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Kraków, czwartek

1

1974

sierpnia

r.

sprawie Cypru

NOWI JORK
W nocy ze środy ni czwartek
Rada Bezpieczeństwa ONZ de
batowała nad sprawą Cypru. Od
było się też głosowanie nad

działających na tej wyspie. Była
kwestia kontrowersyjna, któ
rej rozwiązanie na swoją korzyść
usiłowały przeforsować państwa
je związane >z NATO. Związek Ra
dną z rezolucji. Dotyczyła ona dziecki korzystający z przysługu
zmiany
funkcji sił zbrojnych jącego mu jako wielkiemu mo
to

carstwu

pokrzyżo

prawa weta;

wał te

plany.
Związek Radziecki
pisze no
wojorski
korespondent agencji
1 udaremnił próby nie
TASS
członków
których krajów
NATO usiłujących bez należyte

ŚJK

—

—

poległych żołnierzy batalionu „Gustaw” na Cmentarzu
CAF
Komunalnym w Warszawie.
Iringh

Kwatera

—

1 sierpnia
30 lat temu,
1944 r. rozpoczął' się wielki
zryw zbrojny mieszkańców

..

.
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okupowanej stolicy.
W ciągu
sześćdziesięciu
trzech
dni
mieszkańcy
Warszawy
reprezentujący
wszystkie nurty konspiracji
antyhitlerowskiej ,i stawiali
czoła okupantowi.

.

.

,

,

patrio

.

.

nych formacji lewicowych.
Powstańcy związali na kil
ka tygodni siły niemieckie,
od działań
odciągając je
frontowych i zadali hitle

głosowa
prze
je

.

Zapowiedziana na listopad br.
Światowa Konferencja Żywno
ściowa, zwoływana z inicjaty
która ma opracować
wy ONZ,
plan
podniesienia
produkcji
szczególnie deficytowych pro
duktów żywnościowych jest do
wodem, jak poważnym proble
mem staje się obecnie wyżywie
nie ludności w skali światowej.
W naszym kraju gospodarka
żywnościowa jest przedmiotem
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zamachu

cięź-

zbiegi.

Przyzakładowy żłobek i przedszkole załogi kombinatu meta
lurgicznego „Huangho” w Songnim w KRL-D
to prawdziwy
dziecięcy pałac z doskonale wy
posażonymi salami sportów i
gier, wielką salą zabaw i ośrod
We Francji wprowadzono obo
kiem zdrowia, gdzie m. in. w okresie jesienno-zimowym dzieci wiązek zakładania w czasie jaz
naświetlane
kwarcówkami. dy samochodem pasów bezpie
są
N/z.: „mini-koszykówka” dla ma czeństwa. Dotyczy to nie tylko
mieszkańców Francji lecz także
łych przedszkolaków.

nowy
sztuki...

pi

We

rotechnicznej. Specjaliści z dzie
sięciu. krajów ubiegać się będą o
palińę pierwszeństwa w urządza
niu. fajerwerków.
Pirotechnicy
reprezentujący kraj gospodarzy
przygotowali kompleksowy pro
gram wszelkiego
rodzaju ogni
sztucznych, którym towarzyszyć
będzie odpowiednio dobrana mu
zyka ze znanych filmów francu
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W
łudnie

Krótko...
kretarza

zwróciła się do scgeneralnego ONZ z

prośbą

pomoc

w

uwolnieniu

syryjskich obywateli,
bezprawnie
zatrzymanych
przez wojska izraelskie. Zosta
li oni schwytani 9 czerwca br.
przez żołnierzy Izraelskich we
wsi Hadhar na Wzgórzach Golan
Już
po
opuszczeniu jej
przez okupantów zgodnie z po
o

KCNA

Sueski

został

roz

! oświadczył na
minowany
konferencji prasowej, zorgani
zowanej na pokładzie krążow-. j
nlka „Little Rock”, wchodzą
cego w skład 6 floty amery
kańskiej, jej dowódca admi
rał Daniel Murphy.
JAK podaje -Agencja Reutera
ę?ou< En-laj
premier ChRL
pokazał się publicznie po raz
od
pierwszy
prawie 2 mlesię-.
cy, kiedy to doznał ataku ser

Temuco,

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

727 km

na
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Krok ten ma na celu zamani
festowanie dobrej woli wobec
■ ruchów wyzwoleńczych.
.

