia Dziecka cżynne będą: dziś tj.
1 VI w godz. 10—20 — Autódrom, ul.
Krakowska 26 — samochodziki
dziecięce. 2 VI godz. 11 -^1 —

Wesołe Miasteczko na Małych Bło
niach obok .stadionu • „Wisły”.

1-5 czerwca

Dni
bez papierosa
Światowa Organizacja

Zdrowia i najwybitniejsi
eksperci wielu dyscyplin
naukowych alarmują: dym
z papierosów jest bezpośred
nim lub pośrednim źródłem
gwałtownego wzrostu naj
bardziej groźnych chorób

naszego stulecia — serca, u-

kładu oddechowego, chorób
nowotworowych. Zerwanie z

tym nałogiem to: zmniejsze
nie o 1/3 śmiertelności wśród
mężczyzn w wieku od 35 dó
59 lat.

Każdy papieros skraca ży
cieó7do15min.Stądten
kto nie potrafi wyzwolić się
ż tego nałogu, sam wykreśla
ze swojej egzystencji — 8
lat!

W Polsce mimo ustawicz
nych przestróg lekarzy, na
woływań Społecznego Komi
tetu Zwalczania Palenia Ty
toniu, a także Społecznego
Komitetu Walki z Gruźlicą
i Chorobami Płuc —

mamy aż 12,5 min nało
gowych palaczy. Rocznie

wypalają oni prawie 90 mi
liardów papierosów. I to

często w’ sposób niezmiernie

uciążliwy dla otoczenia.
Co gorzej, obecnie około 60

proc, dziewcząt i chłopców
regularnie pali papierosy.

Walczące z tym strasznym
nałogiem wspomniane wyżej
Komitety ogłaszają ód 1 —

5 czerwca — „Dni Bez Pa
pierosa”. Wykorzystajmy
tych pięć dni na próbę zer
wania z paleniem. Nie bądź
my samobójcami — nie pal
my!

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

Apteki
Rynek GŁ 42 (tlen), Waryńskie

go 24 (tlen), pl. Wolno
ści 7, Rynek Podgórski 9, Pstro
wskiego S4 (tlen), A. Struga 36,
N. Huta, Centrum A, bl. 3 (tleń),
Długa 8S.

Radio
PROGRAM I

NA FALI 1322 M

Wiadomości: 19, 2Ó.45, 22, 49,
8.01,1,2,3,4,5.

17.90 Hadiolrurler. 18.15 Mundial
78. 18.25 Nie tylko dla kierowców.
18.33 Koncert życzeń. 18.58 Otwar
cie Mundialu 78 i mecz RFN

_

—

Polska. 2'2.28 Tu Radio Kierowców.
22.23 Kielce ńa muz. antenie. «

Wita Waś Polska.
PROGRAM II

‘NAFALI249M
wiadomości: 15 49, 21.38, 23.39,
17 Impresje jazzowe. 17.28 Wier

sze poetów polsltich o dziecku.
17.40 Dwa teatry — rep. lit. 13
Stołeczne aktualności muzyczne.
18.30 Echa dnia. 18.40 Siadem in
westowanych miliardów. 18 Po
Konkursie Skrzypcowym im. H.

WieniawsMego. 19.55 Katalog wy
dawniczy. 20 Studio Relaks. 20.20
M. Willlamśon — Szczęśliwy Ksią
że — opera. 21 .15 Utwory Ć. De-

bussy’ego i P. Sarasatego. 21.10

Mój bjdec ■— wspómńiferiią w. ■
Melcer. 22 Książki, które r.a was

Czekają. 22.30 Wiersze E. Filip
czak. 22.40 O sole rńió czyli wie
czór fcod oliwkami — mag. 23.10

Kantaty barokowe kompozytorów
niem. 23.40 Muz.

PROGRAM III
UKF 66,89 MUZ

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

17.40 Wszystkie drogi prowadzą
dó N&shvilie, 18.10 Polityka dla

Wszystkich, 18.25 Czas relalrśu, 19
M. Rósoó-Bogdanowicz — Wspom
nienia, 10.15 Aktualności muzycz
ne z Paryża, 19.50 Bajka o Nowym
Jorku — i ode. pow, J. R. Don-

leavy'ęgó, 20 Mini-msk, 20.35 Nie
znane o znanych — E. Szelburg-
Zarembina, 21 Reminiscencje mu
zyczne, 22.15 lnterradi'0, 23.05 Mię
dzy dniem a snem.

