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8,2 min najmłodszych obywateli naszego kraju obchodzi dziś, wraz z dziećmi

i

Dziś o godz. 16 zainaugurowany zostanie w kinie „Kijów” | ca i trwać będzie do 5 czerw-

XIV Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkometrażowyeh —

doroczna prezentacja dorobku polskiej kinematografii w

kresie krótkich f,orm filmowych.

XIV Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkometraźowych

Dziś rozpoczyna się

świata, swoje świę
starań, *by dzień t<

|o — Międzynaród
n przyniósł nas

zień Dziecka. Wszędzie do-

najmilszym j8k najwięi ej rado-

. ści, uciech przez cały rok oraz niezapomnianych wrażeń z dzi iństwa, któ
re towarzyszyłyby im przez całe życie.

Swój udział w konkursie
zgłosiło 8 wytwórni, które za
proponowały 153 filmy. Naj
większa ićh ilość wyproduko
wana została przez Telewizję
Polską. Do konkursu komisja
selekcyjna dopuściła 59 fil
mów,- w tym 21 telewizyjnych
Jak wfęcj Widać TV .staje się
krótkometrażowym potenta
tem, .. ■? '

Przeglądy, konkursowe tego
rocznego festiWalu trwać, będą
do dnia 4 czerwca. Ich miej
scem będzie kino „Kijów”,
zaś w \ Krakowskim Domu
Kultury odbywać będą się
seanse powtórkowe. /.

Festiwalowi towarzyszyć bę
dą seanse Sekcji Informacyj
nej, gdzie pokazane zostaną
filmy reprezentujące, określo
ne walory artystyczne i mery
toryczne, a które nie zostały
dopuszczone do konkursu.

W kinie „Sztuka” zaś,
dziemy mogli przypomnieć
bie najlepsze filmy

' krótkome-
traźowę powstałe w ppwojen.-
nym ;30-lećiu. > Ich. przegląd
rozpocznie się jutro, 2 czerw-

ća. Jak zwykle w cżasie kra
kowskich festiwali ■pokazane ■
zostaną filmy nagrodzone w

tym roku na festiwalu w O-
berhausen. Ogłoszenie- wyni- ■
ków konkursu krajowego; na
stąpi 4 czerwca o -godz, i 17 w -

kinie „Kijów” i tego: samego .

dnia rozpoczhfe się, XI Festi
wal Międzynarodowy, (e)
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ODZNACZONE ZŁOTĄ ODZNAKĄ M. KRAKOWA

Kraków, sobota 1, niedziela 2 czerwca 1974 r.

■iNiedzielne obchody- Święta Lu
dowego przygotowuje każda
gmina, ale główna uroczystość
na szczeblu wojewódzkim odbę
dzie siętego roku w Sidzinie,.
Ludowe. Święto jest przeglądem
osiągnięć i rozwoju wsi w XXX-
leciu Polski Ludowej, a człon
kowie ; PZPR i ZSL wspólnie z

BANK LUDZKIEB

Mieszkańcy DSS w Prokoci
miu ustanowili odznakę „Przy
jaciel Domu Spokojnej Staro
ści”, którą (wraz z dyplomem)
ótrzyńiywać będą zasłużeni pra-
cównicy tej placówki a także
m.- in. szkoły i instytucje. Pier
wsze odznaczenia otrzymali:
prof. E. Luchter — przew. Spo
łecznego Komitetu Budowy DSS,
mgr Stanisława Siudut — zast.

przew. Komitetu Budowy DSS,
Paweł Główezewski — dyrektor
Domu. Odznaczeniami zostały
również wyróżnione szkoły, któ
rych

' uczniowie pomagali przy
zakładaniu parku obok Domu,
oraz brali udział w innych pra-

(Dolcończenie na str. 2)

Wo wsi i każdego z nas
Obchodzimy 'tegoroczne

Święto Ludowe u pro
gu trzydziestolecia. Jest

; to już obecnie święto nie

tylko pracującej wsi, ale ca
łego społeczeństwa, nas wszy
stkich. Trzy powojenne dzie
sięciolecia zlikwidowały da-

.Wńe,. dość sztywne bariery,
oddzielające społeczność wiej
ską od ludności miast. W la
tach, tych przybyło bowiem
w miastach około 5 milionów

nowych mieszkańców, pocho
dzących właśnie ze wsi.

Dziś w każdej'- niemal- ro
dzinie polskiej spotyka się
mariaże /chłopsko-robotńicze i

chłopsko-inteligenckie, przy
świątecznych 'stołach zasia
dają przedstawiciele różnych

mieszkańcami rolniczych osiedli
dołożyli starań, by ten dorobek

jeszcze powiększyć podejmowa
nymi - ostatnie czynami społecz
ny rpi.^*;

Inauguracją obchodów jest1
dzisiejsze spotkanie weteranów
ruchu ludowego oraz młodych
przodujących rolników z Prezy
dium WK ZSL i kierownictwem

polityczno - administracyjnym
województwa. Bierze w nim
udział około sto osób. Przed

spotkaniem młodzi rolnicy zwie
dzą Instytut Zootechniki w Ba
licach oraz czyżyńskie Zakłady
Przemysłu Tytoniowego.

Na terenie całego . wojewódz
twa organizowane są Wieczorni
ce, capstrzyki i ogniska harcer
skie z udziałem działaczy społe
cznych, ludzi dobrej roboty,
wzorowych rolników.

W dniu jutrzejszym we wszy
stkich gminach odbędą się oko
licznościowe wiece, koncerty i

festyny z bogatą oprawą imprez
(Dokończenie na str. 2)

I
i UTRO pogoda w rejonie
i Krakowa kształtować się
i będzie na skraju, niżu, Za-

■chmurzenie zmienne, o-

; kresami przelotne opady.
! Wiatry zachodnie i pól-

nocno-ząch. 4—7 m/sek.
Temperatura dniem 19—20,

nocą 14—10 st. C.

zawodów i grup społecznych,
tworzący nowoczesną, genea
logię „rodów” w państwie lu
dzi pracy. Jest to przede
wszystkim rezultat najwięk
szej w dziejach naszego kra
ju „wędrówki ludów”, której

'“proces bynajmniej się nie za
kończył.

W związku z tymi — parę
liczb: w 1931 roku żyło u uas

z rolnictwa 60 proc, ludności
kraju: w 1950 roku — 47,1
proc.;, dzisiaj już tylko 7S
proc.

'

Miernikiem rangi tej gałęzi
gospodarki nie jest jednak
liczba ludności, której daje
ona warsztat pracy i„ źródło
zarobków, lecz jej rola w

wyżywieniu całego narodu.

W

—

”

czasu otrzymania pierwszego listu, trochę się nie-
pokoiliśmy. Ale potem, jak ćó tydzień dostawaliśmy

pocztówki i listy z Egiptu, jak Wiesiek pisał, że jest mu do
brze, to niepokój przeszedł. Widzę go, tam stoi, daleko, ale
chyba nie zmarniał...

Rodzice szer. Wiesława Stel
macha przyjechali wczoraj w

południe na halickie lotnisko

powitać.- , syna. Przyjechali
swojej wsi Zaczarnia
wa. Ojciec trzyma
goździków...

Tyczasem Wiesław

ze

k. Tarno-

wiązankę

Stelmach

Pod tym względem znaczenie
rolnictwa stale wzrasta — że

względu na stałe powiększa
nie się liczby Polaków, z ra
cji rosnących wymagań i co
raz wybredniejszych gustów
obywateli, którzy chcą od
żywiać się lepiej, obficiej,
zdrowiej. Potrzeby więc idą
w górę, apetyty rosną, a

tymczasem z zasobami ziemi-

żywicielki . sytuacja jest
wprost odwrotna.

W 1946 roku na jednego
mieszkańca Polski przypada!
jeszcze spory jej zagon liczą
cy '0,84 ha, ale już w roku

1972 skurczył się do 0,56 ha.
W dwunastoleciu 1960—1972
zmniejszenie się zasobów zie-

(Dokończenie na str. 9)
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wraz z pozostałymi żołnierzami

grupy przybyłej wczoraj do

kraju z Egiptu, stoi na bacz
ność. Dowódcy Warszawskiego
Okręgu Wojskowego gen. dyW.
Włodzimierzowi Oliwie, składa

raport ppłk Eugeniusz Koblak.
Generał Wita żołnierzy, dzię

kuje im za wzorową postawę.
Zą chwilę udekoruje kilkuna
stu spośród nich Medalami za

Zasługi dla Obronności Kralu

Złoty medal przyznano płk Ze-
nonowi Binasowi, srebrne: p’płk
Eugeniuszowi Kóblakowi, ppłk.
Stanisławowi Stęnniówi, mjr
Janowi Cuperowi, mjr. Andrze
jowi Makohońskiemu, mł. chor.
Januszowi Łąckiemu, st.. sierż.
Leszkowi Kozaczce, st. sierż., Ja
nowi Szczepańskiemu i sierz.
Jerzemu Okrasce.

Do słów powitania przyłącza
się w imieniu władz wojewódz
twa krąkówskiego I sekretarz
KW PZPR Józef Klasa. Na spot
kanie z kolejną grupą żołnie
rzy . powracających, z. Egiptu
przybyli również wojewoda Wit
Drapich, prezydent m. Krakowa

Jerzy Pękala i przew. RW
FSZMP, Tadeusz .Prokopiuk.

Łamią się szyki stojących na

płycie pododdziałów. Żołnierze
przyjmują kwiaty i uściski od
rodzin, od harcerzy że sżćźepu

z przypadają-
Mięńzynarodo- .

Dziecka, prze- .

Rady Państwa

..1
■ W związku
■ cym dzisiaj
■ wym Dniem
"

wodniczący
— Henryk Jabłoński spot
kał śię w Warszawie z gru
pą najmłodszych obywateli
z różnych stron kraju —

najlepszych zastępowych
ZHP l ■laureatów młodzie-

■żpwych konkursów i tur-
./ olejów. .W.„tym samynrdniii.

H. Jabłoński spotkał się w

Belwederze z grup3CWychQ-
r Wawców-społeezpików, dzia-

b tających w różnych środó-r ■
wiśkach młodzieży.

za-

Się
„Hubalczyków”, kolegów, z

kładów pracy, z których
wywodzą.

Prezentują się znakomicie,
paleni, trochę zmęczeni 5 go
dzinną powietrzną podróżą, szy-

sie do nówitalnej defilady.
(Dokończenie

kują
na str. 9)

o-

Fot. J. RUBIS

ze Świata
sekretarz generalny ONZ

.— Kurt Waldheim udaje się
d2iś w podróż na Bliski
Wschód. Złoży on oficjalne wi
zyty-' w Syrii, Jordanii, Izraelu
i Egipcie.

'

;
'

DZI$ rozpoczęła się wymia
na jeńców wojennych między

. Syrią i Izraelem. .<

Jak podaje agencja ctk;
stań “zdrowia' prezydenta CSRS

■— Ltidvika Svobody nadal się
: pop-bawia-

'KĄŃĆliERZ Austrii — B.

: Kreisky zakończy dziś oficjal
nąwizytę w ZSRR.

KANCLERZ RFN — H.

Schmidt, który w piątek przy
był do Paryża, kontynuuje
rozmowy z prezydentem Fran
cji —Giscard d’Estaing.

TUNEZJA obchodzi dzisiaj
święto narodowe.

PRZEDSTAWICIELE Portu
galii i Afrykańskiej Partii Nie
podległości Gwinei i Wysp Zie
lonego Przylądka, po odbyciu
konsultacji we własnych kra
jach, wznowią rozmowy na te
mat zawieszenia broni, 8 czer
wca br.

Powitanie-z żoną i synem. Mały
Piotr Kielec, syn róąjora Piotra
Kielca jeszcze nieufnie przyglą
da się ojcu. Gdy tata odlatywał,
syne.k miał zaledwie 1,5 roku,
dziś dwuletni mężczyzna przez
kilka chwil. nie poznawał taty,
dopiero gdy ten zaśpiewał ,: mu

ulubioną piosenkę,
' rzucił

ojcu na szyję.
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oceniło

Sidzina gospodarzem

oceniono

programu

programu
jego

zadania
w tej

Posiedzenie Nadzór nad rozdzieleniem

31 maja br. Prezydium Rzą-
ilu odbyło swoje kolejne po
siedzenie.

W ramach prac prowadzo
nych przez rząd w związku z

przygotowaniem kompleksowe
go, długofalowego
wyżywienia, rozpatrzono
wycinek, obejmujący
przemysłu chemicznego
dziedzinie.

Prezydium Rządu
pracę transportu, zwłaszcza ko
lejowego i samochodowego. Po
wołano zespół specjalistów do

opracowania programu zawie
rającego plan operatywnych
działań w tej dziedzinie na rok
bieżący. Jego realizacja będzie
systematycznie kontrolowana

przez rząd.
Ną posiedzeniu

przebieg realizacji
rozwoju usług dla ludności w

latach 1974—1975. Akceptowano
wnioski, mające na celu dalsze

usprawnienie prac służących
rozwojowi usług dla ludności.

Rozpatrzono projekt uchwały
Rady Ministrów w sprawie za
sad planowania, finansowania
1 realizacji inwestycji socjal
nych.

Ną posiedzeniu podjęto decy
zję w sprawie regulacji i pod
wyżki płac pracowników zatru
dnionych na statkach rybołów
stwa morskiego. Wejdzie ona

w życie z dniem 1 lipca br.

Prezydium Rządu — na wnio
sek ministra nauki, szkolnie-'
twa wyższego i- techniki — za
twierdziło propozycje w spra
wie nadania szczególnych u-

prawnień osobom objętym
szkoleniem wojskowym studen-

tów, które odbyły roczne prze
szkolenie w jednostkach woj
skowych.., tego rodzaju szkole
nie traktowane będzie na rów
ni z pracą zawodową, co ozna
cza np. nabycie związanych z

tym praw urlopowych, jak też
zaliczenie okresu szkolenia

wojskowego — w przypadku
posiadania studenckich. książe
czek mieszkaniowych — -■do
czasu oczekiwania na mieszka
nie.

Podjęto również decyzję w

sprawie budowy zakładu prze
mysłu mięsnego w Zielonej
Górze.

Prezydium Rządu, kierując
się troską o zachowanie walo
rów Starego Miasta w Zamo
ściu, ustaliło program prac re
nowacyjnych i związane z tym
grodki finansowe.

Rada Bezpieczeństwa Organi
zacji Narodów Zjednoczonych
omówiła w dniu wczorajszym
sytuację na Bliskim Wschodzie,

27 czerwca

Ludowe

święto

Podezas węzorajszego c;
kania z żołnierzami,. ’ '.którzy
wrócili do kraju z Bliskiego
Wsehodu, poproszono dzienni
karzy o przekazanie dzieciom
i młodzieży serdecznych po
dziękowań za listy, jakie tysią
cami młodzież posyłała do pol
skiego obozu pod Kairem.

Dla Czerwonych Beretów był
to objaw serdecznej więzi i

sympatii jaką są obdarzani. Za

pamięć i serce dziękują więc
wszystkim dzieciom, które pi
sały do nich, a z okazji Dnia
Dziecka życzą im szczęścia,
zdrowia i pomyślności.

(Dokończenie ze str. 1)
artystycznych, sportowych, kier-,
maszy książek itp.

Na miejsce głównych uroczy
stości wybrana została wieś Si
dzina w powiecie Sucha Bes
kidzka, szczycąca się nie tylko
tradycją radykalnych kierunków
■ruchu ludowego z lat międzywo
jennych i patriotyczńą postawą
w okresie okupacji; ale dużą a-

ktywnością, społeczno-gospodar
czą w Polsce Ludowej. Czyny
społeczne ludności szacuje się
już ną 30 min zł. Dzięki nim

powstały nowe drogi, obiekty
kulturalne i gospodarcze. Miesz
kańcy Sidziny gościć jutro będą
przedstawicieli władz partyjnych
i administracyjnych wojewódz
twa oraz delegacje rolników że

wszystkich powiatów. Sztafety
rajdu motorowego LZS'' i' ■LOK
zalhelÓKiją S^jjóęijęfydW i1 •w^ykÓ-
nąńyc8s' "zobtMyt§żiłiftchftai'Ł<ilS.
uczczenia XXX-lęcia Polski Lu
dowej. W artystycznej części
imprezy wystąpią zespoły fol
klorystyczne i poeci ludowi.

ZSRR. W złożach gazu „Bachar”
na Morzu Kaspijskim wywierco
ny został czterdziesty z kolei i

pierwszy w 1974 roku otwór wier
tniczy (na zdjęciu), z którego w

ciągu doby wydobywa się 400 tys.
metrów sześciennych gazu ziem
nego I 100 ton kondensatu (skro-
pliny) gazowej. Ogółem, w 'dzie
wiątej pięciolatce azerbejdzański
przemysł naftowy dostarczy 65
proc, nafty i 84 proc, gazu wydo
bywanego w całym Kraju Rad.

CAF—APN'

prez. R. Nixon
złoży wizytęwZSRR

Jak podaje Agencja TASS,
prezydent USA — Richard
xon przybędzie 27 czerwca

do ZSRR z wizytą oficjalną.
Wizyta nastąpi zgodnie z

niejącym porozumieniem o

gularnym' odbywaniu spotkań
radziecko - amerykańskich • na

najwyższym szczeblu oraz na

zaproszenie, przekazane podczas
wizyty sekretarza general
nego KC KPZR, Leonida Breż
niewa w Stanach ZjecilOezonych
w czerwcu 1973 roku.

Ni-
hr.

jst*
re-

BANK ŁUDZKlCłł’
- SĘRE _

Wspinaczka
wysokogórska
w... mieście

Powiał halny
W Tatrach rozszalał się wczo

raj halny wiatr; przyniósł on

znaczne, '.ocieplenie..
W Zakopanem, temperatura

w godzinach popołudniowych
i wynosiła 25 st.

W Dniepropietrowsku — w

Ukraińskiej SRR, powstanie ska
listy „stadion” przeznaczony
dla amatorów sportów wysoko
górskich? Miejscem 'przyszłego,
współzawadpiętWa« ,.?dobysycÓW.
gór stanie się skalisty brzeg zwi
sający* i. nad Dnieprem, w cen
trum : i parku im. Tarasa Szew
czenki.

Autorami tej unikalnej budo
wy są miejscowi alpiniści i ar
chitekci. W brzegu zostaną wy
żłobione różnego rodzaju prze
szkody, jakie zdarzają się ,w wa
runkach naturalnych. Przewi
dziano także miejsca asekura
cyjne dla wspinaczy oraz miej
sca dla widzów.

Nocą cały kompleks stadio
nu będzie oświetlony.

(Dokończenie ze str. 1)
caeh na rzecz pensjonariuszy. Do
szkół tych należą: XV Liceum

Ogólnokszt., Zespół Szkół Ga
stronomicznych w Nowej Hucie,'
Technikum Ogrodnicze, Techni
kum Melioracji Wodnych, Tech
nikum Rolnicze w Giebułtowie.

Mieszkańcy Domu Spokojnej
Starości dziękują ponadto:

• Dyrekcji Zakładów „Bonar-

po podpisaniu porozumienia w

sprawie rozdzielenia wojsk iz
raelskich i syryjskich.

Związek Radziecki i Stany
Zjednoczone wniosły wspólny
projekt rezolucji, która przewi
duje utworzenie w trybie pil
nym sił ONZ d/s nadzoru nad
rozdzieleniem wojsk.

Siły te będą działać pod kon
trolą Rady Bezpieczeństwa w

ciągu 6 miesięcy. Termin ich
działania w razie potrzeby- mo
że być' przedłużony decyzją Ra
dy Bezpieczeństwa. Rezolucja
została, uęhwąlona przez Radę.

W Qenęwie przewodniczący
wojskowych delegacji Syrii —

gen. Adnan Tayara i Izraela
— gen. Herzl Szafir oraz na
czelny dowódca Doraźnych Sił

Zbrojnych ONZ na Bliskim
Wschodzie gen. Siilasvuo, który
przewodniczył posiedzeniu woj
skowej grupy roboczej,, podpi
sali 3 dokumenty: porozumienie
o przerwaniu ognia i rozdziele
niu wojsk, dokładną mapę prze
mieszczenia wojsk oraz protokół
dotyczący statusu jednostek
ONZ.

Równolegle z podpisaniem do
kumentów w Genewie, nastąpiło
przerwanie ognia na froncie sy
ryjsko - izraelskim.

1 czerwca sekretarz generalny
ONZ, Kurt Waldheim udaje się
na Bliski Wschód, gdzie prze
prowadzi rozmowy z przywód
cami Syrii, Jordanii, Izraela i

Egiptu.

do Sosnowca;
• żołnierzom Dywizji

wietrzno-Desantowej — za

stęp zespołu muzycznego
strądowe go;

• młodzieży VI L.O przy
Skałecznej j—; za przybycie z

programem kabaretu i teatrzy
ku małych form;

• panom J. Rudawskiemu, R.
Rożkowi oraz E. Wojnarowiczo-
wi z Drukarni Nowohuckiej —

za szybkie i bezinteresowne wy
konanie dyplomów „Przyjaciel
DSS”. (lov)

'

W na bank
W piątek, 3 zamaskowanych 1

uzbrojonych bandytów,; wtargnęło
do ; oddzia|Uc : w .bu^yi^u
Konfederacji Przemysłowców yi.
Rzymie^ •• Zrabowali - oni żO^ mln;
lirów.

ro
wy*
ie-

ul.

ZAŁODZE Zakładów Azoto
wych w Puławach wręczono
sztandar przechodni prezesa
Rady Ministrów i przewodni
czącego CRZZ za najlepsze w

resorcie przemysłu chemiczne
go wyniki w ubiegłorocznym
współzawodnictwie krajowym.
Przodującym pracownikom
Wręczono odznaczenia pań
stwowe,

PRZEBYWAJĄCA W naszym
kraju Luiza Mickiewiczowa,
wdowa po Józefie • najmłod
szym synie Adama Mickiewi
cza — udekorowana została 31
maja br. odznaką „Zasłużony
dla Kultury Polskiej”, odzna-

WIADOMOŚCI
TL m/łJU

czcnie to przyznane zostało w

uznaniu jej zasług w popula
ryzowaniu kultury polskiej za

granicą i ochronie pamiątek,
drogich narodowi polskiemu,

NA TERENIE Dębickich
Zakładów Opon Samochodo
wych „Stomil”, ruszyła 31 ma
ja budowa dużej wytwórni o-

pon radialnych do samochodów
osobowych. Będą w niej wy
twarzane przy zastosowaniu

najnowocześniejszej
gii wyłącznie opony
skich fiatów, w

większości do „fiata
ilości ok. 2,8 min sztuk rocz
nie.

ZMARŁ w wieku 89 lat wy
bitny działacz ruchu robotni-1

czego Franciszek Łęczycki.

technolo-
do poi-'

ogromnej
126 p”, w

„Ostatnie tango w Paryżu”
na cenzurowanym

Sędzia słynnego londyńskiego
sądu kryminalnego Old Bailey,
Widgery, Zarządził wszczęcie: pro
cesu przeciwko potężnemu kon
cernowi filmowemu „United Ar-
tists Corporation” pod zarzutem,
że jeden z najgłośniejszych, wy
produkowanych przez ten koncern

filmów, słynne „Ostatnie tango w

Paryżu" obraża moralność publi
czną i podpada pod/ ustawę o

zwalczaniu nieprzyzwoitych' publi
kacji. Koncern został dodatkowo

oskarżony o

eksploatacji
dowiska.