■ Jak informuje brytyjski
tygodnik „Observer", powolująć się na. relacje naocznych
świadków, w ciągu ostatnich
dwóch tygodni biali ekstremi
ści w Angoli zamordowali lub
ranili co najmniej 300 obywa
teli afrykańskich.
Pretekstęm
do masakry stało się morder
stwo w dniu 11 llpca białego
taksówkarza,
którego zwłoki
w
podrzucono
murzyńskiej
dzielnicy Luandy.

■

,
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goli postanowiło zamknąć sze
reg posterunków wojskowych
w rejonach nie zamieszkanych.

syryj

■
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Po

podpisaniu

w

Genewie

trój-

stronnego porozumienia, życie

Cyprze

powraca do normy.

na

CAF

pierw

Na Cyprze środa była
szym od przeszło dwóch tygodni
dniem pokoju i względnie nor

Pó
od zamachu stanu,

malnego życia.

Włamanie do zamku
Huize Doorn
środę do zamku Huize Doorn
w
Holandii, w którym przez ostatnie 23 lata swego żyda mie
szkał zdetronizowany cesarz Nie
miec
Wilhelm II, włamało się
kilku złodziei. Z zamku, który obecnie jest muzeum, skradziono
cenne przedmioty: na sumę milióna guldenów
(około 400 tys. dola
rów). Złodzieje < włamali:: się pod
czas lunchu, kiedy to muzeum jest
zamknięte ) nie pilnuje go żaden
W

—

ca,

tj.

od 15

lip

skle
banki, kawiarnie, restaura

w

py,

pierwszy

raz

Nikozji były

otwarte

cje i niektóre urzędy. Jednostki
ONZ przystąpiły do
nia list jeńców znajdujących się
w rękach wojsk tureckich i grecko-cypryjskiej gwardii r—**do-

sporządza

wej.
*

’

Pełniący obowiązki pr.ez.,.
Cypru G. Kleridis wydał oświad
czenie, w którym ocenił pozyty
wnie porozumienie o zawieszeniu
■
<'
ca.,
W TOKIO rozpoczęła się dzi
broni, jakkolwiek wyrazjł ubole
z trzech strażników.
wanie z powodu niektórych klau
siaj
międzynarodowa konfe
Kustosz muzeum poinformował,
rencja przeciwko użyęiu bom
zul tego porozumienia. Przywód
że skradziono m. in. dwie trze
by atomowej I'wodorowej.
ca mniejszości tureckiej na wy
cie kolekcji zabytkowych tabakie
PORTUGALSKIE organa śled
rek, należących do pruskiego kró spie R. Denktasz uznał porozu
cze
przekazały
trybunałowi
la Fryderyka II Wielkiego, około mienie za bezwarunkowy sukces
wojskowemu sprawę -10 fąnk- ■
15 antycznych kasetek i Insygnia pokoju 1 sprawiedliwości.
ćjonąriuszy byłej; policji po
należące do ostatniego cesarza
PIDE, oskarżo
litycznej
,
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oczach

cudzoziemców.
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czeństwu państwa**.
■ Naczelne dowództwo;
tugalskich sil zbrój nych w

rozdzieleniu
1 izraelskich.

wojsk syryjskich
Uprowadzenie obywateli
skich
odbyło się ha
przedstawicieli ONZ.