PROGRAM IV
I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ PR

UKF 68,75 MHz
Wiadomości: 16.40, 22,55.
1S.50 Kwadrans akademicki (Kr).

17.05 Koncert dyplomantów PWSM
w Krakowie (Kr) (STEREO). 17.2-5

Rytmy , Stereo (Kr) (STEREO)
17.55 GóspódarsKe rózrńowy (Kr).
13.55 Kalejdoskop nauki. 19 Stu
dium .Wiedzy (polit. -społ.) . 19.1S
Lek. jęz. rós. 10.30 Wiedeńskie
echa muzyczne. 20.10 Laureaci

chopinowscy na płytach (Kr)
(STEREO). 20.51 Muzyka zza kon
solety. 21.40 Rozwój stylu koncen
trującego w muz. poi. baroku.
'22.15 Postawy 1 wzóry. śS.35 Szk.
śr. dla prac. — Metodyka.- S8.3J -

D. Scarlatti — Sonata A-dur.



DZIŚ ROZPOCZĘCIE „MUNDIALU 78“

Polscy piłkarze w zaszczytnej roli
ale czy uda im się • I

Aires odbędzie sięDZIŚ na stadionie Biver Platę w Buenos

inauguracja XI piłkarskich mistrzostw’ świata. Zaszczyt rozpo
częcia turnieju przypadl obrońcom mistrzowskiego tytułu — ze
społowi RFN oraz naszej drużynie, która przed czterema latj
była na trzecim miejscu w mistrzostwach, a teraz ponownie zdo
łała zakwalifikować sic do grona szesnastu finalistów. Występ
na głównej arenie mistrzostw, i to w inauguracyjnym pojedyn
ku, obserwowanym przez sto tysięcy ludzi, w tym wszystkie po
zostałe drużyny finałowe, przedstawicieli najwyższych władz

światowego futbolu, to zaszczyt nie lada, ale też wielkie, odpo
wiedzialne i trudne zadanie. Trzeba pokazać się z jak najlep
szej strony. A tu, przed podopiecznymi Jacka Gmocha, sławny,
utytułowany rywal, jeden z głównych kandydatów do wygrania
całego turnieju.
Na dodatek, w historii dotych

czasowych spotkań Polski z

RFN nigdy jeszcze nie udało się
nam odnieść zwycięstwa1. Towa
rzyski mecz w 1959 r. w Ham
burgu przyniósł remis 1:1, re
wanż w Warszawie w 1960 r. na
szą przegraną 0:2, dwa mecze w

ramach eliminacji mistrzostw

Europy 1971 roku przyniosły w

Warszawie przegraną 1:3 i: re
mis 0:0 w Hamburgu i wresz
cie .mecz w 1974 r. podczas mi-
strżostw świata w RFN przy
niósł nam porażkę 0:1 na stadio
nie we Frankfurcie nad Menem.

(Polacy wygrali dwa mecze, lecz,
z amatorską drużyną RFN, w ra
mach eliminacji przedolimpij
skich 1960 r. — 3:0 w Essen i
3:1 w Warszawie.)

Chcielibyśmy bardzo, by pierw
sze zwycięstwo Polaków wypad-
ło dziś właśnie, lecz jest to ma
rzenie trudne do zrealizowania,
zespół niemiecki znany jest bo
wiem z ogromnej ambicji, bojo-
wości, nieustępliwości i twardoś
ci w grze. Będzie się więc chciał
także pokazać z jak najlepszej
strony.

lotek
W MAŁYM LOTKU wyloso

wano: I losowanie — 4, 20, 28,
30, 31; II losowanie — 2,
22, 25. Banderola: 4867.

W EXPRESS LOTKU
sowano: 4, 10. 15, 29. 36.

TOTO LOTEK PŁACI:
losowaniu
zł, za piątki prem. po 194.461
za piątki po ok. 14.500 zł,
czwórki,po 270 zł. za trójki
13 zł; w II losowaniu —

piątki po ok. 33.500 zł, za czwór
ki po 816 zł, za trójki po 70 zł.