Oskarżenie
wniósł były
wienia, E. Schackleton. Prasa lon
dyńska podkreśla, że po raz pier
wszy pociągnięto do odpowiedzial
ności twór.eów filmu, wyświętlaiie-

czerpanie zysków z

nieprzyzwoitego wi-;

po raz pierwszy
członek Armii Zba-

C-T^ go w kinaćh brytyjskich.,
'

Z saBB koncertowej

Kto lubi Brahmsa..;
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Od niedzieli...

dni, a

nie lat.

samego
dobitnie

dzięki zabiegom dyplomatycz
nym skłoniły się wreszcie
do rokowań. Zasługa. to głów
nie Kissingera, ale i Andrieja
Gromyki, który włączył się w

negocjacje w bodajże najkry-
tyczniejszym momencie. —

Wydaje się — zauważa w

związku z tym komentator
jednej z największych za
chodnich agencji prasowych
(AFP) — że , wizyta Gromy
ki w stolicy Syrii pozwoliła
przekonać kierownictwo syryj
skie, iż to porozumienie woj
skowe stanowić będzie część
globalnego porozumienia, zape-

chodziło do poważnych tarć dent Nixon powinien rozpocząć
pomiędzy państwami przyja- już 6 czerwca. Na jej trasie
znymi (EWG), to on właśnie znajdują się: Egipt, Jordania,
stał się przyczyną kryzysu ener- Arabia Saudyjska, Izrael, Al-

getycznego w skali światowej,
to właśnie. z jego powodu
„przewróciło” się wiele kon
cepcji , politycznych, a ponie
którzy dyplomaci zakończyli
swoje kariery.

Teraz, kiedy sytuacja
Bliskim Wschodzie zmienia

radykalnie — niektórzy
szykują się do upieczenia
ogniu bliskowschodnim
jej własnej pieczeni. W podróż
do krajów arabskich szykuje
się ponoć prezydent Nixon. —

Podróż taka —- komentuje tę
wiadomość agencja UPI — naj
prawdopodobniej poważnie
zwiększyłaby osobisty prestiż

na

się
już
na

swo-

a

Wczoraj w samo południe
— zgodnie z zawartym
porozumieniem — na

froncie syryjsko-izraelskim u-

.milkły armaty, ustały wszelkie
działania zbrojne na lądzie,
morzu i w powietrzu. Jeszcze
raz dyplomacja wzięła górę

• nad silą, ale wszystko to nie
oznacza jeszcze, iż pomiędzy
Arabami a Izraelitami zapano
wał już trwały pokój. Zanim
do tego dojdzie upłynie zape
wne sporo jeszcze wody w

Jordanie, minie wiele
może i miesięcy, jeśli
Zresztą wynika to i z

dokumentu, który
stwierdza, iż nie jest to jeszcze
,,porozumienie pokojowe, Jęcz
krok w kierunku sprawiedli
wego i trwałego pokoju”.

Ale, jako . że żelazo należy
kuć póki gorące — jak głosi
przysłowie — Rada Bezpieczeń
stwa podjęła natychmiastową
decyzję o powołaniu nowej
formacji pod flagą ONZ — Od
działu do Nadzoru Rozdzielenia
Wojsk (UNDOF), którego per
sonel składać się będzie z 1250
żołnierzy. Ma to być formacja
odrębna i niezależna od doraź
nych sil zbrojnych ONZ na

Bliskim Wschodzie, jak też od

innej podobnej organizacji, po
wołanej do nadzorowania ro-

zejmu jeszcze w 1948 r. Powo*
łanio UNDpF to po prostu
zwykły kompromis pomiędzy
żądaniami Syrji, aby w strefie
buforowej przebywali tylko
ob serwatorzy ONZ, a żą
daniem Izraela, aby rozmieścić
tam oddziały doraźnyeh sił

zbrojnych ONZ »— tak właśnie
jak to jest na Synaju.

Tak więc Syria 1 Izrael,

Górą dyplomacja
wniającego pełną ewakuację
wojsk izraelskich z ziem oku-

1 powanych. ZSRR zapewnił im
puls niezbędny do podpisania
tego porozumienia, a tym sa
mym podkreślił znaczenie swej
roli „na wszystkich etapach
porozumienia”.

Upłynęło niewiele godzin od
złożenia podpisów pod doku
mentem izraelsko-śyryjskim, a

już głośno o nim w całym
świecie. Dziś bowiem wszyscy
już zainteresowani są zmianą
sytuacji na Bilskim Wschodzie.
Ten konflikt, jak żaden inny,
dął się solidnie we znaki na
wet tym krajom, które stały
od niego Jak najdalej. I w sen
sie geograficznym 1 zaangażo
wania politycznego. To właśnie
z powodu tego konfliktu do-

Nixona w chwili gdy jest mu

to najbardziej potrzebne. I\ z

kolei „Reuter” dorzuca do tej
uwagi swoje „trzy grosze”':
Porozumienie to, osobiście o-

gioszone przez prezydenta w

ogólnokrajowym programie te
lewizyjnym, poprawiło jego
nadszarpniętą pozycję i może
mu dopomóc w powstrzymaniu
wiszącej nad nim groźby po
stawienia go w stan oskarże
nia w związku z aferą
gate.

Wedle przewidywań
bliskowschodnią podróż

Water-

swą
prezy*

gieria, ino i chyba Syria. Po

odbyciu tego wojażu, zgodnie
z ustalonym terminarzem,
Nixonowi pozostałoby już nie
wiele dni na przygotowanie,
się do wizyty w Związku Ra
dzieckim, która zaplanowana
została około 20 czerwca. Przy
okazji, być może, zechce rów
nież zaglądnąć do Francji, lub
innego kraju europejskiego,
jako że amerykańskie interesy
w tej części świata nie najle
piej się układają.

Ostatnie porozumienie syryj-
sko-izraelskie jest jeszcze je
dnym sygnałem, że sytuacja w

świecie wyraźnie się normali
zuje, Mówił o tych właśnie
problemach: także i nasz mini
ster spraw zagranicznych, Ste
fan Olszowski, na ostatnim po
siedzeniu Sejmu. — Tendencja
W kierunku odprężenia —

stwierdził jest obecnie do
minującą cechą rozwoju sy
tuacji na kontynencie europej
skim oraz w święcie. Szef pol
skiej dyplomacji wyraził też

opinię, że kraje, obozu socjali
stycznego, wiążąco wiele na
dziei z Konferencją Bezpie
czeństwa i Współpracy w Eu-

ropie, uważają ją zarazem za

punkt wyjścia do historycz
nych przedsięwzięć, które ma
ją doprowadzić do zbudowa
nia nowych stosunków między
wszystkimi . państwami euro
pejskimi.

Postęp w rokowaniach KBWE

wskazuje zatem, iż jesteśmy
W przededniu owych history
cznych przedsięwzięć. (m-tz)

...do soboty
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Na swój
wybrał

z grupy
rzadziej

pewno lubi Brahmsa Je-
4 ’

rzy Katlewicz... Od czasu

do czasu szef naszej Filharmo
nii demaskuje się, jako szcze
gólny miłośnik owego dziewięt
nastowiecznego mistrza symfo
niki — i wtedy cały koncert
poświęca się Brahmsowi — pod
batutą Katlewicza.

Tak było i wezoraj.
brahmsowski wieczór
J. Katlewicz t utwory
tych mniej znanych,
wykonywanych: trzy walce na

orkiestrę smyczkową, Koncert

podwójny a-moll na skrzypce
i wiolonczelę, „Rapsodię” na

alt i chór, z orkiestrą — oraz'
Wariacje na temat Haydna.

Muzycznie w tym zestawie
najciekawsze pozycje, to oczy
wiście Koncert podwójny — i

„Rapsodia”. Ale i walców —

którymi dyrygent rozpoczął wie
czór — jako wprowadzających
publiczność w miły nastrój,
słuchało się chętnie (tyle, że
jak na mój
ne były te walcowe tempa...).
W Koncert
wałem się

gust, nieco za wol-

podwójny wsłuchi-
z natężoną uwagą:

bardzo interesująca to kompo-

Trzęsienie ziemi
Węzofaj wystąpiło silne trzę

sienie zielni na zachodnim wy
brzeżu Meksyku.

Epicentrum wstrząsów znajdo
wało się w odległości ok._ 60 km
od miasta Guaymas;

Siła , wstrząsów wynosiła 6,3
w skali Richtera.

zycja. Równocześnie: symfoni-
a jeśli idzie o pewien ro-

„drobnoziarniśtych” efek-
system współdziałania z

obu solowych instrumen-
— nieledwie i kameralna,

partii

czna,

dzaj
tów,
sobą
tów
W podwójnej solowej
prezentowała się doborowa pa
ra wykonawców: skrzypek Igor
Iwanow — i wiolonczelista An
drzej Orkisz. Iwanow gra z

ogromną wirtuozowską łatwo-,
ścią, swobodą, kunsztownie
prowadzi kantylenę. Andrzej
Orkisz, dawny wychowanek
krakowskich szkół muzycznych,
a dziś osiadły w Warszawie
artysta o międzynarodowym
rozgłosie — wydobywa z iń»,
strumęntu piękny gatunek to
nu, nasycony barwami; w te
chnice gry — wzorowa precy
zja, frazowanie logiczne, prze
myślane, z poczuciem ekspre
sji.

Na tle męskiego chóru fil-
harmonicznego oraz orkiestry
wystąpiła w „Rapsodii'’ Brahm
sa świetna ■nasza mezzosopra-
nistka Krystyna Szostek-Rad-
kowa. Tu znów — sztuka wo
kalna najwyższych lotów, szla
chetność brzmienia głosowego,
wyrazistość emocjonalna; nie

obyło się więc i bez bisowania

ostatniej części. — Zakończył
zaś Jerzy Katlewicz ten udany
brahmsowski wieczór orkiestro
wymi Wariacjami na temat

Haydna. Po takim koncercie —

z takimi zwłaszcza
można
Brahmsa
tern nie

muzyki.

solistami,
naprawdę polubić

— o ile się już przed-
było entuzjastą jego

JERZY PARZYNSKI

Koledze

STEFANOWI SIUCIE
z powodu śmierci OJCA wyrazy głębokiego współczucia

składa ZESPÓŁ „ECHA”
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Preparat hormonu wzrostu

produkowany w Polsce

leczy dzieci

dotknięte karłowatością
przę-
poza

po-

prze-
ludz-
Praee

Wiatach 1971—1973 zespół
badawczy pod , .kierun
kiem prof. dr Kazimierza

Zakrzewskiego opanował meto
dykę otrzymywania ludzkiego
hormonu wzrostu z przysadek
ludzkich, metodykę jego radio-

immunologieznego oznaczania
oraz metodę oznaczania
ciwciał anty-HGH w

kim osoczu i surowicy,
finansowane były przez -Wydział
Nauk Medycznych PAN a nad
zorowane przez Komitet Terapii
Doświadczalnej PAN.

Zorganizowana została zbiór
ka przysadek ludzkich ą 6-ciu

dużych ośrodków akademickich
i produkcja hormonu pozwala
jąca w praktyce na zaspokojenie
krajowych potrzeb leczniczych
dzieci z karłowatością przysad
kową. Preparat wykazał dosko
nałe właściwości lecznicze’ i
całkowite Bezpieczeństwo przy
długotrwałym podawaniu.' Szcze
gółowa dokumentacja obejmu
jąca postępowanie i własne u-

sprawnienie metodyczne, wraz

z ekspertyzą prawną dotyczącą
pobierania przysadek ze zwłok
do produkcji przemysłowej hor
monu, została złożona w Zjedno
czeniu BIOMED celem umożli
wienia podjęcia produkcji.

Studium terapeutyczne prze
prowadzone w kilku ośrodkach
na 44 chorych pozwoliło na uzy
skanie ważnych obserwacji
praktycznych dotyczących wska
zań do stosowania tego leczenia
u dzieęi, z', karłowatością przy
sadkową.

Uzyskane. wyniki
’

wskazują,
że: uodpornienie na ludzki-hor
mon wzrostu jest zjawiskiem
bardzo rzadkim; ewentualna an-

tygenowęść ludzkiego hormonu

wzrpstU.jSPOWÓd.OWąną - jesi/pyzęz.
modyfikacje .cząsteczki/ .zacho
dzące w czasie preparatyki; brak

immunotolerancji w stosunku

dó ludzkiego HGH nie ma pod
łoża genetycznego.

Uzyskanie krajowego
tworu hormonu wzrostu,;
wartościami poznawczymi,
zwoliło w ciągu paru lat na sku
teczne leczenie kilkudziesięciu
dzieci dotkniętych karłowato
ścią przysadkową. Udowodniło

ponadto, że jesteśmy w stanie w

tym zakresie uniezależnić się od

importu i

Własnymi
skuteczne

dzieciom,
bą.

Komitet Terapii Doświadczal
nej wystąpił do ministra zdro
wia i opieki społecznej z ape
lem o uruchomienie tej pro
dukcji w podległych resortowi

zakładach.

zabezpieczyć w kraju
siłami właściwe i

leczenie wszystkim
dotkniętym tą choro-
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Wkrótce epokowe decyzje
w końcu wieku

milionowa metropolia
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Nic poza
nazwiskiem
Człowiek o najdłużśiym

, -nazwisku ; w Wielkiej
Brytanii — 43-letni Jonathan
N cholas Vivren \ Francis Hi
lary Boise Randolph Monta-
gne Jaruis Hyacinth Bertram
St. John Anbin Gall de la
Coutre przybierał nazwiska i
imiona swoich samotnych
starszych krewnych. aby „nie
zaginęła po nich pamięć po
śmierci”, pod .warunkiem, że
będzie ich , dziedzicem. O-
dziedziczył jedynie... długi.

o 1990 r. ma nastąpić w

Krakowie dwukrotne w
stosunku '<io istniejącego
— zwiększenie '.zasobów

mieszkaniowych. Dla realiza
cji tego programu nie będzie
już możliwości lokalizacyj
nych, zarówno na tradycyj
nych obszarach budownictwa
miejskiego, jak też przyłączo
nych do miasta w ub. roku. Do
końca bowiem przyszłej 5-lat-
ki mają być oddane lub też

znajdą się w końcowej fazie
realizacji' ostatnie usytuowane
tu osiedla: Prądnik Czerwony
i Biały, Widok, Lotnisko, Mis-
trzejowice, Prokocim Nowy,
Wola Duchacka, Piaski Wiel
kie, Bieżanów i Kobierzyn.
Tak więc po 1980 r. trzeba bę
dzie wyjść z budownictwem
howych osiedli poza aktualne
dzielnice miasta.

Wymaga to oczywiście

W związku z licznymi zapytaniami naszych Czytelni
ków, dotyczącymi KRAKOWSKIEGO ZESPOŁU MIEJ
SKIEGO, zwróciliśmy się do generalnego projektanta m.

Krakowa, dyr. d/s planowania przestrzennego -Miejskiego
Biura Projektów dr inż. arch. KRYSTIANA SEIBERTA
o udzielenie bliższych informacji, które, przekazujemy
wszystkim zainteresowanym przyszłością naszego miasta.

zbrojenia nowych terenów,
jak też rozwinięcia na nich
miejskiej komunikacji. Rów
nocześnie zrodziła się koniecz
ność stworzenia ogólnej, kon
cepcji rozmieszczenia poszcze
gólnych elementów tzw. ak
tywności w mieście, a więc
głównie miejsc pracy, centrów
handlowo-usługowych, ośrod
ków rekreacyjnych, sporto
wych, zaplecza motoryzacji
itd.

NA 1.500 KM KW,

To właśnie zadecydowało, iż
W ub. roku władze miej
skie i wojewódzkie podjęły

uchwałę w sprawie opraco
wania— przez Miejskie Biuro
Projektów — planu ogólnego
przyszłego wielkiego Krako
wa, czyli Krakowskiego Ze-,
społu Miejskiego.

Ma on objąć miasto Kra
ków w jego aktualnych gra
nicach, cały pow. krakowski
(z Wieliczką i Skawiną), część

Bułgarzy
wzorowymi mężami
Naukowiec brytyjski, łan Cul-

len, przeprowadził w 12 kra
jach —' głównie europejskich —

badania, w jakim stopniu mę
żowie pomagają swym żonom w

pracach domowych. Na pier
wszym miejscu znaleźli się mę
żowie z Bułgarii, którzy zaję
ciom domowym po pracy po
święcają średnio 5 godzin dzien
nie. Dalsze 6 miejsc zajmują
męscy przedstawiciele również z

krajów socjalistycznych. Dopie
ro’na~

żowie

dalej
min.), Belgowie (3 godz. 3 min.),,
Amerykanie (3 godz. 2 min.) i

na szarym końcu — Brytyjczycy’
z wynikiem’ 2 godz. 42 min.

8 miejscu znaleźli się mę-
z NRF (3 godz. 21 min.),
— Francuzi (3 godz, 19

powiatów: bocheńskiego (Nie
połomice), proszowickiego (I-
gołomia, Wawrzeńczyce) i
chrzanowskiego (Krzeszowice).
W sumie obszar rozciągający
się na 1.500 km kw. zamie
szkiwany dziś przez ponad 850
tys. obywateli. Na tym tere
nie ulokuje się przyszły wiel
ki Kraków, który w 1990 r.

liczyć ma 1.100—1.200 tys. mie
szkańców.

Podstawowe założenia planu
ogólnego Krakowskiego

' Ze
społu Miejskiego są już goto
we, Zawierają zasadnicze
wielkości zatrudnienia i jego
struktury, główne elementy
miastotwórcze, zasadnicze wa
runki życia mieszkańców, a

więc wielkości powierzchni u-

źytkowych mieszkań, placó
wek handlowych i usługo
wych, oświatowych i kultu
ralnych w odniesieniu do
liczby mieszkańców i potrzeb,
wielkości parkingów itp. Pod
stawowe założenia precyzują
też zasadnicze elementy tzw.

infrastruktury technicznej, a

więc biorą pod uwagę zaopa
trzenie miasta w wodę, ciepło,
gaz, energię elektryczną, u-

względniają sprawy oczy
szczania ścieków, całokształtu
uzbrojenia terenów.

teriów zalicza się cele społecz
ne, < konkretnie istniejące wa
runki .’ realizacyjne oraz aspek
ty gospodarności. Za tym do
piero pójdzie sprawą podlicze
nia kosztów. Wybranie bo-
wiem wariantu najtańszego do
urzeczywistnienia nie zawsze

oznacza, że jest on najkorzy
stniejszy z punktu widzenia
społecznego, realizacyjnego i
w świetle zasad gospodarno
ści.

Problem utworzenia Kra
kowskiego Zespołu Miejskiego
wymaga wszechstronnej, kom
pleksowej, a zarazem szczegó
łowej analizy. Dlatego też nad
podstawowymi założeniami
planu ogólnego Krakowskiego
Zespołu Miejskiego trwa sze
roki byskuśja.

NA OSIEM SPOSOBÓW

O pracowanie stwarza mo
żliwości kształtowania
rozmaitych wariantów

rozwiązań , programowo-prze
strzennych naszego miasta. W

osiem.MBP stworzono ich
Różnią się między sobą struk
turą funkcjonalną tzn.
mieszczeniem miejsc
handlu i usług oraz t.__
strzenną tzn. rozmieszczeniem
zespołów osiedlowych domów
wielorodzinnych
dzinnych.

Jednocześnie
założenia planu precyzują li
stę kryteriów, które powinny
być przestrzegane przy po
szczególnych wariantach roz
wiązań. Do nadrzędnych kry-

roz-

prący,
prze-

i jednoro-

podstawowe

EKSPERCI DYSKUTUJĄ

Przede wszystkim na forum
specjalnie - utworzonej
grupy ekspertów, która

ma przedłożyć swe opinie
Miejskiej Komisji Urbani
styczno-Architektonicznej o-

raz władzom miasta i woje
wództwa.

W skład grupy ekspertów
wchodzą wybitni specjaliści z

Politechniki Krakowskiej: prof.
W; Cęckiewicz, doc. J. Bogda
nowski, doc. A. Wieczysty, tak
że spoza Krakowa: główny pro
jektant aglomeracji • gdyńsko-
gdańskiej prof. W. Gruszkowski,
generalny projektant makrore
gionu północnego doc. Kołodziej
ski, pracownik naukowy Poli
techniki Szczecińskiej, doc. . M.

Kochanowski, wicedyrektor In
stytutu Kształtowania Środowi
ska w Warszawie doc. W. Su
chorze wski (specjalista z dzie
dziny problemów komunikacyj
nych), główny architekt Kato
wic dr Łukowski.

Podstawowe materiały dostar
czone zostały również członkom

Rady Naukowej „Kraków 2000”,
władzom administracyjnym i

instancjom partyjnym miasta i

województwa, radnym, organi
zacjom społecznym i fachowym.

Z początkiem czerwca ma
teriały te staną się tematem
obrad Miejskiej Komisji Ur
banistyczno -■ Architektonicz
nej, potem plenum Rady Nau
kowej „Kraków 2000”. Z wie
lu możliwości trzeba wybrać
najlepszą.

Notowała:
B. PIECZONKOWA ,

Uf ciągu ostatnich 25 lat
” odpoczywało w Polsce

29 tys. dzieci ze środowisk
polonijnych całego świata.
Jak podoje „Panorama Pol
ska” w roku bieżącym przy
będzie do Polski na waka
cje w lipcu i sierpniu 1300
dzieci polonijnych, o 100
więcej niż w roku ubiegłym.
Organizatorem kolonii dla
małych gości jest Minister
stwo Oświaty i Wychowa
nia oraz Towarzystwo Łącz
ności z Polonią Zagranicz
ną.

Program kolonii, bogaty i
ciekawy obejmuje różne for
my wypoczynku. Dzizci po
winny w czasie miesięczne
go pobytu poznać kraj, jego
tradycje i obyczaje, , historię
i dzisiejsze oblicze Polski.
Jednym z ważniejszych ce
lów .pobytu w Polsce, jest
pogłębianie znajomości języ
ka polskiego. Wzorem lat u-

Wakacje
w kraju

ojców
biegłych razem z dziećmi
polonijnymi będą odpoczy
wać dzieci polskie.

W roku bieżącym kolonie
dla dzieci polonijnych odbę
dą się w kilkunastu miejsco
wościach: .w Bardzie Ślą
skim, Hyżriem, Szklarskiej
Porębie, Lublinie, Świdrze,
Zakopanem, w Gdytii, Piw
nicznej Zdroju, Bukowinie
Tatrzańskiej, . Wiśle-Głęb-

cach, Supraślu, Białymstoku
i Olsztynie.-Podobnie jak w

roku ubiegłym ZHP zorga
nizuje w Cieplicach obóz dla
100 dzieci z Francji.

Mali goście ,z rodzin polo
nijnych obejrzą

' najciekaw
sze zabytki kultury polskiej,
stare* zamki, muzea, parki
narodowe. Odbędą wycieczki
do zakładów przemysłowych,
domów kultury, osiedli mie
szkaniowych. Udział dzieci
polonijnych w obchodach
święta 22 Lipca poprzedzi
Zjazd delegatów z wszystkich
kolonii i spotkanie z przed
stawicielami Rządu PRL.
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Co masz na myśli?

przez płotki
Czwartek XtV

Brędzej czy później musią-
łem sięgnąć i po tę książ
kę. Myślę o „Literaturze

Polski Ludowej 1944~1964“
Włodzimierza Maciąga, dzie
le poniekąd’ dla naszej kul
tury pryncypialnym, ponie
waż pryncypialne bywa
wszystko, co usiłuje stworzyć*1-
tzw. wizerunek epoki, nawet

jeśli miałaby to być tylko
dwudziestoletnia historia
współczesnej literatury. W
dodatku książka Maciąga sta
nie się zapewne Zalecanym
podręcznikiem, przewodni
kiem i wyrocznią, co w koń
cu z braku konkurencji ma

pełne szanse realizacji. Dzie-
,.e naszej powojenne) litera
tury są bowiem tak nie
wdzięcznym (jak widać) te
matem, że nikt nie zechciał
podjąć się ich racjonalnego
óprtieówania, z wyjątkiem
Ryszarda Matuszewskiego,
którego podręcznik literatury
i- spółczesnej do dziś.. maltre
tuje. uczniów ostatnich klas
licealnych.

maturalne novum za ukłon w

jej stronę, zawierzenie jej, iż
dorosła do egzaminu dojrza
łości i dlatego w przyszłości
zapewne coraz więcej uczniów
skorzysta właśnie z tego spo
sobu zdawania matury.

Nauczyciele natomiast, (w
dużej większości) uważają,’ że
nie wszystko zostało dograne
do końca, a co za tym idzie —

za wcześnie ha pochwałę po
mysłu i na jego krytykę.