Przyznam się szczerze, iż moc
no obawiam się o losy naszej
drużyny. Wiem, iż trener Gmocli
zrobił wszystko co mógł by przy
gotować zespół jak najlepiej do

gry, wiem, że piłkarze starali

się opanować w jak najdosko
nalszym stopniu arkana futbolu,
lecz znając tych zawodników,
obserwując ich występy w wie
lu meczach, nie mogę nabrać ja
koś przekonania, iż na walecz
ność Niemców odpowiedzą rów
ną walecznością, iż na twardą grę
rywali znajdą skuteczną odpo
wiedź, że zdołają pokrzyżować
taktyczne założenia przeciwni
ków, narzucić im swój styl i spo
sób rozgrywania tych zawodów.

Chciałbym bardzo się mylić,
chciałbym, aby biało-czerwoni

wygrali mecz i pokazali milio
nom ludzi, którzy oglądać będą
bezpośrednio bądź za pośrednic
twem telewizji to widowisko, po
stawę taką jak przed czterema

laty, kiedy siali popłoch w sze
regach rywali, budzili zachwyt
i szacunek, dla swoich walorów

sportowych, dla ambicji.
Trener J. Gmoch nie ogłosił

jeszcze składu drużyny, poda go
na krótko przed meczem, ale u-

stalił już szesnastkę, która wpi
sana będzie do protokołu
dów, a więc spośród tej
zestawiony będzie skład

ny. Najprawdopodobniej:
szewski — Szymanowski. Zmu
da, Gorgon, Rudy — Boniek.

Deyna, Lubański, Nawalka —

Lato, Szarmach.

Opiekun naszej reprezentacji,
zachowuje spokój i pewność sie
bie udzielając dziennikarzom op
tymistycznych wywiadów, pod
kreśla, że Polacy zademonstrują
w Buenos Aires dobrą grę, gdyż
są do tego przygotowani tak poc1
względem fizycznym jak i- psy
chicznym. Trener musi być

tatowym” optymistą,, więc trud
no oczekiwać by Gmoch prezen
tował inne opinie. Ciekawe na

ile jest on o tym co mówi rze
czywiście przekonany.

Najbliższe godziny winny nam

wiele wyjaśnić. Mecz bowiem z

RFN — niezależnie zresztą od

końcowego rezultatu — będzie
wymagał od naszej drużyny wy
kazania wszystkich umiejętności,
możliwości, pozwoli więc na bar
dziej raejonlne niż do tej pory
snucie horoskopów odnośnie
szans biało-czerwonych w kolej
nych pojedynkach „Mundialu
78”.

Zaciskając mocno kciuki (trzy
mamy je za powodzenie Pola
ków). oczekujemy dobrej, ambit
nej gry naszej drużyny. (jl)

MIĘDZYNARODOWA fe
deracja piłkarska powierzy
ła prowadzenie inaugura
cyjnego pojedynku argen
tyńskiemu arbitrowi, 44-let-
niemu Angelowi Roberto
Coerezzie.

Hawana 78

Startować

ANDRZEJ PIĘTOWSKI —stu
dent IV roku Elektroniki w

AGH, prezes Akademickiego
Klubu Turystyki Kajakowej
„Bystrze”, wiceprzewodniczący
Komisji Turystyki ZK SZSP. Ma
24 lata.

4, 18,

wylo-

wI
— za szóstkę 777.847

zł,
za

po
za

W tenisowych mistrzostwach Małopolski
GRAMI pojedynczymi mężczyzn rozpoczął się wczoraj na kor

tach Nadwiślanu zaliczany do klasyfikacji Grand Prix Polski te
nisowy turniej o mistrzostwo Małopolski.

Pierwsze spotkania eliminacyjne nie przyniosły niespodzianek,
faworyci z reguły wygrywali swe pojedynki, nie mieli równyeż
trudności z pokonaniem rywali rozstawieni zawodnicy, m. in

trzej tenisiści krakowskiego Nadwiślnau W. Meres, Zb. Górsz-

czyk i W. Wojciechowski. Meres zwyciężył Zb. Wiśniewskiego
(Polonia Bdg.) 6:1. 6:1, Górszczyk wygrał z R. Ogaszyńskim (AZS
Poznań) 6:0. 6:1. a Wojciechowski pokonał I. Ciszewskiego (GKS
Katowice) 6:0, 6:3. Pozostali zawodnicy Nadwiślanu, M. Zoga.
St. Górszćzak, A Bachleda i G. Pikulski odpadli w I rundzie.

Dziś dalszy ciąg turnieju. W programie kolejne mecze elimi
nacyjne mężczyzn i pierwsze pojedynki pań.

.Na próżno Lepsky zasypywał go pytaniami, nie mógł
wydobyć z niego nic więcej, poza rysopisem odpowia
dającym sylwetce Indianina z „Welcome Motel”.

— Dobrze... — powiedział Terrell. — Wiemy już, kim
on jest, dręczy mnie motyw tych zbrodni. Czy jest mo
żliwe, że ten zbrodniarz zamordował tych wszystkich

ludzi jedynie dlatego, że poczciwa stara dama kazała

mu wyprowadzić pieska?
— To wariat — odparł Beigler — ogarnięty żądzą

krwi. Terroryzuje bogaczy. Nigdy nie można wiedzieć,
co się wylęgnie w mózgu wariata.

— Teraz musimy go znaleźć.
— Tak.
Beigler wykonał poruczony mu odcinek pracy.
— Mamy w Paradise City zarejestrowanych kilka

dziesiąt rodzin indiańskich. Połowa Indian jest do sie
bie podobna jak bliźnięta, a druga połowa różni się
tylko tym, że jest starsza. Najlepiej by było, gdybyśmy
ogłosili, że chcemy pogadać . z Poke Toholo. Trzeba
działać wspólnie z radiem, telewizją i prasą. Czy my

śli pan, że burmistrz zgodzi się przyznać
Jeśli by była dość wielka, może udałoby się
wilka z lasu.

Terrell zastanawiał się nad tą propozycją.
— Indianie trzymają wszyscy ze sobą. Ten

wie dotąd, że jesteśmy na jego tropie.
Przerwał, żeby zapalić fajkę.
— Kiedy się o tym dowie, zniknie. Obecnie

dość bezpieczny, żeby działać. otwarcie. Ale z chwilą,
kiedy się ukryje, niełatwo będzie go odszukać.

— Ale nie wtedy, kiedy nagroda będzie wysoka —

odparł Beigler, który wierzył w siłę pieniędzy.
— W ostatnim czasie nasi ludzie kontrolowali bez

przerwy kolonię indiańską. I co osiągnęli?
— Górę raportów. Mamy dość papieru, żeby zatopić

krążownik.
— I co zrobiliście z tymi papierami?
— Przekazałem wszystko Jackowi Hatchee.

nagrodę?
wypędzić

facet nie

czuje się

■J
PARYŻ. W II rundzie teni

sowych mistrzostw Francji W.

Fibak pokonał
Van Vinicky’ego 6:1

KATOWICE. W

. meczu, piłkarskim
Ligi Górnik Zabrze

Zagłębie Sosnowiec

Amerykanina
, 6:2, 6:3.

finałowym
Pucharu

zwyciężył
2:0 (2:0).

TeieirafiEZiiie
LONDYN. lii etap kolar

skiego Wyścigu Dookoła Anglii
wygrał Anglik S. Lawrance.
Liderem jest nadal J. Brzeżny.

POZNAŃ". w towarzyskim
meczu koszykarek zespół ZSRR

zwyciężył reprezentację Euro
py 113:76 (59:42).

GLIWICE, w meczu o mis
trzostwo II ligi . piłkarskiej
Piast pokonał ROW 1:0 (1:0).

CZERWCA

CZWARTEK

Dzień
Dziecka
Jakuba
Konrada

PTTK
KOŁO GRODZKIE PTTK u

rządza w niedzielę 4 bm. wy
cieczkę górską w tamach rajdu
7 wierchów beskidzkich na

sie Lubień — Zębalowa —

danów. 5 godzin marszu, 21
do odznaki GOT. Zgłoszenia
formacje w biurze Koła — War
szawska 11.

•¥
NOWOHUCKI Klub Kolarski

urządza wycieczkę — 4 bm. —

do Doliny Aleksandrowskiej.
Zbiórka w niedzielę o 8.15 w

Centrum „B”, blok 8.