Niezależnie jednak od entu
zjazmu młodych i sceptycy
zmu uczących — wydaje się,
iż sam pomysł jest na pewno
słuszny i stąnpy^i-„jl>łjy Jktnlc
w unowocześnianiu naszej, per
dagogiki; należałoby tylko po
myśleć o tym, by tych, którzy
mają nad nim czuwać r- a

więc nauczycieli przygoto
wać doń właściwie, a naWet
zachęcić (kto wie. czy nie włą
cznie z bodźcami finansowy
mi).

Przydałoby się również, by
dobra praca maturalna stałą
się wizytówką przy przyjmo
waniu na wyższą uczelnię.
Szkoda bowiem zaprzepaścić
tej szansy autentycznego zain
teresowania młodzieży, możli
wości pokazania co potrafi i
ile jest warta.

Przyznam się, że próbując
sformułować tu jakiś w mia
rę odpowiedzialny sąd o ksią
żce Maciaóa. woedziłem się

‘

w szczególne rozterki. Z jed
nej bowiem strony nie spo-
só nić docenić tego Utworu
— jako t-ao, którego zasługa’
niewątpliwą jest już to, że po
prostu Został napisany.. Brak
ogólnych opracowań na te
mat Współczesności jest pro
blemem niemal numer jeden
naszej myśli krytycznej, stąd
wszystko — no, prawie
wszystko — winno być za sa
mo ujawnienie się usprawie
dliwiane. Ale mimo wszystko^
chcę wyrazić sprzeciw, wobec
..Literatury Polski Ludowej".
Cóż bowiem otrzymaliśmy?
Oto cześć pierwsza: chrono
logiczne ujęcie dziejów lite
ratury od wojny do roku 1964
przy ^inmoey^pisanią„Jsilku-
dziflsigr^ ii' rąl.-toti, ■nolżf.yćzę o-■
społeczno-kulturowych plus
próba uchwycenia tzw. atmo
sfery życia literackiego.:
Część , druaa: sylwetki1 po
szczególnych poetów, prozai
ków, drątnatopisarzy, kryty
ków i .reportażystów, których
Maciąg (i jeszcze tapeWrie
ktoś drygi) uznał za repre
zentatywne dla obrazu cało
ści tejże literatury,

Nie chodzi mi o to, że Wię
kszość tych sylwetek jest po
traktowana tak, jakby cho
dziło o przedstawienie owych
ludzi np. Zulusowi. • Mód-.
Bgańda, który w dodatku do

W koncercie „Urodzeni w Polsce Ludowej"

Nowe twarze i talenty
o opolskim amfiteatrze

g arźekamy często na brak cle-
kawych programów rozryw-" ” kowyeh, nowych wykonawców

i repertuarową monotonię. Czyżby
naprawdę w tej dziedzinie artysty*
cznej nastały tata posuchy t za
niku talentów? Wiadomo przecież,
że nawet coroczny przegląd możli
wości ' 1... nadziei na ujawnienie
tych nowych talentów, jakim w

pierszym rzędzie jeśt Krajowy Fe
stiwal Polskiej Piosenki w Opolu
— od dłuższego już czasu nie

przynosi większych rewelacji i op
tymistycznych recenzji.

Trudno dociec przyczyn tego
zjawiska. Postanowiliśmy zatem
dokonać rekonesansu przed Opo
lem, a więc na centralnych elimi
nacjach solistów 1 zespołów ama-

Naj krótsza

recenzja
■JY? jednej z londyńskich gazet
rr ukazała się zwięzła recen

zja o wystawianym właśnie mu
sicalu: „Jest to sztuka mówiona
dla tych, którzy nie umieją Spie-
ipać, a utwór muzyczny dla
tych, którzy nie umieją mówić”.

syć słabo zna język polski.
Nie chodzi też o to, że nie
które — odwrotnie — zaadre
sowane są do rodzimych
d iałaezy raczej'£ niskiego
szczebla, którzy jedynie i
wyłącznie rozumieją taki
sposób formułowania myśli.:
„Poeta ujrzał się oszukanym
pręeż określoną metodę argu
mentacji rozmijającej się z

rzeczywistymi doświadcze
niami, ujrzał się współtwórcą
określonych fikcji myślo
wych". Chodzi o generalny
wizerunek literatury. Ten zaś
u Maciąga stale waha się
między „zdemaskowaniem"
i „usprawiedliwieniem" pisa
rzy. Między tezą, że mean
dry postaw , intelektualnych
twórców dowodzą w gruncie
rzeczy niespójności cało
ściowego obrazu literatury —

a usilnym, za wszelką cenę,
znalezieniem takiego leitmo-
tivu, który dawałby rękoj
mie konsekwencji. To wa-

hadłó opinii ciąży nad całą
książką, tylko wtórnie dając
do zrdzumienia, że między
uczciwością, naiwną wiarą ą
współbrzmieniem z polityką
wciąż toczyła się dyskusja.

Chronologia wydarzeń, za
proponowana przez Macią
ga, acz logiczna metodologi
cznie, akurat w wypadku, o-

piśuwdnia prawdy o naszej
powojennej literaturze raczej
zawodzi. Obraz z takiej chro
nologii Wynikający jest bo
wiem tylko po części słusz
ny; książka, ta usiłuje dosyć
bezskutecznie za jednym za
machem usprawiedliwić i
naprawić to. co ńie udawało
Się w wielu przypadkach li
teraturze, o której traktuje.
Bardziej uzasadniony, buiby
przegląd • losów wątków
problemowych; wśród nich
dopi-ro dałoby się Wyłonić
wartości rzeczywiste i pozor
ne. Książka Maciąga niczego
nie wartościuje, więc nie ry
zykuje; jest to właściwie --

szącunku,.dia:
, konwencji .podręcznikowej tn

’

.ISjtejny stereotyp ‘pnisyfążię-
rosnółc-esnei literatury,

ob ciąiony namiastkami , prą-
’

Wdy tak śamó, jąk łbiele
książek będących. obiektem
jego konstatacji.

TADEUSZ NYCZEK

Włodzimierz Maciąg. Lite
ratura Polski Ludowej 1944-

-1964, wydanie I: PIW, W-wa
1973 r.

torskich, jakie odbyły się ostatnio
w Bydgoszczy. Tutaj zebrało się
bowiem ponad son młodych wy
konawców polskiej piosenki z ca
łego kraju, aby przed. Surową ko
misją rywalizować o udział w te
gorocznym opolskim festiwalu w

jubileuszwym koncercie pt. „Uro
dzeni W Polsce Ludowej*’.

Przez dwa dni solidnie napraco
wała się orkiestra Polskiego Sa
dła' w Bydgoszczy pod. kieruńkim
B.: Ciesielskiego mając do opraco
wania oraz przygotowania z solista
mi i zespołami ponad 200 piose
nek. Niełatwe tei.zadanie mieli ju
rorzy, którym przyszło dokonać
wyboru najlepszych wykonawców
dó Opola t licznej 1 wyrównanej
stawki przedstawicieli 1T woje
wództw.

NA OGŁOSZENIE WYNIKÓW, CO

nastąpiło w późnych godzinach
wieczornych w klubie „Medyka”
mieli przybyć tylko kierownicy
grup i Instruktorzy zespołów. Zja
wili się jednak wszyscy wykona
wcy i nie ma się co dziwić, że
tłok był potworny. Ale na tym
Właśnie polega m. In. charaktery
styczną dH przedfestiwalowych
zgromadzeń atmosfera, pełna emo
cji 1 autentycznego zaangażowania.

Z LISTY zakwalifikowanych db
udziału w tegorocznym Krajowym
Festiwalu Polskiej Piosenki w Opo
lu Wymienimy tylko krakowską

, Fot. J. HUBIS ■ ---- -- ---- --

MaiuraBne noium

Szansa dla mądrych

samodzielnych1
Tyle

młod zież, a co sądzą o

tym pedagodzy? Trzeba
przyznać, że ich entuzjazm

jest znacznie bardziej umiar
kowany. Oto dla przykładu
niektóre z wypowiedzi nauczy
cieli.— „Pomysł na pewno do
bry, ale niedobrany do końca...
Nikt nam nie powiedział, jak
to wszystko ma wyglądać na
prawdę, wiadomo, że ma być,
nie wiadomo jak. Na razie
trudno coś powiedzieć, czas

pokaże czy jest to decyzja słu
szna... Powierzono nauczycie
lom bardzo trudne zadanie —

zapomniawszy, że nie zawsze

są do tego odpowiednio przy
gotowani. "Cieszę' sig,,ge ',m,łp~
dgu.będą moali pokazać có po-
trafia”.Z’’

Zdarzają się też wypowiedzi
całkiem negatywne, jak np. ta:

„Jeszcze jedno obciążenie dla

nauczyciela, bez żadnego ekwi
walentu”,

Bdwiedzam
X Liceum O-

gólnokształcące przy ul.
Wróblewskiego. Tu for

mę pasowania na ludzi doj
rzałych poprzez pisanie prac
i ich obronę wybrało prawie
40 osób, co stanowi ok. 12 proc.

reprezentację, gdyż to chyba naj
bardziej interesuje niszych Czytel
ników. Spisali się po {prostu świet
nie.

Wśród laureatów znalazły się aż
3 zespoły: „Miniatury” z KDK, ka
pela podwórkowa z Tarnowa oraz

zespót wokalny „Smarkule” z ZDK

Huty lm. Lenina, które w ub. ro
ku wyszły również zwycięsko z

centralnych eliminacji piosenki
żołnierskiej i-, reprezentowały re
gion krakowski na festiwalu w

Kołobrzegu. .Natomiast w kategorii
solistów.awansowała dó Opola Ha
lina . Makselan z KDK. Tak licz
nej ekipy młodych talentów nie

posiada żadne inne województwo.
Z tym większym zainteresowaniem
oglądać będziemy chyba tegoro
czne programy z opolskiego am
fiteatru.

GENERALNA PRÓBA, jaką sta
nowiły aż 2 koncerty laureatów W

bydgoskim Teatrze Kameralnym,
gospodarze centralnych eliminacji
dedykowali uczestnikom czynu

partyjnego. Przyjęto je z uznaniem
dla poziomu wykonawców i duża

serdecznością. Tym śmielej może-

my sądzić, że przypadający na ju
bileusz Polski Ludowej tegoroczny
Festiwal Piosenki w opolu wypa-
dnle ciekawiej niż w ubiegłych
latach-

*DAM TARNOWSKI

„Pierwsza próba odejścia od dotychczasowych trady
cyjnych- metod... byłam zachwycona, że mogę zdawać z

tego na czym się znam, co lubię... To wspaniale jeśli po
zwala się uczniowi opracowywać zagadnienia, które są
jego pasją... Wreszcie nam zaufano i pozwolono spróbo
wać własnych sił*” — w tym entuzjastycznym tonie u-

trzymane były wszystkie wypowiedzi tegorocznych ma
turzystów, którzy skorzystali z danej im (po raz pierwszy)
szansy pisania pracy maturalnej z wybranego przedmiotu
i jej obrony, zamiast zdawania egzaminu ustnego.

ogólnej liczby zdających. Za
niewielkim stołem .4 nakrytym
zielonym suknem kilkuosobo
wa komisja egzaminacyjna.

Prący broni Danuta Krzysz-
-toforska, “uczennica klasy IV b,
'jest' to p‘raca z języka pplsljie-
^ó^.k-tOTbj^fŚnifćnf1"jćśł ,;Ą--
wangarda krakowska wobec
ówczesnych ugrupowań litera -

ckich”. Egzemplarz starannie
oprawiony leży do wglądu
wszystkich uczestników egza
minu. Po odczytaniu przez po
lonistkę prowadzącą pracę re
cenzji, pada pytanie: „Dlacze
go wybrałaś ten temat?”

: Uczennica mimo zdenerwowa
nia stara się formułować odpo
wiedzi jasno i poprawnie: —

„Wybrałam ten temat przypad
kowo. Kilka lat temu zachwyci
łam się wierszami Tuwima, po
tem ehciałam poznać bliżej je
go twórczość i czasy w których
żył. Tak dotarłam do Awangar
dy, a teraz kiedy dano mi pra
wo wyboru tematu, wybrałam
ten, .który interesował mnie naj
bardziej: Pragnę studiować, fi
lologię polską i w dalszym cią
gu zajmować się tym właśnie
okresem w naszej literaturze”.

Przypadkowa rozmowa na te
mat sztuki rozbudziła zaintere
sowania u Anny Gródeckiej, u-

czeńnicy ki. IV h. która pracę
„Tajemnica drugiej twarzy” po
święciła analizie masek afry
kańskich, japońskich i in. War
to . było słuchać jej pełnych pa
sji Wypowiedzi na temat do
tychczas prawie nie znany. Na
stępny uczeń — Tomasz Artur
Lida .— broni również pracy
zgodnej z zainteresowaniami. O-
pracował niezwykle' dokładnie
sylwetkę Karola Szymanowskie
go jako twórcy polskiej muzyki
narodowej. Zdumiewa znajo
mość zagadnienia, dojrzałość Wy
powiedzi,1

Przeglądam jeszcze kilka
prac. Tematy trudne, przy
gotowane starannie, kilku

nasto- a nawet kilkudziesię-
ciostronicowe, opatrzone bi
bliografią, przypisami. Widać
iż młodzi, a także pedagodzy,
przyłożyli się do tego, by eks
peryment udał się w pełni.,

Ale mimo owego entuzja
zmu młodzieży, chętnych do

skorzystania z szansy na sa
modzielne myślenie było sto
sunkowo niewielu — i to we

wszystkich liceach krakow- :

skich. Nasuwa się więc pyta
nie: dlaczego? Czy zwyciężył
tradycjonalizm? Czy zadecy
dował brak odwagi?

Odpowiadający mi ucznio
wie próbują wyjaśnie sytua

cję: „Nikt nas specjalnie nie

zachęcał, a to jednak wyma
gało dużo pracy; my mieliśmy
strasznie mało czasu, zaledwie
4 miesiące, a przecież nie mof
żna było zaniedbywać innych
przedmiotów. Jeśli ocena ż
pracy : wypadłetby ma‘niedosta
teczny — to po maturze! Mało
z nas chciało podjąć takie ry
zyko”.

Kilkakrotnie pada odpo
wiedź (chyba słuszna): „Pisa
nie prac jest właściwie nie
opłacalne; dużo wysiłku, który
zupełnie nie liczy się przy erl

gzaminie na wyższe uczelnie”.
Nauczyciele natomiast uwa

żają, że to dopiero początek i

dlatego młodzież niezbyt chęt
nie i masowo zdecydowała się
na tę formę.

Tak więc upraszczając zaga
dnienie — można stwier
dzić, że młodzież uznała to BOGUSŁAWA PAŁCZYŃSKA

Czy wolno

chrapać
w teatrze?

Kiedy z przedstawienia w

brukselskim teatrze usunięto
panią Emmanuele Mareier, któ
ra usnęła i głośno chrapała — tą
wniosła do sądu skargę, moty
wując ją następująco: „Podob
nie jak gwizdy, syki, tupanie
nogami i kaszel — również Chra
panie 1 jest metodą wyrażania
przez widza opinii o sztuce. Je
śli sztuka mi: się nie podoba,
mam prawo zasnąć i chrapać na

zapłaconym przeze mnie miej
scu”, .
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Co tydzień BAJKA (dziś — arabska)

Kto najbardziej
leniwy?

Zył kiedyś król, dziwak nad
dziwaki. Ńie przepuścił ża
dnej okazji; by nie skorzy

staj ze sztuczek
' i podstępów.

Kiedy więc jego córka, piękna
królewna, podrosła i w sam raz

powinna wyjść za mąż — ogłosił
wszem i wobec, że wyda'ją za,

największego lenia.

Każdego dnia . tłumy męż
czyzn ciągnęły na zamek, by o-

powiedzieć o swoim lenistwie.
Niestrudzony król wysłuchiwał
wszystkich. Lecz żaden z ehwa-

lących się leni nie przedstawiał
sobą tej doskonałej istoty leni-
stwa, która zadowoliłaby dziw
nego króla. ,

Wieść o niecodziennym kon
kursie doszła > do trzech synów
biednego pasterza. Postanowili
i oni spróbować szczęścia i udali

się na zamek.
Skłonili się bracia przed kró

lem. I najstarszy rzekł:'
— O moim lenistwie dzieci ze

wsi Ułożyły nawet piosenkę.
Jestem tąk leniwy;że gdy wpa
da mi do zupy mucha, nie wy
ciągam jej, hehe!

Walnął król dłonią w poręcz
tronu i wrzasnął:

— Wypędzić pałkami tego
durnia z pałacu!

Rzekł następnie średni brat:
— Jestem tak leniwy, że nie

obchodzę kałuż i taplam się w

błocie.

Dolnośląska
„piza“

stoi mocno
/Czworoboczna, murowana

'o'dzwonnica kościoła para-:
fialnego w Ząbkowicach (woj,

'

‘siy‘rfira“J,ą- ■
'

ko.;^dbTńWśiąśtai 60-
■metrowa wićźa1’1 zbudowana

została na początku XV wie
ku. Wstrząs tektoniczny

'

w

końcu następnego stulecia

spowodował znaczne prze
chylenie wieży — u szczytu
aż 0 152 centymetry od pio
nu. w tej niezwykłej pozy
cji dolnośląska „piza” do
trwała do dziś, stając się jed
ną z atrakcji turystycznych
województwa wrocławskiego.
Badania fundamentów wieży
wykazały, że stoi bardzo mo
cno i nie grozi jej obsunięcie
się jak słynnej, wieży w Pizie

(Włochy).

< I ta odpowiedź .nie spodobała
się królowi, bo zawołał:

— Niech służba’zmiesza z bło
tem tego' matołka!

Wreszcie przyszła kolej na

'najmłodszego brata.
,

— A co ty masz mi do powie-
dzehią? — zwrócił się do niego
król.

Ten 'nic. nie odrzekł.
— ,No, mówże o swoim leni

stwie!
Lecz najmłodszy z braci nie

odpowiedział ani tym razem,
ani następnym; kiedy to król

ponawiał pytanie. .— Ach, wre
szcie znalazłem odpowiedniego
człowieka! — podskoczył z ra
dości król. -— - Jest tąk leniwy,
że nie chce mu się nawet ode
zwać! ■' ‘ ' ■

“Z wedle obietnicy wyprawił
sutę wesele, i syn pasterza żył
z królewną długie lata w szczę
ściu i zdrowiu. A ludzie od tego
czasu zwykli mówić, że mądry
odpowiada tylko na ńiądre py
tanie — głupie zbywa milcze
niem.

KRYSTYNA DAMAR

9 stycznia 1945 r. kierownik
Sądu Apelacyjnego w

Krakowie pisał do podle
gających mu jednostek:

„(...) Wedle otrzymanej od
Gubernatora Wydziału Sprawie
dliwości wiadomości telefonicz
nej. pełna liczba pracowni
ków zwolnionych (posiadających
Freistellungsschein) , musi bez
względnie i bezwarunkowo wy
pełnić 1 dzień pracy przy oko
pach. Niedopuszczalne jest, by
potwierdzenie na czerwonym
formularzu odbytej pracy opie
wało na mniejszą liczbę praco
wników niż jest zwolnionych w

danym Sądzie czy Prokuratu
rze.,.'1

W. nagłówku widniała adnota
cja: „poufne”, „b. pilne”, ale
.każdy i zagoniony do robót na

przedpolach Krakowa. wiedział,
że zbliża się już początek koń
ca.

_

*

ŁT a drugi, a może był to

trzeci dzień po wyzwole
niu, gdy się już nieco u*'

uspokoiło, szedł Piotr Pyzik na

Senacką 1, aby wyjąć z ukry
cia i zawiesić przedwojenne ta
blice urzędowe. Te tablice to o-

sobna historia w długoletniej
pracy kierownika .sekretariatu
Wydziałów .„Karnyćh .Sądu Okrę
gowego. Po powrocie z ucieczki
w 1939 r. zgłosił siędo pracy w

Sądzie Polskim, a że było za-

ECHO KRAKOWA Str. 5

7 wydanej w Kanadzie
*-* książki B. Makowskie

go pt. „History and Integra-
tion of Poles in Canada”.

wynika, że na mapie tego
rozległego kraju nie brak

polskich nazw. W prowincji
Ontario są m. in. miejsco
wości Poland, Warsaw i Ka
szuby oraz jeziora Kostka
Lakę i Mazur Lakę.

W Manitobie spotykamy
miejscowości Polonia, Wisła i
Janów. W Saskatschewan są
jeziora imienia Cybulskiego,
Bońkowskiego, Litowskiego,
Marynowskiego, Turkowskie
go i Zadwornego, Wodospad
Niśkowiaka oraz wyspy Ku-

Kanadyjskie
Mazury i Krakowy

kiełka i Lachowicza.
W Albercie notujemy m.

in. • miejscowości Kraków i
Furman oraz jeziora Pakow-

skiego i Bednorskiego, a w

Brytyjskiej Kolumbii — rze
kę Poland i Górę —7 Warsaw.
Wszelkie rekordy w tym
względzie bije prowincja
Quebec, gdzie notujemy
miejscowości Copernik, Cu
rie, Dombrowski, Gopło,
Gzowski, Kościuszko, Kra
siński, Matejko, Moniuszko,
Mickiewicz, Norwid, Pade
rewski, Piłsudski, Pułaski,
Reymont, Sienkiewicz, Skar
ga, Sobieski, Słowacki i Vi-
stula, .powiat Chopin oraz

Jezioro Polskie . i Rzekę
Polską. (PAI)

Krakowski krok pierwszy

Było to iak
Wysoki Sądzie...

rządzenie władz.. ojcąpąpj?j$y,c)i,
aby „wszystkie ^tąblicę, urzędowe
z godłem jak również pieczęcie
z orłem oddać — ukrył je mię
dzy regałami i tam doczekały
wyzwolenia. Nie był odosobnio
ny w tego rodzaju poczyna
niach. Podobnie postąpił Fran
ciszek Skotniczy — woźny Sądu
Okręgowego, który razem z kie
rownikiem Hartmanem prze
chowali w archiwum sądowym
polskie godła i chorągiew pań
stwową. Ci dwaj już nie żyją,
natomiast Pyzik pracował je
szcze długie lata w sądzie, do
czekał się emerytury i Krzyża
Kawalerskiego jako kierownik
Działu Gospodarczego Sądu Wo
jewódzkiego. Teraz ma siedem
dziesiątkę, ale dobrze pamięta
te pierwsze dni po wyzwoleniu,
kiedy wraz z kolegami przystę
pował do organizowania pracy
sadu pod godłem państwowym,
które przez kilka lat trzeba by
ło ukrywać.

Niewielu jest ludzi pamiętają
cych tamte czasy, sądowe akta
i dokumenty poszły na. przemiał,
tę które się zachowały tkwią
zdziesiątkowane w Archiwum
Miejskim. Można z nich odtwo
rzyć fó, co nie zawsze przecho
wała w sobie ludzka pamięć. W

pokrytych kurzem teczkach

znajduje się rozporządzenie, je
dno z pierwszych, odręcznie na
pisane, z datą 27. I. 1945, a treść

jego jest tak zwyczajna, te

wręcz banalna: „W związku z

poleceniem Pana Delegata Mi
nisterstwa Sprawiedliwości przy
pominam PP. Sędziom, Apli
kantom, Urzędnikom i Woźnym,
iż godziny urzędowe trwają od
Sdo15awsobotyodgodz.
3 do 13 i że przestrzeganie go
dzin urzędowych • jest obowią
zkiem służbowym"...

*

uż urzędowali normalnie gdy
Pyzika wezwał do siebie wi
ceprezes Sądu Apelacyjnego:

• Kolego, z polecenia Mini
stra Sprawiedliwości należy się
zająć odszukaniem akt Waryń
skiego...

I kierownik sekretariatu za
czął grzebać w sądowym archi
wum wertując rozsypujące się i

przeznaczone do zniszczenia to
my sprzed lat kilkudziesięciu.
Wreszcie znalazł to, czego ocze
kiwano — resztki protokołów >

procesu, który się odbył przy
Senackiej z końcem ubiegłego
wieku. Oddane do oprawy zo
stały wręczone uroczyście mini

strowi podczas jego pobytu w

Krakowie. ;
Dnia 26 kWietnia pisał Preześ

Sądu Okręgowego do swego
zwierzchnika w Sądzie Apela
cyjnym: _

„W związku z zarządzeniem
Delegatów Ministerstwa Spra
wiedliwości RP przedstawiam
następujących pracowników są
dowych do ewentualnego odzna
czenia lub przyznania, premii
pieniężnej z uwagi na ich dzia
łalność w okresie okupacji i or
ganizacji Sądów Polskich...
Wśród siedmiu Wymienionych
figuruje również nazwisko Pio-'
tra Pyzika, który „swą rzetelną
pracą i stanowiskiem tak w cza
sie okupacji jak i w pierwszych
dniach po wyzwoleniu przyczy
nił się w znacznej mierze do
uratowania i zabezpieczenia
mienia sądowego i ze zrozumie
niem pilnował akt karnych waż
nych ze stanowiska społeczne
go".

*

od koniec maja 1945 r. ob
wieszczono, że ministerstwo

usjallło dla Sądu Okręgowe
go tylko 25 etatów urzędniczych.
„Dlatego proszę wszystkich Oby
wateli Urzędników, by oświad
czyli się; czy reflektują na prze
niesienie do innych okręgów t-

pelacyjnych" — pisał prezes,
ale ich odpowiedź była zgodna i
jednoznaczna: z Krakowa ni
gdzie się nie ruszymy. I chyba
nie przez upór swego personelu,
ale przez rzeczywiście kłopotli
wą sytuację etatową mUsiął
szef sądu monitować, aby usta
loną przez ministerstwo obsadę
Sądu Okręgowego (13 sędziów,
23 urzędników I 10 woźnych)
weryfikować, Dając przykłady
naWału prący w sądach wnio
skował również o trzy etaty sę
dziów śledczych:

„...zaznaczam, że przed wojną
liczba sędziów śledczych w Kra
kowie wynosiła 5 l wszyscy byli j
obciążeni robotą. Natomiast o-

beenie powojenne stosunki nic
nie wskazują na to, aby prze- !

stępczość miała się zmniejszyć.!
czego najlepszym dowodem jest
coraz wzrastający napływ spraw
do Prokuratury Sądu Okręgo
wego".

Był to okres naprawdę gorą
cy, ale oprócz całej masy spraw
specjalnych, spraw przeciwko
eks-kolaborąntóm, trafiały się
sprawy o mniejszym ciężarze
gatunkowym choć równie typo
we dla tuż powojennego okre
su. Akta jednej z nich przecho

wały się w archiwum spraw cy-
wilnyćh' sędu . Wojewódzkiego.

Dnia 6. I. 1944 n powód powie
rzył pozwanemu do komisowej
sprzedaży męskie buty z chole
wami nr 44 ocenione zgodnie na

1 tys. zł. Do chwili rozpoczęcia
walk o Kraków sklep pozwa
nego, mieszczący się wówczas
przy ul. Poselskiej był stale

zamknięty. 22 . II. 1945 r. powód
dotarł do pozwanego, który o-

śWiadczył, jakoby buty zostały
sprzedane na jakieś dwa tygo
dnie przed wyjściem Niemców
i zaofiarował powodowi 7 tys.
zł w bezwartościowych bankno
tach okupacyjnego Banku Emi
syjnego. W związku z czym..."
itd., itd.

Pp okupacyjnym szoku ludzie

przychodzili do siebie. . Życie
powoli, wracało do normy..

JERZY PIEKARCZYK

Rys. E . LUTCZYN

Beningrad 1 zespół miast

towarzyszących (łącznie
ok. 4 i pół min ludzi) jest
największą aglomeracją nad
Bałtykiem, wykazującą du
żą prężność rozwojową. W
bezpośrednim sąsiedztwie
jej, także nad Zatoką Fiń
ską, rozwija się milionowy
zespół pięciu miast sateli
tarnych stolicy Finlandii,
Helsinek, który grupuje 0-
kołb miliona ludzi.'

Kolejną wielką aglome
racją miast i osiedli jest
rejon Sztokholmu (ok. 2
min ludzi) oraz obszar Ko
penhagi (ponad półtora mi
liona osób) i przylegający
doń.— po drugiej stronie,
Suńdu — Malmoe. Ystad i
Lund, w którym żyje po
nad 600 tyś. ludzi.

Dodajmy do tego — pół
milionową aglomerację na
szego Szczecina . (wraz z

Świnoujściem, Stargardem
itp.) oraz blisko 700-tysię-
czny zespółSTrójmiasta nad
Zatoką Gdańską, a lepiej
zrozumiemy wówczas '

co

znaczą słowa o morzu, któ
re „bogaci i żywi”. (SH)



SCHO KRAKOWA Nr 128 (8921)śtr. 6

Maszyny do szycia
Ktoś, dla kogo krawiec

two jest zawodem, przyj-
mie z pewnością nasze

wskazówki z lekkim pobła
żaniem („gdzie tu odkry
wanie Ameryki...?”). Ale
wśród Czytelników naszej
rubryki są również osoby,
które maszynę do szycia
kupiły wyłącznie z myślą o

„obszywaniu” siebie i całej
rodziny. Tym właśnie a-

matorom-hobbystom de
dykujemy poniższe uwagi:

Kolor podkreśla urodę
Nie będzie przesady, jeśli

stwierdzimy, że każda nie
wiasta ma swój ukochany
kolor sukienek, sweterków i

bluzek, w którym czuje się
najlepiej, bo jest jej w nim

najbardziej do twarzy. Wie
le zależy od barwy włosów,
oczu, karnacji.

Proponujemy skonfronto
wać swoje własne doświad
czenia z zamieszczonym po
niżej „zestawem” kolorów, a

jeśli w jakimś konkretnym
przypadku reguła nie potwier
dzi się, nie szkodzi, wyjątki
potwierdzają regułę.

Jak doświadczenie wskazu
je, dla blondynek o oczach
niebieskich lub szarych naj
odpowiedniejszy jest kolor
niebieski i ceglasty, gdy o-

czy piwne — brunatny, gra
nat marynarski, kolor sło
necznikowy i turkusowy.

Szatynkom o oczach sza
rych lub niebieskich prze
znaczony jest jasny granat
oraz kolory jdsnożółte i cy
klamenowe, o oczach orze
chowych ’— kolor ciemno
czerwony, popielaty, zielony,"
ciemnożółty; szatynkom o

oczach brązowych — kolor

brązowy.
Brunetki o oczach niebie

skich lub szarych najkorzy
stniej wyglądają w kolorze

ciemnozielonym i zielonym,
karmazynowym i jasnonie
bieskim, brunetki o oczach

piwnych — w kolorze kawo
wym, szmaragdowym i

szkarłatnym.
Gdy włosy miedziane lub

rude a oczy niebieskie lub.
szare — kolor niebieskomor-
ski, oliwkowy, zielony; gdy
oczy piwne — kolor kaszta-
nowobrązowy,- popielaty, sza
rozielony, czerwony.

Kardynalna zasada: wła
ściwy dobór nici i igieł do
rodzaju tkaniny. Gdy gru
by materiał — gruba igła
i nitka, gdy tkanina z two
rzywa sztucznego — rów
nież nitka ze sztucznego
tworzywa. Szyjąc coś z

bardzo cienkiej tkaniny
trzeba koniecznie wymie
nić w maszynie zapasową
stopkę i płytkę ściegową.

Po każdej „eksploatacji”
maszyny dokładnie czyści
my bębenek, kosz chwyta-
cza i chwytacz, a jeśli na

pewien . czas odkładamy
szycie „ad acta” — konser
wujmy maszynę specjalną
oliwą. W przypadku ma
szyny elektrycznej czyn
ność tę wykonujemy po
wyłączeniu maszyny z

gniazdka!

Czytelnicy pytają
— Robi się ciepło, pończo

chy idą w kąt, a moje nogi
(choć ponoć zgrabne) nie

prezentują się najlepiej, bo
szpeci je dość bujne, w do
datku ciemne, . owłosienie.
Co robić?

Odpowiadamy: najlepiej
namydlone oogi pocierać de
likatnie (kolistym ruchem)
pumeksem a potem zaapli-
kować im jeszcze przetarcie
6-proc. wodą utlenioną z do
datkiem kilku kropel amo
niaku. Zabieg ten należy po
wtarzać — przeż' pewien czas

— codziennie.

Włoska kapusta
Można z niej zrobić smacz

ną sałatkę. Kapustę szatku-

jemy, obgotowujemy (na pół
miękko) we wrzącej osolońej
wodzie. Następnie odcedzamy
i mieszamy z utartym na

tarce jabłkiem a także z ma
jonezem, do którego dodaliś
my trochę śmietany i mu
sztardy. Odrobinę soli i
ewent. pieprzu.

Trawnik — duma ogrodu
■W najmniejszym nawet o-

grodzie nie powinno zabra
knąć skrawka miejsca na

trawnik. Zakładamy go albo
na otwartej przestrzeni — z

reguły wówczas ozdabiając
grupami krzewów czy bylin
— albo w półcieniu pod
drzewami owocowymi. W o-

bu wypadkach podstawową
sprawą jest uzyskanie zwar
tej, sprężystej murawy.

Przygotowując teren jesie-
nią korzystamy z okazji
zwapnowania i nawiezienia
gleby. Wtedy na wiosnę już
tylko spulchniamy i staran
nie grabimy ziemię, rozbija
jąc wszystkie grudki. W

wypadku gdy trawnik zakła
damy w porze wiosennej, czy
nawet letniej, musimy naj
pierw ziemię głęboko prze
kopać, zasilając ją przy tym
nawozami mineralnymi, a po
zgrabieniu pozostawić na kil
ka dni, by nieco osiadła. Tra
wę siejemy gęsto. Sklepy z

nasionami dysponują goto
wym zestawem odmian od
powiednich na trawnik. Po
siewie należy powierzchnię
trawnika delikatnie ugnieść,

do czego w ogródku, ozy na

działce, posłuży nam zwy
czajna deska. Przesuwamy
ją po ziemi, lekko naciska
jąc. Z obsiewem większej
powierzchni mogą powstać
pewne kłopoty, wtedy lepiej
wysiewać trawę partiami, w

odstępach parotygodniowych,
albo wytyczyć prowizoryczne
ścieżki, które ’ zlikwidujemy
gdy przestaną być potrzebne.

Trawnik trzeba podlewać
systematycznie, dopóki trat
wy nie rozkrzewią się. Zre
sztą i później murawa wy
maga częstego zraszania. W

pierwszym roku trawnik nie
nadaje się jeszcze do nor
malnej „eksploatacji”, cho
dzenie po, nim ograniczamy
do wykonywania niezbęd
nych zabiegów pielęgnacyj
nych: podlewania i strzyże
nia. Strzyżenie to podstawo
wa czynność, którą powta
rzamy co kilka dni, przez ca
ły okres wegetacji' roślin —

itozrokunarok.Tylkow
ten sposób można uzyskać
równy, zwarty, zielony dy|
wan. Ścinki pozostawiamy
na trawniku. (hs) j

To można ćwiczyć w domu... (III)

Płaskostopie
- chorobę powszechną

wyleczmy sami
ostatnich dwóch tygod
niach, publikowaliśmy
w sobotnich numerach

„Echa” zestawy ćwiczeń ko
rekcyjnych dla dzieci z wada
mi stóp. Program ćwiczeń za-

czerpnęliśmy z doświadczeń
ogniska TKKF „Tykwa”, któ
re prowadzi gimnastykę ko
rekcyjną dla dzieci, przebywa
jących w Sanatorium Dziecię
cym: w Nowym Czarnowie
(województwo ■' szczecińskie).
Gimnastyka prowadzona była
w formie 15—25-minutowych
zabaw Z dziećmi, w wieku
przedszkolnym i pierwszych
klas szkoły podstawowej. Za
jęciami kierował specjalista w

gimnastyce leczniczej. Ponie
waż przychodnie rehabilita
cyjne nie mogą objąć swym
działaniem wszystkich dzieci
z wadami płaśltostópia. które
stało się niestety powszechną
chorobą, iym rodzicom, któ
rych dzieci, potrzebują pomo
cy, a nie mają dostępu do spe
cjalistycznej przechodni, de
dykujemy zestawy ćwiczeń,

Dziwny świat
"KT a jednej z ulic miasta Port-
AN land (stan Oregon) stanęła
dobrze ubrana kobieta i zaczę
ła rozdawać przechodniom pie
niądze., Kobieta nie' chciała u-

jawnić swych personaliów/
oświadczyła jedynie, że robi to,
by uszczęśliwić mieszkańców
miasta. Niektórzy z nich przyj
mowali datki tym bardziej, że

działo się to w porze obiado-wej.
Inni zaś — podejrzewając jakąś
nieczystą sprawę — odmawiali

przyjęcia pieniędzy i odchodzili
mocno zdziwieni.

Po 15 minutach finansowe za
pasy kobiety - dobrodziejki wy
czerpały . się, toteż zatrzymała
ona taksówkę i odjechała.

które z łatwością można wy
konywać w domu. Dziś ostat
ni, trzeci zestaw:

1) dziecko, siedzi na podło
dze. Nogi zwarte i oparte ca
łą powierzchnią stóp na pod
łożu. Ćwiczenie polega na

skręcaniu stóp. Palce należy
przycisnąć do podłoża, a na
stępnie dosunąć nieco w ich
kierunku pięty (tzw. chód gą
sienicowy); . .S

2) siedząc, dziecko obejmu
je piłkę wewnętrzną częścią
stóp i wykonuje tzw., kołys
kę. Na przemian przetacza się
zamachem w tył iw przód,
kładzie się i siada nie wy
puszczając piłki;

3) leżąc na plecach dziecko

przekłada szarfę czy chuste
czkę lub ołówek z -jednej; sto-

p.y do drugiej, tak by przed
miot wędrował ód jednej no
gi do drugiej;

4) dziecko obejmuje piłkę
stopami i przesuwa się „sko
kami” na przemian zginając
nogi i dosuwając biodra, raz

do tyłu, raz do przodu:
5) stojąc, dziecko palcami’

prawej stopy chwyta szarfę,
lub ołówek i podaje do lewej
ręki. Po wykonaniu ćwicze
nia zmiana i lewą stopą chwy
ta szarfę podając ją do pra
wej ręki. Plecy możliwie pro-
ste;

6) leżąc na plecach dziecko

trzyma piłkę między stopami
i rękami stara się ją wypiąst-
kować w górę, a następnie

’

chwycić opadającą piłkę;
7) stojąc, dziecko chwyta

stopą szarfę i wykonuje ru
chy nogą — wymachy. zata
czanie kół, ósemki itp. Po
chwili ' zmiana nogi ćwiczą
cej;

8) dziecko ćwiczy podskoki
przesuwając się do tyłu, do
przodu i na' boki, zachowując
przy tyrh złączone nogi. Ska
kać należy na palcach, trzy
mając pięty jąk najwyżej; 1

9) dziecko stojąc, trzyma
stopy ustawione równolegle i
mocno zwarte kolana. Palce
przywarte do podłogi, ciężar
ciała przeniesiony na ze
wnętrzne brzegi stóp,' przez
uniesienie brzegów wewnętrz
nych. Nie wolno odrywać pal
ców. Ćwiczenie stosujemy po
czątkowo przez 3 sek., z cza
sem, po nabraniu wprawy,
dochodzimy do 10 sek.;

10) kończymy marszem.

Dziecko winno stawiać stopy
prosto, tylko nieznacznie kie
rując palce na zewnątrz. Ma
szerować należy powoli, za
chowując elegancką sylwetkę.

Wspomnienia wielkiego wyścigu.
CAF UPI

iiiiHiuiiiiiniiinmiiinmiiiiiiHHUiiiiiniiiiHniitniiiniiiiiiiiiiiniHiiRisHinnniiinniHiiiiiinnniiiununiuiiiiiiiiiniiniini

gromnie irytująca stała
się w Krakowie sprawa
lekarstw. Setki, tysiące

ludzi maszeruje z apteki do

apteki w poszukiwaniu leków,
przepisanych przez lekarzy. Le
ków krajowych lub też spro
wadzanych z Węgier, Jugosła
wii czy Związku Radzieckiego,
zapisywanych , przez naszych,
krajowych lekarzy. Niejedno
krotnie są to specyfiki, które
od lat można było kupować
bez żadnych, kłopotów, ą teraz

nagle zaczynają się powtarzać
odpowiedzi farmaceutów: nie
mamy, nie otrzymujemy od
trzech miesięcy, proszę dowie
dzieć się po 15-tym — może
coś nadejdzie.

Coś tu nie gra. Lekarze, prze
pisując lekarstwa, opierają się
na lekospisach w przekonaniu,
że chory jnię będzie miał żad
nych kłopotów z nabyciem te
go. co mu dla zdrowia jest
niezbędnie potrzebne. Tymcza
sem chory stwierdziwszy, iż, ni
gdzie nie otrzyma poszukiwa
nego i specyfiku, powraca do
lekarza, prosząc o przepisanie

WYDEPTANE ŚCIEŻKI

Trzeba mieć
końskie zdrowie
lekarstwa zastępczego, o roz
dzielenie recepty itp. Nie mó
wiąc już o tym, że owo lekar
stwo zastępcze może nie być
w stu procentach tym, o które
chodzi —„ cała tą kołomyjka
przysparza chorym bieganiny ■
zdenerwowania, co na pewno
nie wpływa dodatnio na ich
stan zdrowia, zaś lekarzom za
biera czas, którego i tak mają
zawsze za mało.

Ostatnio do tych wszystkich
braków o poważnym znacze
niu dołączyły się drobniejsze!
ale jakże dokuczliwe. A to nie
ma . azulanu, a to brak tych'
czy innych ziół, a to znów ni

gdzie nie można otrzymać waty
i ligniny, stały brak termo
metrów i innych domowych
akcesoriów z medycznej dzie
dziny.

Nic więc dziwnego, że coraz

częściej zdarza mi się słyszeć
powiedzenie, iż trzeba mieć

naprawdę koAskie zdrowie, aby
chorować. Istotnie. Jeśli ktoś
ma liczną rodzinę i może jo
rozesłać po całym mieście w

poszukiwaniu tego co mu nie
zbędnie potrzebne, to co ma

zrobić człowiek samotny, star
szy i chory?

Wyroby polskiego przemysłu
farmaceutycznego jak też ana

logicznego przemysłu Węgier
skiego, bułgarskiego czy radzie
ckiego żdóbyły sobie uznanie,,
ludzie mają do nich zaufanie.
Natomiast dystrybucja tych le
ków — w każdym razie w na
szym mieście — nasuwa powa
żne zastrzeżenia. Być może
krakowianie więcej chorują, a

więc trzeba zwiększyć pulę, ale
możliwe też jest, t że nie ma

właściwego rozeznania sytuacji
t stąd te ustawiczne manka
menty.

Zal patrzeć na zdesperowa
nych ludzi, którzy wierzą, :źe
właśnie ■poszukiwany lek przy
wróciłby im zdrowie, a tego
leku nigdzie nie mogą otrzy
mać. A nie są to wypadki wy
jątkowe, dziesiątkami można
by przytaczać nazwy lekarstw,
których nie ma miesiącami,
które nadchodzą w zbyt ma
łych ilościach. Jesteśmy pewni,
źe Krakowski Zarząd Aptek 1
zna tę nazwy, że farmaceuci
sygnalizują także swoje kło
poty — więc oczekujemy na

energiczną reakcję.'
MARIA KWIATKOWSKA
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Warto powiększyć
rodzinkę Mikołaja

ffiflfikołaj ma zastanawiająco
jUJsmutny wyraz brodato-

wąsatej twarzy i zawsze

spogląda ku górze. To zupełnie
dorosły krasnal, zarazem oj
ciec wielodzietnej rodzinki
kukiełek że sznurka, kordon-
ka, starych szmatek. Każdy z

tych surowców jfest tworzy
wem dla p. LUCYNY ADLE-
WSKIEJ-SOSENKO — malar
ki, absolwentki ASP, projek
tantki . wystaw w „JUBILA
CIE”, matki 9-letniego Pawła.

— „Pierwszy, był Augusty-
nęk: misiopodobny stworzak z

futra, towarzysz dzieciństwa

i pewnie przenieśli się do. in
nych dzieci.

Pawła (9 lat) zastajemy przy
Wielkiej Encyklopedii — je
dynej n. b. lekturze studiowa
nej z pasją i konsekwentnie.
Paweł pierwszy wydawał opi
nię o produkowanych przez
mamę lalkach:

— „Te mamine lalki są
śmiećhotliwe, mają ładne swe
terki, oczka. Ładniejsze są od

tych ze sklepu. W ogóle jak
mama zrobi, to mi Się najbar
dziej podoba” —> orzekł.

No i proszę! Turbujemy się
czym zająć dziecko, wy dajemy
pieniądze na luksusowe, pla
stykowe elegantki, jęźdźącśna
rowera ch 'f, śaifttftjzięlfffe '/ćho-

dzące, a tymczasem. uznanie
dziecka budzą sznurkowo-
szmaciane ludziki o oryginal
nym spojrzeniu.

Warto czasami znaleźć kilka

godzin i zrobić dziecku pajaca,
może nieurodżiwego, ale za to

takiego, którym można się ba
wić bez obawy o całość paja-
cowej garderoby. . I którego
dziecko będzie po prostu ko
chać. (woj.)

Pawła, nieustannie admirowa-

ny, przytulany. Zaginął w

śniegu i nigdy nie miał zna
leźć następcy w Pawiowych
uczuciach.

Potem przyszła seria diab-

łów-sznurkowych, dziwadełek
dla dzieci i dorosłych. Każdy
inny., osobliwy, wykonany szy
dełkiem. Spodobały się diabły
właścicielce domu na Mazu
rach i wszystkiewywędrowały
ku ozdobie domowych wnętrz”

Inni synowie Mikołaja sta
nęli przed świętami ma pół-
kacji stoiska w Sukiennicach

Notatnik krakowski
DZlS O GODZINIE:

18 — Klub Pracowników AGH
— Tow. Przyj. Polsko-Indyjskiej
urządza imprezę pt. „Powitanie
wiosny”.
JUTRO O GODZINIE:

16 — Klub „Starówka”, pl.
Szczepański 5/II p. —: Międzynaro
dowy Dzień Dziecką — Spotkanie
z ulubionymi bohaterami kolor,
bajek na ekranie.
A POZA TYM:

P.P, Żegluga Krakowska in
formuje, że 2 bm. (niedziela) stat
ki pasażerskie odpływać będą z

przystani óbok Wawelu do - Bielan
odgodz.8do18—cogodzina. /

Walne Zebranie Sprawozdaw
czo-Wyborcze członków krak, O-
kręgu ZPAP odbędzie się w ponie
działek 3 bm. o godz. 9 w lokalu
ZPAP. ul. Łobzowska 3, Klub Pla
styków.

W' poniedziałek 3 bm. o godz.
18 w lokalu SARP, ul. Jana 11 —

odbędzie się zebrahie śprawożda-
Wćżo-wyborcze członków Koła
przy Zarządzie Oddziału.

Pędzlem
wypowiedzieli
uroki Krakowa

Malarze Krakowa — to miano

przylgnęło do, wielu artystów z

naszym miastem .związanych.
Wśród nich łtez wątpienia za naj
bardziej znanych i utalentowa
nych uznać trzeba ojca i syna:
Erazma i Stanisława- Eabijań-
skich. Pierwszy pochodził z U-

krainy i z Krakowem związał się
stosunkowo późno, na kilkana
ście lat przed śmiercią. Lata te

jednak były niezwykle płodne w

prace, które dziś urzekają swą

wysmakowaną . delikatnością i\

przepięknym kolorytem. Ich
wartość dodatkową stanowią
szczegóły o charakterze doku
mentalnym pozwalające na pre
cyzyjne odtworzenie krajobrazu
miasta w latach 70-tych ubiegłe
go wieku.

Stanisław Fabijańskiodziedzi
czył po ojcu nie tylko talent
ale także ogromną miłość do
Krakowa, jego zabytków, atmo
sfery. W jego obrazach jawi'się
Kraków wieczorny i nocny pełen
niepowtarzalnego uroku, nieco

tajemniczy, nieco melancholij
ny, zawsze jednak niezwykle
piękny.