Mu-

Krai-

czyrn

20.15

tra-

Jor-

pkt.
i in-

na Kubie
*•«

[—III lic., 12.45 lin
roślin. 13.25 TTK — mechani,

zacja rolnictwa. 11 .55 Pr.' dnia, 15
Melodie. 15.31) NURT — pedagogi-
ka. 16 Dziennik. 16.10 Obiektyw,

Piątek z Pan-
16.55 Klub Dobrej Robo-

Kryptonim Stellą — film

bulg., 18.40 Mag. motory.
19 Dobranoc, 19.10 Sió-

19.30 W.ieczór z dzienni-

16 Dziennik, 16.10
16.30 Dla dzieci

kracym
ty. 17.25

fab; TV

zacyjny,
demka,
kiem. 20.30 Wsteczny bieg — film

obycz. TVP, 21.40 Studio Sport —

Mundial 78 — mecz Tunezja __

Meksyk oraz sprawozdanie z me
czu Francja. — Włochy. 23.40
Dziennik. 23.55 Studio Sport —

Mundial 78 — Węgry — Argenty
na.

zawo-

grupy
druży-
Toma-

działalność w SZSP.

rzeczy,
trafiłem
studiów.

Ludzie,
jakjai

— Lubię
pasjonuje mnie praca z kolega
mi, tworzenie nowych
Do Klubu „Bystrze”
przypadkowo po I roku
Środowisko wspaniałe,
którzy myślą podobnie
którzy tak jak ja chcą robić coś

konkretnego. Wymyśliliśmy so
bie, że popływamy na górskich
rzekach Słowacji, potem była
Jugosławia. Zbudowaliśmy dwie

przyczepy kajakowe — żaden

JT *>'
Klub tego nie ma. Będąc w Ju
gosławii przez dwa kolejne lata

napisaliśmy przewodnik po tam
tejszych górskich rzekach, „dzie
ło” unikatowe. Jest już w dru
ku w Krakowie.

Niektórzy twierdzą, że atmo
sfera naszego Klubu i jego dzia
łalność jest wzorem studenckie
go klubu turystycznego. Dla
mnie istnieje teraz kajakarstwo,
ale przyznam się. że w tym to
warzystwie i w tej atmosferze

mogłyby to być również dobrze

rowery, wędrówki piesze, wspi
naczka, wszystko.

W pierwszym momencie gdy
powiedziano mi że jestem dele
gatem na Festiwal potraktowa
łem to jako żart kolegów. Po
tem jednak przyszłą refleksja:
przypomniałem sobie wszystko
to, co w ciągu dwóch lat zro
biłem wspólnie z kolegami z

Klubu i ucieszyłem się, że ktoś

naszą pj-acę naprawdę widzi i o-

cenia.
Zacząłem się już uczyć

pańskiego. Myślę, że będę
przynajmniej o prostych
czach porozmawiać z Kubańczy-
kanii w' ich języku. To otwiera
dużo serc i umożliwia kontakty
bezpośrednie,
jest udział w

wych podczas
gim wielkim

przystań nad
tów Krakowa.

Notowała:
E. SMĘDER-BAUEROWA

Fot. J. RUBIS

Teatry
Kameralny 17 Emigranci,

zyczny (ul. Lubicz 48) 19.15
na uśmiechu. Groteska 17 O

szumią wierzby.

Kina
Kijów XV Międzynarod. Festiwal

Filmów Krotkometrażowycli Ucie
cha 15.45. 18, 20.15 Straceńcy (USA
1. 18). Warszawa 15.45, 18,
Port lotniczy-77 (USA 1. 15). Wol
ność 15.45 18. 20.15 Kot o dzie
więciu ogonach (wl. i . 18). Sztuka

15.45, 20.15 Caddie (austral. 1. 15)
18 Most (RFN 1. 15). Wanda 14

Trzej muszkieterowie (panam. 1.

12), 15.45, 18 Gang Olsena wpada
w szal (duńs. 1. 12), 20.15 Śmierć
z komputera* (fr. 1 . 15). Ml.

Gwardia 14.30 Kolumna Trajana
(rum. b .o .), 17. 19.15 Świadek ko
ronny (wł. 1 . 18). Wrzos (Zamoj
skiego 50) 14.15 Colargol na Dzi
kim Zachodzie (b.o.) 15.45, 18
Wdowieństwo Karoliny Zasler

(jug. 1. 18). Świt (os. Teatralne 10)
15.45, 18. 20.15 Człowiek klanu

(USA 1. 18). Mała sala 15, 17, 19
Nie zaznasz ^pokoju (poi. 1. 18).
Światowid (os. Na Skarpie 7)
15.45. 18. 20.15 Supęrexpress w nie
bezpieczeństwie (jap.

’ “■
sala 15 Flip
dzoziemskiej
Przepraszam
18). Kultura
19, 21.30 XV Międzynarodowy FFK.