Dyrekcja Muzeum Historyczne
go m. Krakowa, decydując się
na przedstawienie prac tych wla-
śnie artystów na wystawie zor
ganizowanej z okazji 75-lecia
istnienia Muzeum, dokonała bar
dzo trafnego .wyboru. Jest to bo
wiem Wystawa prawdziwie pięk
na, godna ze wszech miar -obej
rzenia, a sercom ■krakowian
szczególnie chyba miła. Dlatego
polecamy ją uwadze naszych
Czytelników, informując, że jest
ona czynna od wczoraj w salach'
przy Rynku Głównym 35.

M XII Zjazdem TPPR

naszego regionu
Jubileusz 30-lecia Polski Ludowej zbiega się z 30 roczni

cą powstania Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej —

organizacji, która przyczyniła się ogromnie do utrwalenia
- ■'entycznej przyjaźni między obu narodami.

6 czerwca br. odbędzie się XII Statutowy Zjazd Wojewódz
ki Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Krakowie.
Działalność TPPR naszego regionu wiąźe się z doniosłymi
wydarzeniami: pobytem Lenina na Podha,u, wspólnymi
walkami partyzanckimi w czasie II wojny światowej, a

także z powstaniem w parciu o dokumentację i przy po
mocy radzieckiej, Huty im. Lenina. To pozwala na przyję
cie jak najlepszych i najciekawszych form prały.

Trzeba przyznać, że krakowsk- organizacja stara się
sprostać tyn. zadaniom. Organizuje więc rozmaite cieka
we imprezy i spotkania, wystawy i odczyty. W naszym
mieście gościli wielokrotnie wybitni naukowcy, politycy,
twórcy i działacze kulturalni z ZSRR, nawiązana została
ścisła współpraca między U akowem a Kijowem, której
efektem było zorganizowanie „Dni Krakowa” w . Kijowie
i „Dni Kijowa” w Krakowie, imprez, które weszły na sta
łe do kalendarza przedsięwzięć obu Towarzystw.

Jednakże do najwartościowszych działań TPPR naszego
regionu należy na pewno codzienna działalność realizowana
przez wszystkie Instancje Towarzystwa, przejście od pra
cy akcyjnej rocznicowej do. działania ciągłego, ono bowiem
najlepiej i najtrwalej 'wzmacnia wzajemne więzy, sprzyja
poznaniu społeczeństw obu narodów, wzajemnemu zrozu
mieniu i zainteresowaniu; (bog)

Remont torów na ul. Długiej
: Rozpoczyna się remont tóró^is?
ka tramwajowego na ul. Długiej..
Cykl prac remontowych powinien
trwać 3 miesiące. Krakowskie
MPK przyjęło jednąkzobowiązanie
skrócenia terminu remontu do 1,5
miesiąca tj. od 3 czerwca do 19
lipca br.

Wykonanie prąc przebiegać bę-_
dzie w.2etapach: od3do30
czerwca- na ode. ul. Basztowej’ dó
ul.Długiejnr58iod1do19lipca
na ode. -ul.- Długiej 58 do ul.: Ka
miennej. Przy układaniu torów za
trudnionych będzie 100 pracowni
ków MPK, natomiast przy pra
cach rozbiórkowych wszyscy pra
cownicy MPK, którzy w' czynie
społecznym . na 30->lecie PRŁ . pod
jęli zobowiążanie przepracowania
dodatkowo' 500 dniówek roboczych:

Oczywiście, Wykonanie poważne
go zakresu , prac w przyjętym tęr-
miriie będzie się wiązać — na pew-i
no ż: uciążliwym, lecz ^ńieodzow- .

nym — ograniczeniem ilości tram
wajów kursujących ul. Długą, .

WYSTAWA PRAC STUDEN
TÓW ASP czynna będzie w

dniach 2—13 czerwca w godz.
10—18. Malarstwo, i: rzeźba —

pl. -Matejki 13, scenografia —

pl. Matejki 4, projektowanie
plastyczne, grafika — ul. Hum-
berta. 3, grafika książki; kon
serwacja dziel, sztuki, formy,
przemysłowe -i tkanina artysty
czna — ul. Smoleńsk .9. .

Dzień Chemika obchodzi dziś

uroczyście załoga Krakowskich
•Zakładów Przemysłu Gumowego
„Stomil”, sławnego w dziejach
ruchu robotniczego „Semperitu”.

Wielki rozwój tej fabryki, za
łożonej w 1926 r. jako austriac
ko-polska spółka pod nazwą
„Bęrson” — zaczął się dopiero z

chwilą wyzwolenia naszego mia-

krakowskich czworaczków

Podjęła działalność

„w chałupie drewnianej
nikczemnej,

160-lecie swego istnienia ob
chodzi- dziś uroczyście Szkoła
Podstawowa nr 36 im. M. Le
wińskiego na Krowodrzy., Jej
powstanie łączy ■się z działali,
nością Komisji Edukacji Na
rodowej, ale na temat pierw
szych lat nie dochowały się ża
dne dokumenty. Późniejsze
wzmianki, znajdujące się w

archiwalnych" aktach miej
skich, mówią, że od 1814 r.

działała tu — odłączona od

poprzedniej parafialnej — szko
ła filialna: z jednym nauczy
cielem, kilkunastu uczniami, u-

trzymywa-na ze składek miesz
kańców Krowodrzy.

Pierwsze dziesięciolecie przy
szło spędzić w trudnych
runkach,
dzał to
mieściła

drewnianej,
Z czasem przenosi

wa-

jak bowiem stwier-

ówezesny wizytator,
się ona „w chałupie

nikczemnej, wyna- .

jętej”. Z czasem przenosi się
do własnego; drewnianego bu
dynku, który jednak z powodu
wielkiego ubóstwa placówki,
popada w ruihę. Dopiero rok
1889 przynosi większą popra
wę, gdyż szkoła dysponuje już
murowanym, piętrowym bu
dynkiem, "■Podniesiony: zostaje
też jej poziom organizacyjny,
W pierwszych latach naszego
wieku szkoła znowu przepro
wadza się do kolejnego, nowe
go budynku, dotąd wznoszącego
się przy

' ul. Mazowieckiej, a

wynajętej"
przekształconego na dom aka
demicki.

W latach przedwojennych ,i
wojennych, do czasu areszto
wania przez okupanta hitlero
wskiego i bohaterskiej śmierci,
kierownikiem szkoły był dzia
łacz lewicowy, współzałożyciel
PPR w Krakowie — Mieczy
sław Lewiński. Jego imię nada- .

no szkole w 150-lecie jej istnie-,
nia.

Obecnie Szkoła Podstawowa
nr 36 im. M . Lewińskiego zaj
muje piękny, nowoczesny
gmach, a że okazał się on nie
wystarczający dla potrzeb tego
rejonu Krowodrzy, w

twie wyrosły nowe

przyjmując dzieci z

wująćych się tu stale

Obchody jubileuszowe odby
wają się na przestrzeni całe
go bież. roku. Dziś — central-- .

ne; uroczysta akademia, skła
danie wieńców na grobie patro
na szkoły, zespołowe zwiedza-.
nie zorganizowanych w szkole

wystaw obrazujących historią
Krowodrzy i szkoły, działalność
i życie M. Lewińskiego oraz fi
nały międzyszkolnych rozgry
wek sportowych. Jutro na bois
ku szkolnym wielki festyn lu
dowy i zabawa dzieci. (bp)

sąsiedz-
s-zkoły,

ro-zbudo-
osiedli.

sta, Już od pierwszych lat po
wojennych następuje systema
tyczna rozbudowa zakładów, po-
wstają nowe halę, urządzenia
socjalne, wprowadza się nowe

wyroby do produkcji.
Aktualnie krakowski „Stomil”

jest znanym w całym kraju pro
ducentem gumowych artykułów
ochronnych (m. in. rękawiczek),
artykułów medyczno-sanitar
nych; nici gumowych itd. Nato-

•jąiąst,, ną eksport wyrabia się tu;
piłki gumowe.

Dziś z okazji Dnia Chemika
zasłużeni' pracownicy ptrzymąją
odznaczenia państwowe a także,
po raz pierwszy w dziejach, od
znaki Zasłużonego Pracownika
KZPG „Stomil”.

W KILKU WIERSZACH
W Domu Kultury ZCh w O-

święcimiu rozpoczął się dziś

dwudniowy sejmik regionalny
na temat „Turystyka a śro
dowisko przyrodnicze” zorgani
zowany przez PTTK dla okrę
gów PTTK Kraków, Katowi
ce, Kielce i Rzeszów. Po wy
słuchaniu referatów, uczestnicy
zwiedzą urządzenia rekreacyj
ne.

Czwarte urodziny |

"KTiedługo, dokładnie 16 czerwca, miną cztery lata od przyj-
■1’ścia na- świat w Krakowie czworaczków — według ko
lejności urodzenia: JASIA, DANUSI, MICHASIA i JADZI
LASKIEWICZÓW, razem z rodzicami i starszym bratem

Wackiem mieszkających obecnie w Krzeszowicach. Tam

odwiedzamy ję przed czwartą rocznicą urodzin
Dziecka.

Jest wcześnie rano, trójka
ubiera się, „najstarszy” Ja
sio nie opuścił jeszczę posła
nia na tapczanie, dla
słych, bo łóżeczka
— sprezentowane
przez tamtejszy
Zdrowia — stały się
co za ciasne. Cała
trochę marudzi
ostatnio po kolei grypą, odrą
i ospą wietrzną. Trzeba było-
przerwać uczęszczanie

' do
przedszkola, gdzie chodziły
od września zeszłego roku, od
kiedy matka podjęła przer
waną na okres trzech lat
prace fizyczną w PZS „Cheł
mek”. •

.

'

.

— Na jakich warun
kach dzieci zostały przy

jęte d.0 przedszkola? —

pytamy matkę czworacz
ków STEFANIĘ LASKIE-
WiCĘOWA-

— Zostały zwolnione przez
Wydział Oświaty z najmniej-

doro- (
dziecięce
niegdyś

Wydział
już nie-
ezwórka

atakowana

szej nawet opłaty,
. rzyśtały, podobnie

dzieci, z trzech
dziennie.

i Dniem

choć ko-
jak inne

posiłków

jedyna
wycho-
właści-

dzie ci.

— Nie jest to

forma pomocy W.
waniu czwórki, a

wie pięciorga
Świadczyły ją miejscowe
władze i przedsiębiorstwa
patronując^ dzieciom,
których dyrektorzy byli
chrzestnymi rodzicami
podczas uroczystości na
dania imion...

— Mój macierzysty zakład
PŻS „Chełmek”, opiekujący
się Jadzią — powiada p. Las-
kiewiczowa
wkład na oddzielne
nie M-2 dla całej
wyposażył je w

pralkę, odkurzacz,
szafki na dziecięcą

Nowa premiera
Teatru Słowackiego

Kolejną premierą w cyklu przed
stawień polskiej dramaturgii; bę
dzie w dniu dzisiejszym „Metafi- g

dwugłowego cielęcia” St. I ."

Witkiewicza ’

w reżyserii J. Góliń-i
skiego, ze scenografią W. Kraków- •

skiego i muzyką P. Walewskiego.
„Metafizyka dwugłowego cielę

cia” jest stosunkowo mało zna
nym utworem Witkacego, ale po
siada wszystkie cechy jego nie-,
zwykłego talentu a więc elementy
budzącej huragany śmiechu
dii obyczajowej jak również
znalezienia filozoficznego
egzystencji ludzkiej.

Grają: Urszula Popiel, I.
mowska, Halina Wyrodek, Z. Ba
tor, M. Dziędziel, A. Grabowski,
M. Grabowski, J. Harasiewicz, T.
Huk, St. Jędrzejewski, J. Kryszak,
L. Kubanek. Sł. Rokita, J. Woź
niak, W. Ziętarski. Choreografia
H. Dudy.

paro-
próby
sensu

Sżra-

W Związku z robotami
SIECIOWYMI nastąpi wstrzymanie,
komunikacji' tramwajowej na od
cinku Rondo Kocniyrzowskie —

Wzgórza Krzesławickie w dniach':;-
3, 4, 5, 6 czerwca X974 ,r. W godz.
8.39 — 12. Pociągi tramwajowe lic;
nil 5. kursować będą w tym' czasie,
od Ronda Koćmyrzowskiego — al;
Rew. Październikowej — przez Pl/
Centralny — ,al. Lenina —Kijow
ską — do Wzgórz Krzeslawićkich
Gak; linia 22).... ,

Czy łosie, dotarły
do edu wędrówki?

Para łosi, którą, pokazała się
kilka dni temu w rejonie Bra
nic,: ciągnie w kierunku Puszczy
Niepolomickiej, a być może o-

siągńęła już cel' wyprawy. Od

jednego z naszych Czytelników
otrzymaliśmy wiadomość, ze lo
sie,widziano ostatnio wczesnym
rankjem ną polach wsi Mikonio-

wice, mniej więcej °w odległości
paru kilometrów od skraju Pu
szczy. Szły w kierunku. widocz
nej linii drzew, o ile Więc z ja
kichś powodów nie zboczyły na

tym ostatnim odcinku, powinny
już dotrzeć do prastarego siedli
ska łosi, (hs)

.a

pożóstają pod opieką tego S

lekarza?
— Ten sam lekarz nie K

szczędzi trudu, wiedzy facho- K
wej i nad podziw serdeczne- S
go przywiązania po dziś S
dzień. Do tego czasu korzy- ■
stamy także w dalszym cią- k

gu z pomocy domowej I z S
miesięcznych zapomóg w wy- S
sokości 1500 zł, wypłacanych ®

przez Wydz. Oświaty. Cieszy- ■
my się bardzo, że „Echo”, S
które pierwsze przyniosło w S

prasie wiadomość o narodzi- K
nach czworaczków, o nich K
nie Zapomina.

— Skądże znowu! Pa- ■
mięta t wykonuje z oka- S
zji czwartych urodzin ■
czwórki pamiątkowe zdję
cie mamy i dzieci. Dzię
kując za rozmowę, życzy
dzieciom wszelkiej
myślności i jeszcze
kszej popularności,
choć nie są pięcioraczka- .

mi, godzi się przypom
nieć, że narodziny czwo
raczków to również na

całym świecie wydarze
nie. niesłychanie rzadkie.

Rozmawiała:
ZOFIA MALINOWSKA

Zdj.: JADWIGA RURIS I

za światło i gaz.
Jasia — Przedsię-

Instalacji Przemy-
„Montin” w Krako-

krzesła, a także zobowiązał
się do płacenia w przeciągu
pięciu lat czynszu, oraz na
leżności
Opiekun
biorstwo
słowych
wie — wtrąca p. Laskiewicz
— w którym pracuję jako
monter-spawacz,/ ufundowało
wkład na nasze mieszkanie
M-5. Opiekujące się Danusią
— Kamieniołomy Drogowe
w Krzeszowicach przekazy
wały z okazji rocznic urodzin
dziecka wkłady na książecz
kę PKO po 5 tys. zł, a patro
nująca Michasiowi Kopalnia
Wapienia w Czatkowicach —

wkłady po 2 tyś. zł
zależnie od tego —

Barhurki po 2 tys.
dzież. Wydział
świadczył przez okres 3 lat
zapomogi w Wysokości 1.500
zł miesięcznie oraz utrzymy
wał 3 zmieniające się w cią
gu doby dyplomowane pie
lęgniarki do dzieci i pracow
nicę fizyczną, regularnie o-

płacął opiekującego się
dziećmi lekarza — pediatrę
Franciszka Orczykowskiego.

— A czy dzieci nadal

i—nic-
z okazji
złnao-
Zdrowia

ufundował
mieszka-
czwórki,;

lodówkę,
leżankę,
odzież i

po-
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PROGRAM I

Poniedziałek
16.10 Program dnia, 16.15 Ofer

ty, 16.30 Dziennik, je.-jo gwie-
rgyniee, 17.25 Panorama Rze
szowska, 17.55 Kronika, 18.15
„Szlakiem ąlężanskiej legendy”

film turystyeane-hęajoznaw-
czy, 18,25 Transmisja II połowy
międzypaństwowego., nieczw 'pił--
ki nożnej Kadra (Polska) —

Anderlecht (Belgia), 19.20 Do-
bronoe, 10,30ggjennik, 20,zo
Teatr TV: St, Staftpf’1 i, „Szó
sty dzień twoyzęnią”, 21.50 Z

."Ludzie z plakatów”,
2230 Dziennik, 22.45 Atię gpe-
rętkowe śpiewą M. Pohącoya X.

sopran (CSRS).
' '

Wtorek
6,30 i 7 Technikum Ralnioze,

10 Program dla ki. IV „Nasze
święta”, 10,20 „Bobry wojak
Szwejk” film fąb. CSRS,.
1145 „Odyseja” — film ser. wł..
13.45 i 14.30 Technikum . Rolni
cze, 16.30 Dziennik; 1Ś.40 Dla
dzieoi: „Zręezhe ręce 1 coś wię
cej’’, 17.05 Sylwetki X Muzy,
17.30 Dla młodzieży „Sukces”,
17-55 Dla młodzieży: Etorepęty*
cję muzyczne, 18.25 Kroniką,
13.45 Eureka, 19.15 Przypomina
my. radzimy, 19.20 Dobranoc,
10.30 Dziennik, 20.20 „Dobry
wniak Sgwęjk” —L film fafe.
CSRS, 21.55 Wiad, sport. 22 .05
Interstudio, 22.40 Dziennik,

Środa
6.3Ó i' 7 Technikum Rolnicze,

9 Chemia (kl. VII), 9.30 Z cyklu
„Adam i Ewa” — Poiedyńek z

Napoleonem, 11,05 Fizyka (kl,
VIII), ,12 Historia (kl, VIII),. 12 .45 I

i 13.23 Technikum Rolnicze, 14.40
i 15.15 Politechnika, 15.43 NURT
— Pedagogika, 16.10 ITR, 16.30
Dziennik, 16.40 Dla młodych wi
dzów: „Latający Holender”,
17.10 Besowania Małego Betka,
17.20 „Towarzysz Komputer" —.

film dok,, 17.50 Ną gitarze kla
sycznej gra W, Pauli (NRD),
18.10 Kronika, 18.30 Dziecko w

Swle.cię dorosłych, 19.20 Dobra-
noe, 19,30 Dziennik, 20,30 z cy
klu; „Adam i Ewa” — Pojedy
nek z Napoleonem, 21.50 Wiado
mości sportowe, 22 gootkanie z

M. Czechowiczem, 22,35 Dzien
nik, .

Czwartek
■ 6,30 i 7 Technikum Rolnicze,

9.10 z serij: „ąi ęapone i inni”
film ,fąb. USA. W Historia (kl,

..VII, 11-05 język polski (kl, III
He.), 1345 i 14.30 Teęhnikum
Rolnicze, 15.05 Matematyka w

szkole, 16.30 Dziennik, 16.40
Ekran z bratkiem, 17.40 Wiem

wszystko teleturniej, 18.05

Kronika, 18.25 Budniaoy — rep.
filmęwy, 18,50 TEST. 19,05
Przypominamy, radzi :-jy, 19.20
Dobranoc, 19,30 Dziennik, 20.20
E serii': „Al Capone i inni" film

fab, USA, 21,10 Z cyklu: Czym
żyje świat, 21,40 Sprawogdkwęzy.
magazvn sportowy,-22,50 Dzien
nik, 23.05 ITP,

Piqtek
6.30 1 7.05 Technikum Rolni

cze, 8.50 „Ballady o wójtowej
Mąryni” — film CSRS, 10 Geo
grafia (kl, VI), 11,05 Program
dla kl. .11, 12 Dla szkół; Wycho
wanie obywatelskie (ki, vni),
12,45 technikum Rolni
cze, 14.43 i 1545 Politechnika

, SOBOTA NIEDZIELA

1

CZERWCA C2ĘRWCA'
Jakuba 5 Zielone

Konrada Świątki

Ul Teatry
Sobota

Słowackiego 19.15 Metafizyka
dwugłowego cielęcia. Kameral
ny 19,15 Matka. Bagatela 16 O
Rumcajsie ,-3R0gb(ynil&^O!>i^9.3Q)
Wachlarz lą^„.W.tadermero/-feife
dowy

' 17 Btrratinn. Óńńretka .

1045 Dziękujt”?? Ewol; Yłift&skU'
17 Gdzie jest Piotrowski? Ko
lejarza 19 Znajda. Teatr „Lor
netka” (ul. Łobzowska 3) 21
„Ekstaza i udręka”. Cyrk (al,
Puszkina) godz. 15 i 19.

Niedziela

Słowackiego 19.15 Metafizyka
dwugłowego cielęcia, 14 Halka.
Modrzejewskiej 19.15' Wyzwole
nie, Kameralny 16 Matka, 19.15
Kopeć, Bagatela 19.30 Wachlarz
lądy Wfndfermere,' Ludowy 47
Buratino; -Groteską 17 Gdzie jęst
Piotrowski? PWST (ul, Warsza
wska 5) 1945 Elęktra.' Kolejarza
15 i 19 .Znajda. Kawiarnia „Jubi
lat” 17,,SI.q twarzy , m-łoś ci”.
Cyrk (al. Puszkina) 15 i .19. '

Sobota

Kijów XIV ''Ogólnopolski Fe
stiwal Filmów Krótkometrażo-
Wych.: Ueiecha 15.45,. 18. 20 Nie
ma mocnych .{ppl,- i, 14). War
szawa 15.45 (seans ząmkn.), 18,
20 Doktor ,Pop.aul (fr. 1 16),
2245 „Cenny łup” (fr. 1, 16).
Wolność 16, 19.30 Ojciec chrze
stny (USA 1, 18)', Apollo 1545
Zaczarowane podwórko (poi,' 1.
7), 17,30, 2045 „2001 Odyseją ko
smiczna” (USA -ł . 16); Wanda
16 Egiaritine :(fr. 1. 11). 18, 20,15
Był sobie glina (fr. 1.. 14). Sztu-
k»-stądyjnc 15.45, 18, 20.15 Billy
Jack (USA 1. 16). Mł. Gwardia
(Lubicz 15)' 14.45, 17. 1945 Zbieg
z Alcatraz (USA I. 18). Zuch
(Krowoderską 8) 15 — seans

ząmkn. 17 Cudowną, lampa Alą-
dyna (fr. .1, 7). Wisłą (Gazowa
21) lŁJKjólewna w oślej skórze
(fr. Ułyij; 18 Niebieskie jak Morze

CzarnbiJppilsl. 14). 20 Pamiętnik
szalóffejy;gżiś'podyni (USA 1. 16).
Maskotka ^Dzierżyńskiego 55)
15.30, . i7::30, 19.30 Odstrzał (US A
1. 16j.;>- tjgoręk (ós, Ugorek) 15

Wyzwatge„dlą R, 'Ftógdą (ang, 1

7), 17, 19 Ucieczka 'King Konga
(jap. 1. 10). Tęcza; i^fąsjćją .52) 17.
19 Ciemna rzeką Jnoiiilf 14); ŻZK
Kolejarz (Prnkocim) W: Mnłv
Wielki ezłoWiek :<USA '

1, 16),;
Dom Żołnierza 4uub!ck: 48) 15,45
Kłute (USA Aj 8). Mikro (Dzier
żyńskiego 10 Tragedia
Makbeta^ (ah^U rt. 16' Żwiązfcó-
wiec-stni&jne: (GrzegórzecItsiiWI)
15.45 18.i;2flł(15 Królowe Dzikie
go Zachody.- .-Itr. I . fftl» jKMltnra'
(Rynek Gł.-^Ljfe^.lS Pojzyki-'
wanie (hiszp. 1 . 16). .;

Kina w Nowe! Hucie.
Świt 15.45, 18, 2045 'be'kad5

strachu (fr.-wł. 1. 18), M. Sala
15, 17.30, 20 Zieloną ściana (pe
ruwiański 1. 14). Światowid 15.30,
18. 20.30 Kabaret (USA 1. 161.

M. Sala 15. 174 5, 19.30 Gappa
(jap. 1. li)-

‘ Sfinks (Majakow
skiego 2) 16,; 18, ■20 Winnetóu
wśród sępów (jug. 1 . 11).

Niedziela

Kijów XIV Ogólnopolski Fes
tiwal Filmów Krótkometrażb-

wyeh. - Uciecha 10, 1245, 15.45,
18, 20 Nie’mą mocnych. War
szawa 10, 12.15 Kiedy legendy
umierają (USA 1. 14)' 15.45, 18.
20 Doktor Popaul. Wolność 11,
16. 19.30 Ojciec chrzestny, ...Ar-
polio 15,45 Zaczarowane podwór
ko, 18 „2001 odyseja kosmiczna”.
Wanda 10 12, 14, 16 Egląntine.
18, 20.15 Był sobie gliną. Sztuka
11 Retrospektywny przegląd pol
skich ■■■■filmów łkrótkometrażo-
yiwjłw lA4gi.^8ii<2i).l®rBi4liiiijafek.:

14.40^ 17, 19.1 .5,-Zbieg .y. ..Alcatraz.
Zuch la (seans zamkn.) 17, . 19,
Cudowna lar^na AlapMjal Wi
sła 11. 12 Rąiki. 13, 16 Królewna
w ośle i- skórze; 18, 20 Pamiętnik
szalonej: gospodyni. Maskotka 11,
12,45 Kajtek. i siedmiogłowy
smok (wpg. 1 . 7). 15.30, 17.30.
19.30 Obstrzał. Ugorek 15 Wy
zwanie ’dls Rob’n Hooda, 17. 19
Ucieczka King Korea. T«eza Ffi
19 Gjemną rzeka, ZZK Kolejarz
17 Zestaw baiek fpol. 1; 7). 19
Mąłr w:tIVI człowiek. Dom Zoł-
hi-W .15.4'6, 18, 20.15 Kłute,.
Mikro 11 Przygodr Tomką Są-,
wrerą (-nm . 1. 11). 1R ,10 Tra-
<*sd'ą.: Mekhofą. Związkowiec
15.45. Ig. 284ą Królów- 'Dzikie.

Zachodu. Kiilt-ora 14.3(1 7-i-
. ć„1p

’ do piekła (ńoT. 1. 1fi) i.8 .3(1,
10, 21.30 Festiwal Filmów Krót-

kometrążowych.

Program dla dzieci

Zuęh 14, Wisła 11, 12,
11, 12. 13. Dom Żołnierza 12.30,
Związkowiec 12.1^.

Kina w Nowej Hucie
Świt 13 Nie lubię poniedziałku

(poi. 1 . 11), 15.45, 18, 2045 De
kada strachu. M . Salą 15, 17.30.
20 Zielona ściana. Światowid
1145 Shaląko (ang. 1 . 14), 15.30,
18,

’ 20.30 Kabaret, M. Sala 15,
17.15, 19.30 Gapoą. Sfinks 16, lg,
20 winnetou wśród sępów.

Program dla dzieci
Sfinks 10, 1J, lg, 13.

Sobota I
15.20, Program dnia, 15.25 Pro

gram-I proponuję, 15.40 Redakcja
Szkolną zapowiada, 15 Dziennik,
16.iq„ pią dzieoi* „Ala j Aay<‘ 17,5Q
„Liną” ręp4 film., 1M5 ,,szarę na

złote'4 mam pomy1?!. 18-30 Pegą/,
19.2Q ppferąnoc, 19-90 Moni^L 20,20
„Ną ra^unęk” — fi|m fal?, 25SRR,
21.45 Dziennik, 22.05 Sprawpzęj. z

inauguracji Tygodnia Kultury Fiz.
o^az wiadomości snortowe, 22.80
Teatr Ręzrywki „Notatnik’* 23,25
„Czarna magią” ąng< pr, roż^ywk,

. -23.4$ Prpgrąm- na nlędzielę,

Sobota II
'. 16:55 Progi-ąrn dplą, 17 Łudzi#

nauki, 17.30 Wędrówki po Polsce
P ązuklwącze ametystów, 18

{Film *, serii „pianeyiand". 18-se
/Pelta Dunaj u .dok. film rum „

19.29 pobrąnec, 18.30 Mpnhpr^ 30.30

Sprawozdanie z Mityngu Lekko-
‘‘atletycznego — Złote kojce j Q-
(śtrawy, 21.15 — „24 godziny",
21.2* Pleśni 1 arie operowe- śpiewa
M» Kondriątiuk, 22.05 Wielki? na
dzieje — film fab. ani.. 24 Pro
gram na niedzielą

Tygodniowy program TV
(od3VIdo9VI1974r,)

TV, 15.55 NURT — Filozofia,
16,30 Dziennik, 16.40 Pora ną
Telesfora, 17,20 Studio Zlotowe,
17,35 Transmisja z meczu piłki
nożnej Kadrą (Polska) — Mala
ga (Hiszpania), w przerwie' ok,
18- 20 Kroniką, 19.20 Dobranoc,
19- 30 Dziennik, 30.20 Z eyklu:
„Zaśpiewajmy to jeszcze raz”
od Szczeę-iną do staliby. 29,59
Panorama, 81-30 Wiadomości

sportowe, 31,40 Teatr TV na

świeeie: M, Czerny szewski „Co
robie’1 — spektakl TV radziec
kiej, 23.10 Dziennik, 23,33 Pro
gram na sobotę.

Sobota
6.30 1 7 Technikum Rojnięze,

9 Geografia (kl. V), 9.30 MJęę?eze
pąz z uczuciem” film fąb. USA,
li.05 Geografią (kl. VIII), 13.45
i 14-30 Technikum Rolnicze,
15-35 Kroniką, 15.50 Redakcja
szkolna zapowiada, 16 informa
tor Wydawniczy, 16.J0 Dziennik,
16.40 Dla dzieoi; „Sobótką”, 1740
Dla Młodzieży‘ Turniej Sportów
Obronnych, 17,40 Szare na złoto.
18.15 Z eykta; „Przyroda pol
ska” — „Smocze plemię”, 18.30
Pegaz, 19.20 Dobranoc, 19.30 Mo
nitor, 20.20 „Jeszcze raz z uczu
ciem” — film fab. USA, 21.55
Dziennik, 22.15 Wiadomości spor-,
to we, 32.25 Teatr Niędiuży J,
Przybory Medea moja sym
patia,

Niedziela I
6 30 i 7 Technikum Rolpiezę, 7.3Q

TV Kurs Rolniczy, 8,15 Nowęczes-
ność w domu i zagrodzie, 8.4$ Bieg
po zdrowie, 8.55 Progrąm dnia, 9
Teleranek, 10.20 Ex 1’ibriś, 10.30 Z

AĆyjciuf: Rekonesans w ■^izysżłóśc!
niemowlęta do tablicy, 411.1Q: z

:|cąmąrą wśród : Ązwińr^ąt, 1J.35

Dziennik, X&15 §ąga rodu S&QrUĘł-
ków — Feport publ., 12.40 ,,0d
Rzeszowa” pr. w wyk. Zespołu
Fi^śni i Tad^a- „Łąs^wiaćy” z hu-

jty Staliwa Wda. 13,00 Fustynne
drogi, 13.30 Flis nad Odrą. 14
Dla dzieci; Gq to jest konkurs za’’
bawa» 14,4Q Nie tyiKc dla paA»
15.10 Kwadrans tygodnia, 15.25 Ło-
sowąnie TOto^Łętlią. 15,40 Szpital
pgmnlM* 15'30 My. -74 w;.teletur,.40,50,
R^flćkśję' ę^Wafęia^ię. ,,17.Q5' ,^Q"-
Staw się'ple zastaw się”. 18 Spraw;
z II eliminacji: indywidualnych rmi-«
śtrzestw świata: na żużld,
WlęęzQryńką, 10,30 Dzienni^,. 2Q-t2Q
Odyseja — film ser. wł.,
Qwiazdy. aiedmUi — pr, rśŁr

pywk.,

19.15

21.15

. ,
-

.

-

____ _

- ----

„„ ...__ .„.11—.
"zyji Spóśfówy,i .SSJSScSiSsńgrśhD.Ma* /ibtfUiitśteHufejwaws>ws8uj6ą«h, .Mały

Niedziela II
10.50 Program dnia, 10.55 Finał Mię

dzynarodowego Turnieju BioksęFT
sHiego■ o czarna diaihońty, iśM

Wojskowy film dok. 14.15 Dlacze
go śpiewam. 14.55 Dla mlodvcli wi
dzów: Ękrąn przyjaźni, IS.js ^inal

Micd?ynąrQdc>wego Turnieju, 10.25

Ęstrądą R^ętyę, ,,RądQŚ0 piranią”.
10.55 $wiat, obyczaje, polityka, 17.25

Bkrąn wspomnień* „Tr^y kobiety’’
—film fab, pcl,, 1945 Ocbranoc,
19.30 Dziennik, 20.20 słynne ario ©
kobietach śpiewa W. Ochman, 20.50

Kobiety ich życia „Harenda moja
miłość“, 21.40 Zapisane w pamięci
— dekret o Chlebie, 22.30 Program
na poniedziałek.

Wystawy-muzsa
Sobota—Niedziela

Wąwebiwmnaty; (spń, ntodz?

0^-14,15), Skarbiec j zbrojownia
(SOb. niedz. 10—15.30), Zamek i
Muzeum w Pieskowej Skale, (sob.
niedz. lO-^l©), Muzeum Pepiną, T<h

pplowa 5: MniB W Polgęę
10—17, biedą. 10—15), Oddziały: w

Poroninie (sob. niedz. 8—16), w

Białym Dunajcu (SQń. nięd?. 0—

16), Muzeum historyczne — Od
działy: Jana 12: Dzieje i kultura

Krakpwa i-^-14, niedz, .0-^16),
Szpitalna 31* Dzieje teatru krak.,
Wystąwą X*. i J, Skarżyńskich
(ścb. 9 -^14, niedz. 9—16), Krzyszto-
fory, Rynek 85: KrakdW W
malarstwie ®. 1 st. pabijańskieh.
(ąpb. 9-^14, niedż.. o—10), Francisa
kańska 4: Kościuszko w Krako
wie: (sob, 9—14, niedz. 9—16), IJdu-
zeum Naredewe Oddaiałyi ^u-

kiennicę: Gąlęrią mąląrstwą ppl.
XIX w, (sob. niech. 10—16), Dom
Matejki, floriańską 41: (§p^. lOr? :■
16, niedz. 9—15), Sżołayskich, pl.
Sgęgępańskt 9; Pol. malarstwo,-i
rg@żba db 1764 r, (sob. nieda. iQ—
1Q), Czartoryskich? Pijargha 8:

(sob, 10—16, niedz, p—15)? Nowy
Gmach, ąl. 3 Maja 1: 'Maląrśtwo
i rzeźba XX w. (sob. niedz? 10—

16), Archeologiczne, Poselska 3:

Starożytność i średniowiecze Ma
łopolski, Kolekcje zabytków ar
cheologii śródziernnomprskiej, Lot
nictwo i archeologia: (sob,, 19—14 .

'ńiedż. 11 —14), Podziemia Kościoła
św. Wojciecha:* (sob. 9—17, niedz.

13=47), Etnograficzne, pj. Woinica
i; Wystąwa sztuki Indian gmeryk.
(sep, nieds, io=*4g), przyrodnicze,

i?; (sob, nieda, 19^
13), Krzysztofory? ggezępąńsk?. 2:

Wystawa J. Jończyka; (§pbt niędz.
11^18), Pryzmat, Łobzowską 3.

Wystawa laureatów nagród kryty
ki plastyeznąj (sob. 9—19), niedz.
—i nieez,), Paląc Sztuki, pie gzę%e-
pański 4: Maląrśtwo B. Heyduka,
L. Pindla reminiscencje i grafie

•jca W. Langnera; (sob. nieda. 10— -

Niedziela
6.30 i 7 Technikum Rolnicze,-

' 7.30 Kurs Rolniczy, 843 Nowo-'
czeąnaść w domu i zagrodzie,
8.40 Bieg po zdrowie, 9 Dla mło-
dyeh widzów; Teieranek. 10.29
Ex ŁibriS; 10,30 Antena, 10.43
„Złota kiołpia”,. 41-30 „Tam;
gdzie kończy się ziemia” rop.
film- . A, Żurawskiego. 11,53
Dziennik, 1245 Ursus,'. 12,3Q Po
nad grąnfćąmi "“S- film dqk.,
13.05 w śtąrym kinie: Małpi fi
giel film archiw., 14.2§ fila1
dzieoi J, Porazińska: „Kiehuś
majstra Lepigliny’’, 15.10 Kre
da malowane-i w- rep-, 16.03 Nieś
tylko dla pań, I6.35 Losowanie*

Toto Lotką, 16.50 „Utwory dla'
moich przyjaciół", 17,30 Reflek

sje. obywatelskie, 17.59 Historia
pilkar&ich mistrzostw'' świata.
— film dok.. 18,20 Teie-Ęcho, '■
19.13 Dobranoc, 19.30 Dziennik,
90.20 „Odyseja" — film ser, wł.,
21.20 Święto Trybuny Robotni-?

ezej, 22,30 Informacyjny Ma
gazyn Sportowy,

PROGRAM II

Poniedziałek
17.39 Program dnia, 17.35;

Sport u sąsiadów, 18.95 Pro
gram II proponuję, 18,35 Z cy
klu: Pasjonaci.; , „Odbudowa w-

Warszawie”, 18.55 „Fotograf' ?

Ulicy Szewskiej” rep. film-

17), TPSP, N. Huta, al. Róż 3: Ma
larstwo J. Wrońskiego fśob*. nięda.
11^18), Rydiówka. -Tetmajera 28

(sob. niedz. 11^-14), KTĘ, ul. Boh.
Stalingradu 13: V@nus 14. ez. I

: (10—19), Kopalnia Soli, Wieliczką

Sobota
ę.ł}ir,; Cńir.. dzjee,, Neurctogii

tJrdtog. J eś. .Ńą Ukąr-pię, Q><uliąt,:
Kdwrnika 38, Łaryngu Kopernika
23 ą. Pogńt, Rątunk, siemiradzkie-

g© 1 ? wypadki teł, og, ząę•ńQrfiwa■’
nią i przewngy? 388—50, Pftdgńrze
625^-50, r 657-^57, Grzegórz.k«. -

205^77; Pognt. M@ itol. / fi?.
Zaui\ańia 377^-55 (17—2?.);; dla dzie-
ci i młodzieży

' 611-^-42 | (15-^17) ,-

Straż Foż. 08, Pumuc ©ręgówa
PZMot KrąkdW 417—00 so£. 7
niedz. 11 —15), Zakopane 127—97-

Tajg 29-7 -42 . N, Sącz. 20^25,, Tar’

•- - 5, -telH 22^5;S,- „NOa
, Pogdt, -,-MO 411—H’t

Pogjpt. Ratunk, .4^3-^p, sirąż. -Po??.

433^43, JÓy&yr pediatr, dla Howej
jiuty; S?pitąl W HóWiJ Jluęię,
Informacja kolejową $ągr. 233—iiąj
krają 238—^0 do 85, Infore

macja kodowa tęl. 413—54 (dla N.

Kuty) 203^-212, 2Q3—43? 584—23, 3/30-^
19, Poradnia ds. Wychowania sęki
dualnego Młodzieży 357—66 (14—18),

żyjątkiem Milicyjny Te*
lafon Zaufania 210^4ł ęąfą dob^
202—33 (8-^10), Krak. Tow, ŚwUdo.«

mego Macierzyństwa, MlQd?ieżcwa
Rprądnia T4ękąrą}?ą> ut

lingradu 13 tel. 578-08, (9-13).
Sta*

Niedziela
GUir., Neurolog., Okulist.

dniefea 35, Ghir.t dziCCł? prokpęim.,.
ilręjęg,? Grzegórzecką 18, Ląryng.;
Kopernika 23ą.

Sobota -■ Niedziela

Waryńskiego 3.4 (tlep),"Długa 80,
Rynęk Podgórski 9, N. I<uta:

Struga 36 (tlen).

ROŻNE
ZOO (Łąąęk wolski) od gpdz. 9

do zmroku.

Ogród Sataniczny (jCopęrniką
^7) Od godz. 10—17 .

PROGRAM 1

Dzienniki godzj 5, 6, 7t 8, 9, 12.05,
15, 16, 19, 22, 23, 24, 1, 2; 2,55,

Sobota
17.00 Ęadiokurięr — mągązyn.

18,00 Muzyka i Aktualności. , 18.25
Radiowa kronika. muzyczną. 19.15

Piosenki,Fyttoy, przeboje,-19.45 ku?-

pić nie kupić, posłuchąć warto.

20,00 Podwieczorek przy mikt°fo

nie, 21,30 Kronika sportową i fcor
munikat Totalizatora sportowego-
<|1.43 0rą i Śpiewa zę§p,. „Gępęral”.
2943 Sobotnią. dyskoteka — ęz. 1.

33.05 Korespondencja g .zagranicy;
2i,;o .gopptnią ,dyskoteka J ez. 11.

o.p5 —. 3,QQ program póony 7, war?

szawsko^Mazowieckięgo Ośrodka

Radiowo-Telewizyjnego.

Niedziela
6.05 . Kięrniasz, pgęl Kogutkiem

'

7,15 Gfą Pęląłęą Kągęla pęd dyr.
F., Pgiąrżąnowatógo, 7.30 . Moskwa'
ż mel&dią i pfęśahhs. 8.13 „Ęf nie

żałuj , grajku
'

smyka’’. 8,30 Przer,
krój' muayezny tygodnia. 8,06 /Falą
74. 9.15 Radiowy Magazyn Wojsko
wy. 10.05 Radiowy Teatr dla Dzie
ci Młodszych „Dzień ze słońeem”
montaż slowno-muŁ 10,25 Radiowa

19.26 Dahranoę. 19.30 Dąianiiil?,
20.20 Doktor Ewa — ser. film
TVP, 21 Spotkanie z jązzepi,
21.30 „Drogą” i „Kabaret” pol
skie filmy animowane, 21.40
„24 goóainy", 21.50 Z cyklu;
Wszędśio ?y.ia luóaie, 22.35
NURT —' Ekonuinia.

Wtorek
17,00 program ónia, 17.55 Fal

ski Film Dokumentalny, 18,45
„Zabijaka" ńowola filmowa.
19.80 Dobranoc, 18-30 Dziennik,
20.20 zapraszamy na wtorek,
20.40 „starożytna Mezopotamia"
film óek, NRD, 91.10 Z cyklu;
Zbieracze „Koletejonersy”
rep. film,, gi-33 — „?,4 goelziny",
21.55 Pisane między wojnami 1
P, Gojawiczyńzka „Dziewczęta
z Nowolipek”,

Środa
17,50 Program ónia. 17,35 Ki=

no Miniatur, 18.10 Dla młodzie
ży; Poradnik piętnastolatków,

ig,40 w, Lutosławski — Kon«
cert pą wiolonczelę i orkiestrę,
19.80 Dobranoc. 18,30 Dziennik,
20 20 informator Turystyczny,
20.501 Studio przebojów bp,
TV NRD, 21,85. -=- „34 godziny”,
21.45 NURT ■” Pedagogika,

Ciwartek
17,31 Program dnia, 17-40 Ma

gazyn studencki, 18.10 Polskie

filmy animowane, 18,80 Jasiel
skie zaloty, 18,45 Język rosyjski,
19.30 Dobranoc, 19.30 Dziennik,
20.20 Kalejdoskop sportowy,
20,38 On i ona Br, pubJic., 8L0Ś
— „24 godziny”, 21.15 Koncert
estradowy z okazji Targów Lip
skich pr- TV NBD, 31.35 Pro*

gram ną piątek.

piosenką, miesjąęą. 11.00 Niedzielną
muiąjęerąńlą. 12.’10 Bublist^ką mię’-
dzynaródQwa* 12. ® „Wcjbraj na*

grane —■- dziś ną ąpienie”. 12.45
Śplewą PruRh l^.OO \ .Niebezpięę^
ny pąptnerv reportaż K«
Usąrek^ 13.30 „jędziemy, jedzHerny

“

rętpąnsnii*
koncertu ' P9& dyr. Wł. BY’

".^^Wskięgo. 14 .00 Zęąpół ,,No.vV‘ ws

Ęąęitąl 14.20 W
nach. 15.00 Koncert życzeń. 16.05
Teatr PR Studio Współczesne —=

„6eś zobąezył, gdy= minęła nąc’‘ «»

słuch. R. Ombreą. 10.45 pią .

gpąmy .i śpiew^m^ 17.1| Nieózięl-
BS apcńMnte Sffita Mtoflyehi i&OG

TętoUsatora sp©pt, | wyniki
ręgionąlnyęh gier liczbp.wyeh. 18,08
,,3xR“ — Radiowa Rewia Rozryw
kowa. 10.53 sDob^ąńęoką. 19.15 Rpzy
muzyce , o sporcie. 29.00 Dyskusją
pą fręMąty Rlfedzynamdąwę. 30 .15

pttortoó Ęęspjghi 20.40

Tgatr nję tyiKo FawftSawy, 21.00
Antoni -Ktłpff pn-^dstąwiaue
JąrpiąrJ^fi.iŁd4wt> 22.30 Ęęwia DiMę^
nęfe. 23r6-5> G-góln^PQi s^ię.; w.ł ad o.-li

■Ści spojrtojyie,-
półnoę^. O,'05 — 3 .00' ńoć’*'-

ny z Krakowa.

PROGRAM II

D^leiipHth 3.30, 4.80, 5.30, 0.00,
7,0’0, 9.30, Ó10, 11,00, M-fef ŚW-

Sobota
17.M Na krąhnwsKiej antenie

wag?a. tpn^hi naszą wnipshi. This

ętobotnie spptięąnto z piosenhą
Ęitą pąvQne$ 17-30 Kultora

sprawozdaniem. 17 .45 '

Muzyczne
randez-vous — Ray Cąniff —

John Lennan. 1§ Q§ |"ęlf htorącH’
W. Zechentera. 18.15 Dziennik
krakowski. 18.40 Rądiplątarnia
ęzyli; ppzęwpdnju p^ęuląrnp®nąu-
kęwy. 19.00 Wspomnienie o Ęrp-
nisłąyde Riitfcówąhiw. W X roęz-’
nicę' śni.terei, 18tl§ 34 lehpją jęąyi-
ka francuskiego. 19.30 Mątysiafezo-
wi§. 20.00 WtesJąw Ochman
ipięwą pieśnj Mpniuszhi i źheleń*

shiego, Partie fortepianowe wy»
hnhają; Anna S-tąpor-s^owroń”.
ska i Sergiusz Nądgryzowski. 20.30
Notatnik kulturalny. 20.40 Wjeley
muzycy w oczach współczesnych
i potomnych. 21.00 Przegląd fil»

mewy jęamęrą, 2140 J. , Fr,
Hąęndęi ęoncjęrto grnśto
21,55 2 ąibutoń hntokęjongra mn-

gykj, 23.39 JUdigyąrięfę, a|.§5 Cg
Słychąć w §wieęię. 23.4p W kr^gu
musicali.

Niedziela
3.03 „Tu ąutor rądio —■Radio

stacja kierowców". 5,35 Muzyka
ą. Monte Vęrde. 6.1Q Kalendarz

radiowy, g.i5 Mozaika mcloSH lu
dowych, 6.50 uicdąlclną pozytyw
ką. 7 .35 Felieton literacki, 7,4? W

rannych pantoflach. 8.25 „Zawsze
w niedzielę" — fel. lit. A . J. Wie
czorkowskiego. 8.35 Radiopronle. -

my; 8.45 FPrąnąls HUr8ckp-mU-
ryezny. w,?o Koncert śyczań,
11,00 Tr, pr, ? Rąągąową. 12,05
„Wielki redyk”, 12,3§ cey znasz

tę keięśkę? zagadka literacka,
18.M Porąnęk syinfoętczny z na
grań Orkiestry PR 1 TV w Kra
kowie pod dyr, K, Miąsony, soliś
ci; Józef Serafin -^-organy. Tere
sa Węjtaszek-kubiak — soprąn
— słowo ■wątępne = Jerzy Ęęes-
ticzker, 14.00 Zgaduj-zgadula. 15.30

Radiowy Teatr d'a .dzieei i mło
dzieży „Gazdą z Dląbćlńej" —l ez.