Wiedza (Rynek Gl. 27) 17.15 Al
bum Fleischera (poi. b .o .) i in.
Mikro (Dzierżyńskiego 5) 16. 18
20 Lecą żurawie (radź. 1. 15). Dom
Żołnierza (ul. Lubicz 48) 16 ♦lały
książę (USA b.o .). Związkowiec
(Grzegórzecka 71) 18, 20.15 Loka
tor (tr. 1. 18). Wisła (Gazowa 21)
16, 18 Pocałunki z. Hongkongu (fr.
1. 12), 20 Kochanka buntownika

(bulg. 1 . 18). Maskotka (Dzierżyń
skiego 55) 15.30 Wielka podróż
Bolka i Lolka (poi. b.o .), 17.30
19.30 Klatka (fr. . 1. 15). Pasaż

(Pasaż Bielaka) 15 Przygody Bol
ka i Lolka, 18, 20 Romantyczna
Angielka (ang. 1 . 18). Podwawel
skie, Tęcza — nieczynne. Ugorek
(os. Ugorek) 15 Weronika w krai
nie czarów (rum. b .o .), 17,
szywy król (ang. 1. 15).
(Majakowskiego 2) 16, 18,
nie Waldeza (wł. 1. 15).

UWAGA!

Za zmiany w ostatniej chwili

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

w . grafice
Polski plakat antywojenny
9—16, piąt. 9—18 — wst.

Oddział w Poroninie:
na Podhalu (czw. piąt. 8—

wst. wol.), Muzeum Hlsto-

hisz-

mógł
rze-

Moim marzeniem
zawodach sporto-

Festiwalu. A dru-
marzeniem jest

Wisłą dla studen-

i Flap
(RFN

czy tu

(Rynek

1. 15). Mała

w Legii Cu-

b.o.),z17, 19

bija . (poi. 1.
Gł. 27) 16.30

19 Fał-
Sfinks

Ko-20

dnia,

23 Studio Sport —

II: 16)15 Pr. dnia,
maturzysto, 16.50

Telewizja
CZWARTEK II: 16.15 Pr.

14.50 Radzimy rolnikom, 15 Melo
die, 15.30 Kto czyta nie błądzi, 16

Dziennik, 16.10 Obiektyw, 16.30 Pr.
z okazji Święta Dziecka, 17.50 Ma
gazyn wojskowy. 18.10 Dobranoc,
. 18.20 Wieczór z dziennikiem, 18.50
Studio Sport — otwarcie Mis
trzostw Świata w Piłce Nożnej
— mecz RFN — Polska, 22 Pegaz.
22.45 Dziennik,
Mundial 78.

CZWARTEK
16.20 Co dalej
Kino Filmów Animowanych, 17.20
Handel 78. 17.50 Mag. morski,
18.20 Wieczór z dziennikiem, 18.50
Kronika (Kr), 19.10 Dobranoc, 19.20
NURT — Pedagogika. 19.50 NURT
— Nauczanie początkowe. 20.50
Kradzież w muzeum — film sen
sacyjny ZSRR. 22.20 24 . godziny.
22.30 W kręgu kultur i obyczajów
— Tropami architektury drewnia
nej,

PIĄTEK I: 6 RTSS — matema
tyka. 6 .30 RTSŚ — fizyka. 9 Stu
dio Sport — Mundial 78 — Ot
warcie Mistrzostw-oraz mecz RFN
— Polska, 11.05 Wych. techniczne

Wystewy-muzea
Wawel — komnaty (czw. 10—15,

piąt. 10—15 i 16—18), Wawel zagi
niony (czw. 10—15.30 . piąt. niecz.),
Skarbiec (czw. niecz. piąt. 10—

15.30). Zamek i Muzeum w Pies
kowej Skale (czw, piąt. 10—1«),
Muzeum Lenina, Topolowa 5: Le
nin w Polsce, Lenin

radź.,
(czw.
wol.),
Lenin
16* —

rycżne, Oddziały, Jana 12: Milita
ria, Zegary (czw. 9—15, piąt. 10—

17) , Szpitalna 21:
krak. (czw. 10—17,
Muzeum Narodowe,
kiennice — (niecz.).
Floriańska 41: Wybór z nieznanej
kolekcji J. Matejki (czw. 10—16,
piąt. 12—18), Szołayskich, pl.
Szczepański 9: Pol. malarstwo i
rzeźba do 1764 r.