I słuch. C. Chlebowskiego. 19.15

g księgarskiej lądy; 18,są Koncert

ębopinowakl •=• Artura Benedetti-’

Miohgiangęii., 17,00 y/yniki Laj-.
kgnjką,, i7.,oi. Artyeiń a moda «=

przęd mikrofonem Jerzy Kra
sowski i Krystyna Szlagą. 17,10
Muzyczny kogel-niogel, 17.30 Mu
zyczny; 'kalejdoskop. 18.00 Włoskie

piosenki: i tańce judęwę. ib.ss

Felieton aktualny. 18.45 Kabarecik

reklamowy. 19.00 Teatr PR —

„ucieczka g miejso ukeslłimyęS1"’
— słueh. M . Komorowskiej. *5.30
. Osiągnięcia światowej fonografii.

Piqtek
17,05 Program dnia, 17.10 Na

przykład -- Cedler rep. film.,
17.80 Arsen Łupin TM krym. film
ser. fr., 18.30 Muzyka dla wszystr
kich, 18.30 Dobranoc, 19,30
Dziennik, 30.30 Ekran wspom*
nień; „Sprawa do załatwienia" '

film fah. pol„ 31,55 -= „24 go
dziny”, §3,05 TEST, 32.20 NURT
TM Filozofia, 22.50 język rosyj
ski, 33,30 Program na' sobotę.

Sobota
17,50 Program dnia, 17,55 „Lu

dzie z encyklopedii", 18,16 II
symfonia J, Brahmsa, 18.50 Del*
ta Dunaju dok. film rum„
19,20 Dobranoc, 19,30 Monitor,
30.30 „Złota nuta” pr, rozrywk.
TV NRD, 31,40 =- „84 godziny",
81,55 „Księżniczka" — film
fab, s?w„ 28.55 Program na nie
dzielę,

NiecMela
13 Program dnia, 13,05 „Hen*

ryk”, „Andrzej", „Feliks" pr.
public, 13 35 Na polskiej wsi,
14,05 Magazyn lotniczy, 14,40
Di9 młodych widzów; Przy ko
minku, 15,40 z bratnich anten,
16,10 „jarmark telewizyjny" nr-

rozrywk, TV CSRS, 18,55 Świat,
obyczaje, polityka, 17,35 Ekran
wspomnień: „Pierwsze dni'.’ =r

film fab, poi., 18,15 Dobranoc,
19.30 Dziennik, 30-30 Słynne me
lodie z opery „Porgy and less",
30.40 z cyklu: Zapisane w pa
mięci «= „To była wolneaś"
3145 Frontowe listy, 21,30 Fil
mowe studio Młodych, 21.55
„Hej zaloty, hejże” poezja R.
Burnsa, 22.30 Program na po
niedziałek.

21.00 Wojsko, strategia, obronność.
21.15 z cyklu; „Gwiazdy wgpói-
cseanyeh sew operowyró”, auo z

muzyki włoskiego baroku. 22.00
Powtórzenie wyników LaJkSPllfa,
as.tu Krakowskie aktualności spw-
towe. 82.15 Tr> pr, z Raeegową.
28,80 pąrpasik, 88,00 Stylizacje lu»

dpwe w twóreżBścl knmpnzyin--
rńw polskich, Łuigt Beeheri-
ni —, Kwintet smyc?k«wy’ m-Mnk

PROGRAM III

Sobeta
17.00 Ekspresem praca świat,

17.05 „Uzień tryfidów” — pję,
pp5Yt J. Wyndhąmą. 17.15 Mój
magnetotou. 17 .50 Bąllądy L. 6pr
hąną. J8 RplsHi Jązz; Pfionęgęąfią
płytowę „JIągąwMt 10«§0 JPeli*

tyhą dla wggystUwh. 10-45 M.

Hąyńn; Koaceri pa trahhę i
kięętrę. 19 Ekspresem przez gwiai.
19-00 Ahtuąlnośći ni® tylko

ńtotowskf’\ .ft,35 MuiybWą pptói

SgUilań «= przed rnikrofpn®m W»

KopaHńshh §045 Korowód tąpą©?"
ny, 30,40 Aktorzy O pto^epeą -s- .

I, KWigtltoWSką, 2140 Fotepląstif
koń’ do wtoęh, 21.30
daehami Faryia, mjo Opara ty^
gudnią — ę, Mdnteverdi- „Powrót
uussęsa“. 2? Fakty dnia. 22.os
Gwiazda siedmiu wiaeą^rńw ~

p, Martip, 22.15 co wto€£0r pd?
wieśd w wydaniu d^wtokowyrń*
„Buph siątowtoiyd ^ 3 ę<ę,

22.45 Aktuaiuptoi nie tylko aftu?

.gyesna, 23 wiersze A,
sklej, 23.05 wieezurne spotkanie
? Me tJegerovą, 23.5Q Na ddbranag
Śpiewa

Niediiela
8.05 Melodie praebudząnki,

7,10 Polityka 418 wszystkich, 7,są
Spotkanie « A. Franklin. 8,io pa
tyczki z czasem. 8.?0 Ekspresem
prze? świat, 8.S5 Niedzielne ryt
my. 8 „Oeień tryfidów” 1orfę.
POT?. J, Wyndhąmą. 8 .10 Grające
listy, 9-3S Udy się mówi A.„ ri,
aud. pubłic. io j. Feiięigne śpie
wa temity. bluesowe i jarowe.
10.15 Ilustrówąpy Mągązyn Au

torów, 11.15': l’ygodniuwy przegląd
prąsy. 11,26 Ząponfinianę koncerty
fortepianowe, i* „wojna i dyplo
macją" (IV). „Churchill i Pol
ska" <- słuch, dok. wi. r . Ke-

walskieao, 12,30 Między „Bobin©''
a „Oiympią". 13.15 przehoie ? no
wych płyt. 14 Ekspresem przez
świat. 14 .05 Peryskop — przegląd
wydarzeń -tygodnia. 14.3Ó ' Mikre*
reelti; Q.' eińauątti, 14,45 Ba kie
rownicą. 15.10 Ppląki ręęk, MS
roli 15 lat temu. 15.30 Uśmiech
nięte sipńee” — repurtaś. 15.50

R, Piąf A- antPlęgią płytowa 195?
—5 5 . 16.15 Wszystko o wsi. 16.35

„Pokój
”

wyk. ąespół „Mata". 1S4J

Majki W Jurgowie. 17.05 „Dzień
tryfidów” = ode. pęw- J, Wynj-
hama, 17.15 Mól magnetofon, 17.49

„Córki zmarłego, pułkownika" =■
słuch, wg opow, K, Mansfield, i?-17
Piosenki K. Knittla. is.SO Mipi-
mąx, ezyli minimum słów, mak*
Sjmum muzykj. 19 Ekspresem
prze? świąt. 19.05 Szlagiery tea
trzyku „Nowy Ananas"." 19.20 Coś

w tvm jest — roernową o fllrriąch.
19.35 Muzyczną poczta UKF. 20 gje-
kawostki teatralne z dawnych lat

opjwlada K. Biernacki. 20,10
Wielkie reęitąle: p. Fischer-Dies-
kau i. L. Bernstejn interpretują
Mąhlerą. 21-05 Rzęęęywiątęść i po
ezja F. Karpiński, 21.25 Festi-

wąi fesfiwąli — Ban Remo. 21.59

pperą- tygpdnla — C . Mpntęyerdi;
.Powrót pUsąeąa”. 22 Fakty jinią,
22.08 Gwiazdą siedmiu wieczprów
— D. Martin. 22.20 Wieczory z

Montaignem „Q zaro?umiaiośei",
22.35 „Zrównoważony" — gra J.
Smith. 22,43 Studio teątrąlne prog
ramu III *r „Sprawą honorową’’.
— słuch. Giintera Kunerta. 23.50
Na dobranoc śpiewa A Ceientanoa-



Nr 128 (8921) ECHO KRAKOWA Str 9

Kolejna grupa Czerwonych Beretów

powróciła z Bliskiego Wschodu
(Dokończenie ze str. 1)

O godz. 16.00, d-ca 6 Pomor
skiej Dywizji Powietrzno-Desan
towej płk dypl. Marian Zdrzał
ka zaprosił dziennikarzy na

spotkanie z żołnierzami, którzy
powrócili już do kraju. Nie spo
sób oddać tu wszystkich wra
żeń jakie przekazali nam Z o-

kresu półrocznej służby ppłk
Edward Krawiec, mjr Piotr Kie-
lec, por Mirek, kpt. Stanisław

Skrzypnik, st. kapr. Czesław

Kopaczka i in. Ograniczmy się
do krótkiej „wyliczanki":

• Wczoraj wróciło do kraju 75
żołnierzy Czerwonych Beretów,
.Na Bliskim Wschodzie pozostało
jeszcze 600 Spośród całej grupy.
Pomagają oni tym, którzy zmie
niają ich w Egipcie, wdrożyć się
w nowe obowiązki. W sumie wró
ciło do kraju w ramach rotacji 225
żołnierzy z 6 PDPD. • Wszyscy
odznaczeni ' zostali ONZ-owskim
medalem ‘i,W służbie pokoju”, •

Żolnierze-aierowcy przejechał) do

tej pory ponad 2 min km, wypeł
niając ogromnej wagi żądania
kwatermistrzowskie i techniczne.

• Kierowcy nie spowodowali ani
jednego poważnego wypadku.
Każdego miesiąca jeden kierowca
„zaliczał” ok. 5 tys. km. Dziennie
dowozili oni ok. 200 tyś. litrów
wody dla żołnierzy na pustynnych
posterunkach, • Na pamiątkę żoł
nierze zabrali ze sobą niebieskie'

berety ONZ i połowę czapeczki.
• Rekordzistą wśród wyróżnia
nych w trakcie służby na Bliskim
Wschodzie żołnierzy jest st, kapr.
Czesław Kopaczka, siedmiokrotnie
nagradzany za wzorowe wypełnia
nie obowlązkó#. Żaden z żołnie
rzy' polskiej jednostki specjalnej
nie otrzymał kary dyscyplinarnej,.
Wszyscy zaskarbili sobie swoją
postawą szacunek dowództwa i
kolegów z innych kontyngentów.
• Najgorętszy dzień nasi chłopcy
przeżyli w początkach maja —

temperatura sięgała 57 stopni C.
• Ci, którzy powrócili do kraju
przechodzą obecnie obowiązującą
wszystkich kwarantannę, a potem
dostaną dwutygodniowe urlopy. •

Pocztę z kraju dostarczano im co

tydzień, w środy. 9 Wśród żołnie
rzy Innych narodowości, furorę
robił polski, wypiekany w Egipcie,
chleb/ pączki oraz bigos. •

' Pol
scy saperzy zlikwidowali tysiące
min.

Na słynnym samochodowym torze w Indianapolis (USA) trwają
treningi przed jednym z najtrudniejszych wyścigów — na dy
stansie 500 mil. Oto efektowne zdjęcie faworyta imprezy, 3-krot-

nego zwycięzcy A. J . Foyta wykonane podczas przejazdu
treningowego. : . CAF - Unifax

Swiętorwsi
i każdego z nas

(DokoAczenie ze str. 1)
mi rolniczej ze względu na

procesy industrializacji i ur
banizacji wyniosło łącznie
1032 tyś, ha, czyli prawie
tyle, ile wynosi obszar woje
wództwa rzeszowskiego. Pro
ces ten w dobie obecnej tó

jednak obiektywna prawidło
wość wszystkich krajów
szybko rozwijających się.

Obecna polityka rolna

przyniosła rzadko notowane
w. innych krajach tempo
wzrostu produkcji. W okre
sie trzech lat globalna pro
dukcja rolnictwa wzrosła o

Pierwsze sianokosy będą opóźnione
REDAGUJE KOLEGIUM: Teresa

Stanisławską . —. redaktor' ńączelny,
Czesław Morawetz — sekretarz od
powiedzialny, Helena Bieroniowa,
Maria Kwiatkowska. Sforzy,.. Lan-

gler, Maria Michalikową, Jerzy
Piekarczyk, Andrzej Urbkńęzyk —

członkowie kolegium.
WYDAWCA: Krak. Wyd. prasowe

RSW „Prasa — Książka — Ruch”,
ul. Wiślna 2. Nr Indeksu tioos.

DRUK:
'

Prasowe Zakładki Gra
ficzne RSW „Prasa — Książka —

Ruch”, Kraków, ul. Wielopole 1.

i—2 -3 — <

Jednym słowem Czerwone Be
rety wypełniają swą pokojową
misję z honorem,, słyną na Blis
kim Wschodzie z wzorowej dy
scypliny, świetnych umiejętno
ści technicznych i organizacyj
nych. Pełnią służbę ogromnie
odpowiedzialną, w trudnych,
tropikalnych warunkach, są bar
dzo wytrzymali psychicznie i

fizycznie.
Rozsławili imię polskiego żoł

nierza — pokojową służbą.
(And)

KURSY
SAMOCHODOWE
na zawodowe prawo jazdy kat. „B“
organizuje stale Ośrodiek Szkolenia Zawo
dowego Kierowców przy PRZEDSIĘ-.
BIORSTWIE TRANSPORTU SAMOCHO
DOWEGO ŁĄCZNOŚCI NR 5 — w Kra
kowie, ul. CYSTERSÓW 21.

■Uczestnikami kursu mogą
kobiety.

Po pozytywnym ukończeniu szkolenia
Przedsiębiorstwo zapewnia kursantom za-

trudnienie w charakterze kierowcy.
Szczegółowych informacji- udziela oraz

przyjmuje zgłoszenia codziennie Kierów- '

nictwo Ośrodka w Przedsiębiorstwie —

w godzinach 8—14.

Praco

CZELADNIKA — ślusarza,
zatrudnię. Zgłoszenia:
warsztat, ul. Skawińska
27, po 16-tej.

36773-g

PRZYJMĘ zaraz
’’

pomoc
do rocznego dziecka na 8
godzin dziennie. Kraków,
Dietla 95/6. 36483-g

FRYZJERKĘ samodzielnąr
zdolną, przyjmę. Kraków,
Dietla 47. '

.. 36673^g‘

Dla uzyskania trzech pokosów
z użytków zielonych, w warun
kach województwa krakowskie
go, należy przystąpić do pierw
szego zbioru zaraz po 20 maja.
Warunki atmosferyczne, jakie
panowały tegorocznej wiosny,
nie pozwoliły na dotrzymanie
tego terminu. Długotrwała su
sza zahamowała odrost traw i
roślin motylkowych. Opóźnienie
było zbyt - duże, by rośliny zdo
łały je wyrównać w ciągu desz
czowego maja.

Sianokosy powinny się jednak
rozpocząć w - pierwszych dniach
czerwca. Od ich sprawnego prze-

biegu zależy; całoroczny plon
zielonej masy 1 suszu z trwałych
użytków zielonych. Ż tych
względów bardzo ważne jest
przygotowanie sprzętu konnego

także dobra

usługowych,
Kółka Rol-

i mechanicznego, a

organizacja prac
świadczonych \ przez
nićze i POM-y.

Remonty i konserwacja ma
szyn zostały już zakończone..
Brak części zamiennych uniemo
żliwia jednak uruchomienie 5

proc.' kosiarek ciągnikowych, 10

proc, konnych oraz pewnej ilo
ści roztrząsacży i grabiarek. Po
zornie jest to znikoma część bę-

dących w dyspozycji maszyn, ale
w niektórych wsiach mogą z

tego powodu powstać wcale nie
bagatelne trudności, tym bardziej
że rolnicy, mają dużo pracy z

zabiegami pielęgnacyjnymi w, ti-

prawach roślin okopowych,
przęrywką oraz plewieniem bu
raków itp. W tej sytuacji Kółka
Rolnicze, MBM-y i POM-y po
winny Szczególnie starannie

przygotować harmonogram
‘.usług, aby sprzęt został w pełni
wykorzystany — bez przestojów,
zbędnych przejazdów i straty
cennego czasu, (hs)

21 proc., tj. dwa razy więcej
niż w poprzedniej 5-latce.
Jeżeli chodzi o hodowlę — to

już w 1973 roku wykonano
wskaźniki bieżącej 5-latki w

120 procentach.
Te rezultaty — to jilon ca

łego kompleksu • posunięć
władz państwowych, które

zapaliły przed rolnictwem
zielone światło, Przypomnij-
my pokrótce: zniesiono obo
wiązkowe dostawy zbóż i

żywca, co od lat stanowiło
barierę przeciw modernizacji
wielu gospodarstw; podnie
siono ceny skupu zwierząt
rzeźnych i hodowlanych, dro
biu, mleka, wełny ,i niektó
rych produktów rolnych.
Wprowadzono powszechne u-

bezpieczenie wsi, co zrównało

pod względem opieki zdro
wotnej rolników indywidual
nych z pracownikami gospo
darki uspołecznionej. Wielkie
znaczenie dla usprawnienia
kierowania gospodarką rolną
i dla udzielania jej wydatnej
pomocy ze strony państwa,
miała reforma władz tere
nowych, utworzenie gmin i

wyposażenie ich władz w li
czne kompetencje — ważne
dla potrzeb rolnika.

W trzydzieści lat po Mani
feście Lipcowym i reformie

rolnej -- polska wieś do
brze zdaje egzamin wobec

społeczeństwa, klasy robotni- .

czej i całego narodu.

GOSPOSIA starsza — po
trzebna (bez dużego pra
nia). .

— Warunki dobre.
Zgłoszenia: ul> Bohaterów
Stalingradu 21 m. 2 — po
20-tej. 36457-g

fryzjerka ~ potrzebna.
Telefon 267-53. 36557-g

Kupno

ZDECYDOWANIE kUpię
Wartburga de Luxe Stan--
K. Podać cenę. Oferty

. ♦.Prasa?‘ — Kraków,
na 2..

BONY PeKaO na Fiata
125 p, kupię. Tel. 353-88 .

Sprzedaż

^KOMPLET błotników do
“Renault, 10, rnikrofęny
amerykańskie — sprze
dam. Prądnicka 58/9.

36627-g

POMOC do bufetu :

cyj negg przyjinę. Zgłosgę-
nią< w bufecie przy'Wyż
szej Szkole Pedagogicz
nej, Kraków, Smoluchow-
skiego 10 (boczna 18 Sty
cznia)'. ,36559-g

PIESKI —

'

pekińczyki,
ratlerki, bedlingtonterrie-
ry — sprzedam/ — Kra
ków, Kaletników 18/9.

NOWEGO Fiata 125 p —

1300 ccm — sprzedam lub
zamienię na nową Skodę
100 S. Oferty 36455 „Pra
ga"— Kraków, Wiślna 2.

karniszy, szafek kuchennych itp.
wykonu/e

z gwarancją na zlecenia OSÓB PRYWATNYCH
w uzgodnionych wcześniej terminach —

'

SPÓŁDZIELŃ IA P RACY

USŁUG WIELOBRANŻOWYCH
DStUCfl W KRAK0< RYNEK GŁÓWNY 34

■■WWrH ------- telefon,nr 281-83. -........ ■

FIAT 127 fabrycznie no
wy, beżowy, sprzedam. —

Wójtowska 7/13.

36354-g

VOLKSWAGEN 1200 —

sprzedam. Kraków, Kró
lowej Jadwigi 84, godz. 17
—20. 36527-g

WARTBURG 353 de Luxe
sprzedam. — Kraków, pl.
Matejki 5 m. 7, tel. 545-48,
po godzinie 17.

36519-g

SYRENA 105, .wylosowany
.sgyzędąin,7$łjęm

36556 „Prasa” .

— Kraków,
Wiśińa 2.

WARSZAWA 203, Fiat 850,
do sprzedania. Solecki,
Kraków, Piastowska 2 —

tel, 585-00, wewn. 247 .

36560-g

Lokale

MAŁŻEŃSTWO z trzylet
nim dzieckiem, poszukuje
nie umeblowanego poko
ju. Oferty 36395 „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ mieszkania
na rok. Czynsz płatny z

góry. Oferty 36504 „Pra
sa” — Kraków, Wiślna 2.

ŁÓDŹ! 2 pokoje, kuchnia,
wszystkie wygody, tele
fon, w centrum miasta —

zamienię ną pokój , z ku
chnią w nowym budow
nictwie w Krakowie. —

Oferty 36759 — „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

WYNAJMĘ - -pokój pracu
jącej. Floriańska 19/12, in
piętro, oficyna.

36798-g

2 POKOJE z kuchnią, 42
ml, superkomfortowe —

zamienię na pokój z ku
chtą i garsonierę lub dwie
garśoniery. "Oferty- 36795
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

mieszkanie własnościo
we, superkomfortowe, 3
pokoje, z garażem, w Kra
kowie, kupię. Może być
w domku jednrodzinnym.
Oferty 36531 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

Nieruchomości

PARCELĘ ogrodniczo-bu-
dowlaną na Wolf Justow-
skiej, kupię. Oferty 36693
„Prasa" — Kraków, Wiśl
na 2.

PIĘKNĄ parcelę budow
laną, uzbrojoną, willową,
w Krakowie, sprzedam
zdecydowanemu. Oferty
36576 „Prasa" — Kraków,
Wiślna 2.

Różne

odstąpię 2 miejsca w

grobowcu, na cmentarzu
Rakowickim, blisko ka
plicy. — Kraków, telefon
,500-01. 16574-g

REKTORAT

POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

zawiadamia kandydatów
na pierwszy rok studiów dziennych

na rok akademicki 1974/75

że:

■u ®F^aTM^n z ^?sunl':u ©Zręcznego ua
> i “’^dśiU< A%Ćfi«ektdry - odhędżie się
1'cżferwća F- -

Kandydaci winni zgłosić się w dniu 17
czerwca br., o godzinie 8, rano z Przy
borami do rysunku
■ egzamin pisemny z matematyki na

Wydziale Architektury, Budownictwa
Lądowego, Inżynierii Sanitarnej
i Wodnej, Chemicznym i Mechanicz

nym — rozpoczyna się w dniu 2 lipca
br., o godzinie 7.30.

Egzamin wstępny przeprowadzony bę
dzie wyłącznie wg aktualnie obowiązują
cego programu nauczania w liceach o-

golnokształcący ch. -

Bliższych informacji udziela Dział Na
uczania Politechniki Krakowskiej, ul
Warszawska 24, tel. 346-56 lub poszcze
gólne Dziekanaty.

Państwowa

Szkoła Muzyczna I Stopnia Nr 3

w Krakowie-Podgórzu,
ul. Józefińska 10

ogłasza WPISY
na rok szkolny 1974/75

dla dzieci i młodzieży od 6 lat.

fletu
klarnetu

saksofonu

trąbki
puzonu
fagotu
perkusji.

łanu
■ skrzypiec
■altówki
■ wiolonczeli
■ kontrabasu
■ gitary
■ akordeonu
■ oboju

w

■
Przy Szkole istnieje Społeczne Ognisko

Muzyczne Nr 2, o tyeh samych specjal
nościach.

Dokładnych informacji udziela sekre- ;
tariąt Szkoły, codziennie w godz. od 9 do
19, telefon 606-76. — Egzaminy wstępne ■■
odbędą się w dniaęh 14 i 15 czerwca 1974
roku, o godzinie 16.

Przedpłaty na samochody «Nysa» i «Żu k»
PP „POLMOZBYT" w KRAKOWIE uprzejmie zawiadamia, że przyj

muje PRZEDPŁATY NA SAMOCHODY DOSTAWCZE marki „NYSA",
w cenie 189.000 zł, marki „ZUK" dolnozaworowe — w cenie 170.000 zł

i marki „ŻUK" górnozaworowe — w cenie 175.000 zł.

ilość samochodów ograniczona.
‘ Termin dostawy od II do IV kwąrUłu

włącznie.
Sprzedaż tylko za gotówkę dla osób

prywatnych, wg kolejności wpłat.
W przypadku wpływu większej ilości

przedpłat niż wynosi przydział roczny do

sprzedaży wolnorynkowej wymienionych
samochodów, nastąpi zwrot dokonanych
przedpłat ponad ustalony limit.

W odniesieniu do ostatniego dnia wpłat,
w którym Przedsiębiorstwo wyczerpie po-:
siadany do sprzedaży limit samochodów,
sprzedaż będzie dokonywana wg porząd
ku alfabetycznego nazwisk i imion wpła
cających.