’

(czw. piąt. 10—

16). Nowy Gmach, al. 3 Maja 1:
Broń w dawnych wiekach (czw.
piąt. 10—16), Archeologiczne,
selska 3: Starożytn. i średn. Ma
łopolski, Kolekcje zabytków
cheologii śródziemn.,
figurek historycznych (czw. 14—13
— wst. wol., piąt. 10—14), Pod
ziemie kościoła św. Wojciecha w

Rynku Gł.: Dzieje Rynku Kra
kowskiego (czw. piąt. 9—16), Et
nograficzne, pl. Wolnica 1: (czw.,
piąt. 10—15), Przyrodnicze, Sław
kowska 17: Fauna Polski, Fauna

epoki lodowcowej (czw. piąt. 10—
13 — wst. wol.), Pryzmat, Łob
zowska 3: Rzeźba i malarstwo D.

Fontana i M. Pittet (czw. piąt.
10— 18), ZPAF, ul. Anny 3: M. Ka
raś i L. Dziedzic — fotografie
(czw. piąt. 10—18), Sztuki Nowo
czesnej, N. Huta os. Kościusz
kowskie 5: Feliks Szyszko „Poza
punktem zbiegu” (czw. piąt. 11 —

18) . Mały Rynek 4: Rysunki i do
kumenty M. Chlandy (czw. piąt.
11— 19), Rydlówka, Tetmajera .28

(czw. 15—18 piąt. 11 —14). KTF,
ul. Boh. Stalingradu 13: Venus 78,
cz. I (9—21), KDK, Rynek Gł. 27:
Ceramika artyst. M. Olkuskiej
(czw. piąt. 14—18) Kopalnia Soli,
Wieliczka oraz Muzeum Zup Kra
kowskich (7—19), Muzeum Lot
nictwa i Astronautyki, . Czyżyny
(10—14), Biblioteka Publiczna, ul.
Franciszkańska 1: Nagrody lite
rackie 1975—77 (czw. niecz. piąt.
14—19).

Dzieje teatru

piąt. 9—15),
Oddziały, Su-
Dom Matejki,

Po-

ar-.

IX wystawa

mrużąc cezy z powodu

&ST&2W

do czasu — odparł
głosie. — Jeśli Jack

raportów, nikomu to

w policji miejskiej,

Terrell patrzył rra Beiglera
kopcącej fajki.

— To chytry pomysł, Joe.
— Zdarza mi się to od czasu

Beigler z nutką zadowolenia w

nie potrafi nic wyciągnąć z tych
się nie uda.

Jack Hatchee, jedyny Indianin

pracował w. archiwum. Mimo zaawansowanego wieku

słynął z dobrej pamięci.
— Musi pan sprawdzić, czy coś znalazł.

Beigler potrząsnął głową.
.— Sam nam powie. Ma do przejrzenia tonę papieru

i nie należy do ludzi, których można popędzać. Lepiej
zostawić go w spokoju. Uprzedziłem go’, że to pilna
sprawa.

Terrell ssał fajkę. Po dłuższej chwili namysłu za
czął przerzucać stos protokołów leżących na biurku i
znalazł wreszcie dwie kartki papieru, które zaczął
czytać, podczas gdy Beigler zapalał papierosa.

— Czekajmy, zobaczymy, czy Jack coś znajdzie —

powiedział wreszcie. Jestem przekonany, że jeśli roz-

trąbimy, że szukamy Toholo. roztoczą' nad nim zasło
nę dymną i nie uda nam się go znaleźć.

Przyrządem do czyszczenia fajki uderzał w papier,
który trzymał w ręku.

— Ale jest jeszcze tamtych dwoje, Jack Allen z mał
żonką. Wiemy, że Poke miał wspólnika. Według tego,
co mówi ta Harris, mężczyzna i kobieta przyjechali

razem z nim do motelu. Można się założyć bez ryzy
ka, że-.ta para jest z nim w zmowie. Mam opis męż
czyzny oraz kobiety i ich samochodu. Trzeba się za
jąć nimi, Joe. Jeśli ich znajdziemy, zaprowadzą nas

oni do Poke’a. Niech chłopcy zajmą się nimi.

Podał obydwa raporty Beiglerowi.
— Muszą się gdzieś gnieździć. Niech sprawdzą wszy

stkie pokoje gościnne, pensje i szukają buicka. Kiedy
ich znajdziemy, złapiemy Toholo.