Wpłaty należy dokonywać na kon-'

to: PP „POLMOZBYT" Kraków —

NBP IV O/M, nr konta 708-8/17-617.

Szczegółowych informacji udziela

Dział Sprzedaży Samochodów —

Kraków, ul. PRAŃDOTY nr 6/8 —

telefon nr 549-19.



Przedostatni występ inininmwiuMiiMMiaiiiMj

Garbarni
Jeszcze tylko trzy kolejki spotkań piłkarskich pozo-

stają do zakończenia ll-ligowych bojów. Finisz zapo
wiada się nadzwyczaj interesująco, choćby z uwagi, że

jeden krakowski zespól chyba będzie się musiał poże
gnać na rok ż tą klasą rozgrywkową (Garbarnia) a nad
drugim (Hutnik) wisi nadal groźba spadku do ligi
okręgowej.
W Krakowie już dziś tj. w sobo-

tę piłkarz^ Garbarni podejmują na~

Górze Parkowej AKS Niwka z

Sbsnowca. Sympatyczni garbarze
zajmują ostatnią lokatą w tabeli
ze skromnym dorobkiem 17 pkt. i
już tylko jakiś cud mógłby ich u-

chronić przed degradacją, gdyż
mysieliby trzy pozostałe mecze

Reprezentacja Polski w

piłce nożnej, która przygo
towuje się do finałów mis
trzostw świata. Stoją: rząd
w głębi — Tomaszewski, Do-
marsici, Wieczorek, Gorgoń,
Zmuda, Fischer, Musiał, rząd
drugi —■ asystent trenera

Strejlau, Szarmach, Masz-
czyk, Bulzacki, Szymanow
ski, Kasperczak, Gut, Deyna,
Kalinowski, trener Górski,
siedzą — Kusto, Kmiecik, La
to, Cmikiewicz, s Jakóbczak,
Sadocha, Kapka.

Fot. T. Olszewski

Piłkarze Anderlechtu

przeegzaminują nasi „team nadziei1'

Gościmy Finów
Po pobycie w Zakopanem

delegacja dziennikarzy fińskich
— bawiąca w naszym kraju na

zaproszenie Klubu Dziennika
rzy Sportowych i krakowskie
go wydawnictwa RSW „Prasa
— Książka — Ruch” przebywa
ła wczoraj w Sierszy. Goście
z zainteresowaniem zwiedzili
Jedną z najnowocześniejszych
w świecie kopalń węgla ka
miennego „Siersza”; (Finlan
dia jest jednym z najpoważ
niejszych odbiorców
czarnego diamentu).
pobytu w Sierszy doszło też do
piłkarskiego spotkania dzien
nikarzy Helsinek i Krakowa.
Po wyrównanej pierwszej po
łowie w drugiej* wzięła górę
polska krzepa 1 dziennikarze
krakowscy wygrali ostatecznie
3:1 (Ó:O). Bramki zdobyli Gor
don, Sroka i Kraj, dla poko
nanych — Raimo Nieminen,

naszego
Podczas

wysoko wygrać, przy jednoczes
nych wysokich przegranych ich
rywali. Mówiąc jednak realnie, w

dzisiejszym spotkaniu przedostatni
raz oglądać będziemy Garbarnię w

Ii-ligowych szlifach, choć wierzy
my iż za rok powróci do II ligi
z powrotem. Dzisiejszy przeciwnik
garbarzy nie jest wysoko notowa
ny i najprawdopodobniej będzie,
choć nie życzymy mu tego, towa
rzyszem niedoli krakowian. AKS
Niwka zajmuje 14 miejsce w tabe
li z dorobkiem 23 pkt. i ma jesz
cze szanse pozostać w II lidze pod
warunkiem wyprzedzenia w tabe
li Staru, lub zastalu.

jedenastka Hutnika gra w Lu
blinie z tamtejszą Łubliniańką,
która jest „czerwoną latarnią” ta
beli w gr. północnej. Natomiast
krakowianie zajmują ’ chwilowo

bezpieczne, 10 miejsce,
robkiem 24 pkt., kiedy
od końca drużyna —

ich 23. Innymi słowy,
wyników trzech ostatnich spotkań,
zależeć będzie utrzymanie się Hut
nika w ,n lidze. A więc czekamy
na wieści z Lublina!

A oto terminarz pozostałych
spotkań (gr. północna):. Arka —

Motor,. Avia — Ursus, Lechia —

Arkonia, Stomil — Gwardia, Wi
dzew. —■Stoczniowiec, Włókniarz
— Warta, Zawisza — Bałtyk; (gr.
południowa): Bielsko — Piast, Ja
strzębie — Katowice, Metal '-h

Wojkowice, Sparta —. Star,
' Stal

Rz. — Zastał, - Stal S. W.- — Tychy,
Wisłoka — Urania. - (JAF)

lecz . z. do-

np. trzecia
Warta ma

tylko od

kolejna
GTS w

Jak wypadnie ta

próba na stadionieIllIlHłłłK

Z okazji .Tygodnia Kultury
Fizycznej na terenie naszego re
gionu TKKF-y organizują wiele
imprez masowych. Szczególnie bo
gaty plan przedstawiły, nam Li
manowa i Nowa Huta. I tak w Li-

odwwy Mt wM&ztotit Ccacwii!

P
o latach kryzysu a nastę
pnie po okresie stagnacji,
zmieniło się na lepsze w

Wisły, klu-
w Cracopii.
grono łudzi

woli, wyko-
klimat u

najstdrszym. obok
bie krakowskim,
Coraz liczniejsze
światłych' i dobrej
rzystując dogodny'
władz politycznych i administra
cyjnych regionu, Zaczyna star

wiać fundamenty pod nowy
gmach klubowy. Qczpwiście po
ziom sportu wpcżynOwego tak
się podniósł, że nie można tego
dokonać z dnia na dzień. Zresztą
stare porzekadło ludowe: „Nie
od razu Kraków zbudowano",

najlepiej oddaje sytuację...

Wczoraj właśnie, odbyło się
w lokalu - przy ul. Manifestu
Lipcowego, walne zgromadzenie
KS Crdcocia. Poza kierownic
twem klubu, z prezesem mgr
B, Waydowskim i I zastępcą

mgr W. Hydzikiem w pre
zydium zasiedli przedstawiciele
władz z I sekretarzem KD PZPR
śródmieście — S. Markiewiczem,
z wiceprezydentem m. Krakowa
—i mgr inż. J. Jaworskim, pre
zesem WFS — mgr Z. Olesz
kiem na czele a także —■co. ma

świą wielką wymowę — z preze
sem. GTS Wisła, płk Stanisławem
Wałachem.

Przedstawiono sytuację Craco-
vii na dziś. W porównaniu do

końca lat 60-tych przybyło mło
dzieży, szkoleniowców, poprawiły
sie warunki sportowcom i pod
niósł się nieznacznie poziom, ale
dalsza poprawa zależy od mo
bilizacji szeregów, od jeszcze
lepszych metod pracy wychowa
wczej i szkoleniowej a przede
wszystkim od poprawy stanu ba
zy i budowy koniecznych, no
wych obiektów; Nic wiec dziw
nego, że sportowcy biało-czer
wonych z utęsknieniem oczekują
na wybudowanie do końca przy
szłego roku ' '

(napiszemy i

dzielnie) na

atletyki, piłki
dyscyplin,., że

obiecywanego

hal treningowych
na ten temat od-

potrzeby lekkiej
i ręcznej i innych

Wreszcie — miast

pałacu — przy-

kryte zostanie przynajmniej pro-
. wizoiryężnie^stare: lodowisko i że

ukochana i' jedenastka piłkarska
zacznie się piąć po szczeblach, w

górę i już za rok awansuje do
II ligi.

A. ie sposób w krótkiej ręla-
4”' cji przedstawić Wszystkie

problemy poruszane na walnym
zebraniu. Najważniejsze jeśli
podkreślę, iż jego twórczy kli-
mat odzwierciedlał potrzebę
chwili, że w dyskusji dominował
nastrój mobilizacji i że jest na
dzieja, iż przedstawione plany
działania,
przybliżą
ńdleżnego jej z racji tradycji,',
wieku . i... pragnień licznych,
zwolenników. (F)

po zrealizowaniu,
CracoPię- do- miejsca

„Chochlik" trzeci

Jeszcze nie ochłonęliśmy po pierwszym sprawdzianie
naszej reprezentacji piłkarskiej przygotowującej się do
finałów MŚ a już, szczególnie jny krakowianie, będzie
my mieli okazję zobaczyć jej kolejny egzamin. Rolę
nauczyciela, na zaproszenie PZPN, spełniać będzie

czołowy zespół belgijski — Anderlecht.

hymi i oznaczonymi oraz

mają zarezerwowany na sta
dionie sektor nr IV.

Ze sportu szkolnego
STARANIEM Komitetu O-

siedlowego nr lw Lobiowie
zorganizowano mecz między
szkolny młodych sportowców.
Koszy karki ze. Szkoły Podsta
wowej nr 112 wygrały z zespo
łem Szkoły Podstawowej nr

105 35:22; natomiast w meczu

chłopców wygrała ŚP nr 105
22:19, tak zresztą jak i w me
czu siatkarzy 2:1/- Natomiast •

„112” wygrała spotkanie sźczy-
piórnistów 9:4 i tym samym
mecz między tymi szkołami
zakończył się remisem 2:2. ■'

’

nadchodzący poniedziałek, tj.
już 3 bm.? Czy egzaminator
okaźe się surowy a

nowany zaprezentuje
formę niż przed
dniami?

Na odpowiedź
wszyscy z niecierpliwością i
dodajmy, że chcielibyśmy,
aby ten krakowski mecz wy
pad! dla podopiecznych Ka
zimierza Górskiego jak naj
lepiej. Wierzymy, że wreszcie

zobaczymy wiele szybkich i
pomysłowych akcji w wyda
niu naszych reprezentantów,
że zaprezentują oni świeżość
i zdecydowanie. Termin wy
jazdu do NRF
arcyważnego
gentyną, zbliża
krokami.

Przy okazji
Sekcja Piłki Nożnej WFS in
formuje, że przedsprzedaż bi
letów prowadzą już. „Orbis”
przy Rynku Gł.', Filmotechni
ka (Pasaż Bielaka), Wawel-
.Tourist (Sukiennice) oraz

Woj. Ośrodek Sportu, Tury
styki i Wypoczynku przy ul.
Czarnowiejskiej 50 b. Bilety
ulgowe dla młodzieży szkol
nej Oraz dla szeregowych i
podoficerów WP będzie mo
żna nabyć w specjalnych ka
sach przed stadionem
Wisła. -

staną
14.30,
godz..
posiadacze ||H|

wstępu, mogą wchodzić wej
ściami specjalnie wydzieló-

egzami-
wyższą

kilkoma

czekamy

i pierwszego
meczu z Ar-
się milowymi

tego meczu

Telegraficznie
WERONA. Mistrzem Europy

I w podnoszeniu ciężarów w wa-

) dze koguciej został Kirowi
I (Bułgaria) 257,5 kg. Polacy Ja-;

kob i Pawlak zajęli 5 i 6 miej-
I sce rezultatami 237,5 i 232,5 kg;i
I LONDYN. Piąty etap kolar-

j skiego wyścigu Dookoła Anglii
wygrał R. Szurkowski; przed

I M. Nowickim. Mistrz świata ó-;
| bjął przodownictwo mając
| przewagę nad Van den Hóe-

kiem (H) 18 sek. Z espołowo: 1.
'

Polska, 2. Holandia51 sek.
| BRATYSŁAWA.
i wińska wyrównała rek. Polski ,

. wbieguna100m—11,1sek.i'' ustanowiła nowy rekord kraju !

|na200m—22,4sek. |
r KATOWIĆE. W - pięściarskim

turnieju „Czarnych Diamen- '

' tów” m. !n. Jagielski pokona) 1
I w w, piórkowej Plesoldi (NItD) |

) -GLIWICE. Po III etapach śa- .

molotoWego rajdu dziennika
rzy i pitótów prowadzą: „Ga- I
zeta Pomorska”, przed „Gló- *i

,-sem Fracyw.,-.- „*/-<■■*

mąnówęj już 2 -bm. odbędą się
turnieje siatkówki, kometki, zawo
dy lekkoatletyczne, slalom rowe
rowy, pokazy gimnastyczne itp. A
na zakończenie — zabawa ludowa
w Parku Miejskim. Ponadto w. na
stępnych dniach aż. do 9 czerwca

Włącznie szereg ognisk na tere
nie Limanowej i powiatu przepro
wadzi wewnętrzne zawody i im
prezy otwarte dla Wszystkich chę
tnych.

. Także w Nowej Hucie, Tydzień
KF. przedstawia - się?. imponująco.
Inauguracja rozpOcznie,, się defi
ladą ną stadionie na Suchych
Stawach ,a. następnie odbędzie się
szereg imprez połączonych, z i-

grzyskami , młodzieży robotniczej
HiL i pokazy gimnastyczne.

. A pto meldunki ■z innych . ośrod
ków:, Jaworzno — Masowa sparta
kiada przeprowadzona zostanie w

dniach4—6bm.ajuż2bm.w
Tarce k/Jelenia .odbędą Się zawo
dy siatkówki, kometki, przeciąga^
nia liny, bieg przełajowy, regaty
kajakowe i .impreza- pod, hasłem:

Zdobywamy:.BpS; Zakopane — Już
dziś odbywają/ ‘się . igrzyska mło-

dzieży robotniczej ,a w-* dniach 2—9

bm., przeprowadzone zostaną tuft-
ńieje piłki, nożnej ;oraz akcja zdo
bywania odznaki pps. Tarnów r-

Ogólńotnięjska spartakiada . dzie
ci, to clou programu Tygodnia KF,
nie mówiąc iż przygotowano sze
reg imprez dla nie stowarzyszo
nych ,w celu, umożliwiehia ,irn zdo
bycia odznaki POS. Kraków-Kro
wodrza — odbędzie się turniej pił
karski „dawnych asów”, mecze

koszykówki, siatkówki połączone
ze spartakiadą wszystkich ognisk.
A w dniu 9 bm. nastąpi przekaza
nie boiska sp nr 106 przy ul. Li
tewskiej, po zakończeniu prac a-

daptaeyjnyęh wykonanych w czy-1
nie społecznym. Brzesko — planu
ję się turniej brydżowy, zawody
kręglarskie oraz międzyosiedlową
spartakiadę ż. udziałem młodzieży,
oraz dorosłych.

Ponadto wiele imprez zorgani
zowanych będzie w Tygodniu KF
w powiatach: miechowskim, ży-
wieckim, nowotarskim i nowosą
deckim.

GTS
Wejścia na stadion zo-

otwarte już o godz.
a początek meczu o

17,30. I .jeszcze jedno,
kart wolnego

„Tuptuś" zaprasza

Irena? Śże-

PRZED trzem a laty Z inicj aty wy
Komisji . Młodzieżowej Krakow
skiegoOddziałuPTTK powstał
Klub Młodego Turysty „Tuptuś”,
nad którym pat^lnat objęła nasza

redakcja. „Tuptuś” urządzał dla

młodzieży interesującej się turys
tyką i 'krajoznawstwem liczne: wy-
cieczki i/spotkania. Po zmianach
Organizacyjnych, jakie nastąpiły
z początkiem 1973 roku (napiszemy
na ten temat osobno), „Tuptuś”
zawiesił swą pracę.

Obecnie działalność
dego Turysty zostaje

Dziś Informacja o

Imprezach „Tuptusia”:
• Środa 5 bm. spotkanie w lo

kalu Krakowskiego Oddziału

PTTK, ul. Basztowa, 6, pt.„Co i
jak fotografować w czasie wycie
czek i obozów/wakacyjnych”. Po
czątek tego interesującego odczy
tu o godz. 16. ,,

• Niedziela 9 bm. wycieczka,, w

dolinę rzeki Skawy ';ńą/ trasie:

Spytkowice — Trzebieńezyce —

Grodzisko -^
, Woźniki — Rądocza,

zbiórką na. stacji 'PKP w piąsijaj
wie, dokładna godzina podana zó-;
stanie przy /Zgłoszeniach. Wpisowe
na wycieczką wynosi tylko.10, ■zł.'
Zgłoszenia do 7. bm. w Kraków--,,
skim Oddziale PTTK ul. Basztową 6.5

Zapraszamy młodych turystów,
do udziału w imprezach* „Tuptu
sia”. (kas) ■‘■

zwyciężyła „Silna Grupa”, .

; zdobywając 19 piit., . prży
’

różnicy małych punktów
423—281, przed „Biprosta-

W TRADY-
CYJNYM, już
IX turnieju ko
szykówki tzw.

ligi „starszych’ lem” 16 pkt, 322-311 i „Chó-
panów”, która

zorganizowana
została przez
ZW TKKF, se
kcję sportów

masowych Cracovji . i —

.

DzUKFiT „Śródmieście”;

chlikiem” 15 pkt. 335-311.
Dalsze miejsca zajęły: „Ko
los", IOS i Vitrum. Kierow
nictwo rozgrywek spoczy
wało w rękach mgr J. Ko
żucha.

Klubu Mło-
wznowiona.

najbliższych
MAŁY TOTEK

i Mały Totek płaci/za piątki/po.
ok. 215 tysięcy zł, za czwórki pó
ok. 1300 zł. i za trójki po 66 zł;

Aby zmienić temat drażliwy, powiedziałam
dziewczynie, że słyszałam o niej od Pecka. To spo
wodowało Zaraz dyskusję o motocyklach 1 samocho
dach', ich zaletach i sposobie użytkowania. Panna Phóe-

be podczas wojny pracowała na fermie rolnej nale
żącej do Grange, ale odprawiono ją stamtąd, kiedy
po wojnie zgłosili'- się do .pracy poprzedni pracow
nicy. Dziewczyna chciała studiować ogrodnictwo na

Uczelni w Reading, ale takie studia były zbyt kosz
towne. Dlatego pracowała obecnie przez trźy dni w

tygodniu u miejscowego ogrodnika, a jej zajęcie po
legało ną pakowaniu kwiatów i owoców wysyłanych
n-a sprzedaż. Stąd zaistniała konieczność posiadania
motocykla i stąd też pewnie pochodziło niezadowole
nie/zó.życia, maskowane
chowaniem.

JOJEPHINE BELL

DOM D<
WYNAJE
TO LET FURN1SHED TWM.Z .

Z życia TKKF
OGNISKO TKKF „Słoneczny

Krąg” orgąmzuje ,21-dniówę o-

bozy letnie dla dzieci i mło
dzieży w Clkowicach nad Ra
bą (lipiec i sierpień). Zgłosze
nia przyjmuje i informacji" u<

Ogniska,
10—14-ta.

pokojem. Uznała widocznie, że staje się niedyskretny.
Ale teraz Phoebe wtrąciła się do rozmowy.

— Czy to oznacza, że mu parokrotnie odmawiała,
czy też miała wielu zalotników? — spytała ojca.

— Phoebe! — skarciła ją surowo matką.
Pastor nie zwracał uwagi na rodzinę, patrzył wy

łącznie ńa mnie i zdawało się, że mówi tylko do -mnie.

— Poślubiła go w niecały rok po śmierci brata —

- stwierdził. -— Było, to krócej niż wynosi - zwyczajowy
okres żałoby, ale dyskusje na temat jej małżeństwa
toczyły się bez ustanku; /*,

— Gerald! — zaprotestowała żona, nie orientując się,
czy bardziej skandaliczne będą słowa ojca, czy córki.

— Było to spowodowane ich pokrewieństwem —

ciągnął spokojnie duchowny. — Starsi ludzie są
dzili, zgodnie z dawną teorią, że małżeństwo pomiędzy

dzieła sekretariat
tel. 344-00 w godz.

ZP TKKF w

zorganizował źiot
Snieżnicy z udziałem 28 zespo
łów. W ramach zlotu odbyło
się . szereg imprez i zadań
punktowanych, zwyciężyła—
drużyna Ogniska TKKF „Tę
cza”, przed „Turbaczem” łi
„Orkanem”.

Limanowe!.
ognisk; na

:■—ź Pochodziła z. rodziny Arkwrightów, prawda? -■—
spytałam. — Była ostatnią z rodu, tak mi przynaj
mniej mówionó...'

— Jeśli nie brać pod uwagę starej Gertie — wyja
śniła dziewczyna.

Widząc, że temat mnie interesuje, pastor postawił
filiżankę na stole, odchylił się w tył i złożył ręce na

kolanach.
“

Na początku tęgo stulecA w Grange żyło troje kuzynami da umysłowo niedorozwinięte potomstwo,
dzieci. Najstarsze z nich — syn — został zabity w czasie
owej idiotycznej ekspedycji, wysłanej przez nas do — A więc pan Patterson był kuzynem Constancę
Archangielska pod koniec pierwszej wojny świato- Arkwright?
wej. Miał wtędy lat dziewiętnaście. Rodzice mieli na
dzieję, żę przeżywszy dotąd działania wojenne, pozo
stanie przy życiu. Po nim odziedziczył majątek jego
brat, młodszy o lat sześć, ostatni-z trójki. Zaciągnął
się do marynarki i utonął w morzu, gdy miał lat
dwadzieścia dwa, żałowany przez wszystkich, którzy
go znali...

— I co dalej? — zawołałam, kiedy cisza stała się dla
mnie nie do zniesienia, —i Co było z trzecim dzieckiem?

— Była to dziewczynka, Constance. Przyszłą na

czasie jej trwania i po- świat jako drugie dziecko z kolei. Po śmierci .braci
Pattersona podniesiono z odziedziczyła cały majątek Arkwrightów... ;

— I poślubiła pana Pattersona! — zawołałam. .

— Tak się , w końcu stało. Poślubiła Bruce...
Pani Caldicótt spojrzała na męża z wyraźnym nie-

trochę zbyt hałaśliwym Za

Pan CaldŁcótt spóźnił
a sprawa ulokowania go
mieszanie. Pastor, pewnie z przyzwyczajenia, pozwo
lił" obu' kobietom krzątać się,-, koło siebie. -Mówił coś
do córki, podczas gdy. jego żona uświadamiała mnie

jakie sklepy w Wentforth są solidne, ą w jakich ku
pno jest niepewne. Opisałam jej ciepłe przyjęcie, ja
kiego tam doznałam i stwierdziłam, że byłam tym
mile zaskoczona. A

--T- Ale to pani zasługa, gdyż Patterśonowie sprowa
dzali, wszystko z Londynu. Dwa razy w tygodniu przy
jeżdżał do nich samochód z towarami od Harroda. To
spowodowało, że miejscowi sklepikarze czuli do nich

pewien żąl.t1
— Czy to miało miejsce od

— Jeszcze przed wojną, w

tem, aż do -chwili, gdy pana
plaży w zatoce Fuleombe.

— Pani Patterson w ten sposób pokazywała wyższość
nad nami — zawołała Phoebe

się nieco na podwieczorek,
przy stolę spowodowała za

z

czasów wojny?

nie było to pokrewieństwo

normalne?

oświadczył mężczyzna,

mojej twarzy na filiżankę

— Tak, ale zdaje się, że

zbyt bliskie...
— Czy dzieci urodziły się
— Nie było ich wcale —

Jego oczy opuściły się z

herbatą.
— Jest już zim,na — stwierdził, podając ją
— Nie powinieneś był mówić tak długo...

Była to z, jej strony pewna zemsta, która
dowala, że pastor milczał przez -wstępne
minut, do końca mojej wizyty.

żonie.

spowo-
dziesięć

(Ciąg dalszy nastąpi)

Dokgd pójdziemy ?
1"^ *

PIŁKA NOŻNA
Godz. 17 Boisko Korony:
Garbarnia — AKS Niwka

(II liga)
PIŁKA RĘCZNA '

Godz. 17 Hala Wawelu:
Wawel — Wybrzeże r ;

(I liga mężczyzn)
'

Jutro
PIŁKA NOŻNA '<

Godz. 17.30 Boisko Cracovii:
Cracovia —■Chełmek

(Klasa okręgowa)
PIŁKA RĘCZNA

Godz. 10 Hala Wawelu:
Wawel ~ Wybrzeże

• (I liga mężczyzn)(14)