Zadzwonił telefon wewnętrzny, Terrell nacisnął gu
zik.

— To pan, szefie?
— Co się stało, Charlie? ,

— Jest u mnie pewna dama. Chce z panem mówić.
Pani Matylda Dobey. Tłumaczyłem jej, że pan jest za
jęty, na co odpowiedziała, że ona także jest zajęta,
ma do powiedzenia coś bardzo ważnego.

— Czy spytał pan, o co chodzi?
— Tak... ona .mówi, że mnie to nic nie obchodzi —

odparł Tanner z goryczą.
Terrell zawahał się, potem wzruszył ramionami.
— Dobrze... Przyprowadźcie ją. Matylda Dobey... —

rzekł, zwracając się do Beiglera. — To nazwisko mó
wi coś panu?

— Nawet gdyby tak było, nigdy bym się do tego nie

przyznał — odparł Beigler wstając. — Idę, żeby skie
rować wszystkich do pracy, o której mówiliśmy — i

opuścił pokój.
Kilka minut później sierżant Tanner zapukał i o-

tworzył drzwi..
— Pani Dobey, szefie — zaanonsował, .Wsuwając gło

wę do pokoju.
Terrell odsunął stos dokumentów, które zawalały

biurka i westchnął zrezygnowany:
— Wprowadź ją, Charlie.

(Ciąg dalszy nastąpi) (17)

ry
MO tel 97, Straż Pożar-

98, Pogot. Ratunk. Laza-
1 99, zachoro-

238-33, porady
w przypadkach

ambulatorium

dobę), Rynek
657-57, N Huta

422-22, Lotnisko Balice 190-29, Dy
żury szpitali: Chir., Chir. dziec.,
Urolog., Laryng., Okulist. os. Na

Skarpie (Neurologia oraz inne od
działy szpitali wg rejonizacji),
Dyżurne poradnie: internistyczna,
pediatryczna, gabinet zabiegowy
(18—21), zgłoszenia wizyt domo
wych (18—20), dla Śródmieścia —

al Pokoju 4, tel 181-80,
dla Nowej Huty - os Jagiellon
skie bl. 1, tel 856-26.

POgOt.
na teł.
rza 14: wypadki teł
wania 1 przewozy

stomatologiczne —

nagłych (20—7),
okulistyczne (cala
Podgórski 2: 625-50,

183-26,
.Jloń-

dla Kro
wodrzy - ul. Galla 24, tel. 721-35,
dla Podgórza — ul Krasickiego
Boczna 3. tel. 618-55 650-99. Inf.

Służby Zdrowia: tel 205-11 (całą
dobę). Punkt Inf. Aptecznej 107-65,
inf. Toksykologiczna, Kopernika
26. tel. 199-99. inf. akcji „W”,
tel 606-80 (8—17). Wizyty domowe

lekarzy chorób dzieci oraz kardio
logów — Lek Spółdz Pracy, tel.

295-78, 225-66 (16—23 30),
Inf. dla Inwalidów, ul

tel. 22'3-11 (pon. śr. i piąt.
Krak. To w. Świadomego
rzyństwa, Młodz Poradnia

ska, ul Boh Stalingradu
278-08 (9—18), Poradnia Przedmał
żeńska i Rodzinna, pl Wiosny Lu
dów 6 (śr. i piat. 16—19) Telefon
Zaufania 371-37 (16—22) dla dzie
ci i młodzieży 611-42 (14—18). Mi
licyjny Telef. Zaufania 216-41 (całą
dobę), 262-33 (8—16), Inf. kolejo
wa zagr 241-82. kraj. 223-33, 295-15,
Inf. Turystyczna „Wawel-Tourist”,
ul Pawia 8. tel 260-91 (8—20), Inf.

Kulturalna KDK, pok. 144 III p.,
tel 244-02 (11-18), Inf. o Usługach,
Floriańska 20 tel. 271-30, 228-90

(7—18). Nowa Huta. ns. Zgody 7,
tel 447-31 <8 Th. Pomoc Drogowa
PZM, ul Kawiory 3, tel. 755-75
748-92 (7—22) *

(Dokończenie na str. 5)

Ośrodek
1 Maja 5,

16—18),
Macie-
Lekar-

13, tel.

Numer indeksu: 35009