CAF

—

Santiago rozpoczął
się w środę nowy proces poli
tyczny. Przed sądem wojsko
wym stanęło 23 działaczy „Ru
chu Lewicy Rewolucyjnej”, or-'
ganizacji zakazanej po dojściu
do władzy w Chile faszystow
skiej junty. Zostali oni oskar
żeni m. in. ó „działalność wy
mierzoną
przeciwko
bezpie

trzech

rozumieniem

Francji obowiązują
pasy bezpieczeństwa

—

skich.
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dziś
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PARYŻ

■ Syria

KANAŁ

.

pirotechnicznej
odbędzie się

konfedera

obchodzi

DAHOMEJ

Or-

—

razem

obchodzi dziś
683 roczni

święto narodowe —■14 roczni
cę proklamowania niepodległo
ści;
W PARYŻU
rozpoczęły się
negocjacje między Wspólnym
Rynkiem i krajami arabskimi,
ńa temat nawiązania współpra
cy gospodarczej i politycznej.
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festiwal, tym

'

środków, do

produktów’

SZWAJCARIA

Festiwal sztuki

W

pasz,

święto narodowe
cę proklamowania
cji.

czwartek
Aires został

deputowa

nego.

—

—

ŚWIATA

ZE

na

Rodolf o
tega Fena. Kule zamachowca
ko raCnily też małżonkę

Sprawiedliwości*’

do

konserwacji

deputowany do parlewicowego
Frontu
peronistycznego
ramienia

maksymalne
przemy

oraz

w
minionych trzech
uzyskaliśmy nie notowa
ny w innych krajach wzrost
globalnej produkcji rolnej o
przeszło 21 proc. Tym niemniej
przy, wzrastającej liczbie ludno
ści naszego kraju, oraz rosnącym,
w miarę podnoszenia się docho
dów realnych, zapotrzebowaniu
Zwłoki Perona
na żywność
zadania rolnictwa
i przemysłu rolno-spożywczego
w
są i w dalszych latach będą coraz
więkśze.
BUENOS AIRES
Ich realizacja uzależniona jest
Dzisiaj zwłoki byłego prezy nie
tylko od rolników.i załóg za
denta Argentyny Juana Perona
kładów przemysłu spożywczego,
mają b/j przeniesione do mar
ale także od przemysłów pracu
murowego mauzoleum wzniesio
jących na potrzeby gospódairki
w
szefa
nego
pobliżu rezydencji
żywnościowej, w tym od prze
państwa. Po wykończeniu wiel
Chodzi
w
kiego mauzoleum, panteonu pa- mysłu chemicznego.
szczególności a dostawy nawozów
mięci narodowej, nazwanego „oł
mineralnych, środków chemicz
tarzem ojczyzny” zwłoki Perona
nych, ochrony roślin, chemicznych
tam
umieszczone
na
zostaną

zastrzelony
z

tego

rolnictwa,

Buenos Aires

lamentu
odłamu

kierownictw*
W re-

państwowego.

go wysiłku .rolników. i,
słów pracujących na potrzeby

Zabójstwo deputowanego
BUENOS AIRES
W nocy ze środy
w
centrum
Buenos

i

zyskania odpowiednich instruk
cji od swego rządu. Narzucenie
wskazał
spożywczych, paliw' i wyrobów z pospiesznych decyzji
tworzyw sztucznych Ponadto w on
dyskredytuje tylko Radę
wyrobach finalnych dostarcza Bezpieczeństwa, główny organ
nych rolnictwu przez inne gałę ONZ dla utrzymania międzyna
zie gospodarki narodo.wej udział rodowego
pokoju i bezpieczeń
surowców i półproduktów
che stwa.,
Jakub Malik podkreślił w swo
micznych takich, jak guma, two
wystąpieniu, że delegacja
rzywa sztuczne, farby i lakiery, im
jest bardzo znaczny i- będzie ZSRR bacznie śledzi sytuację ną
Cyprze; uważa za bardzo Ważne
szybko wzrastać.
Największe Znaczenie dla in to, by decyzja w sprawie zaprze
tensyfikacji produkcji' roślinnej stania ognia została wprowadzo
mają nawozy mineralne i środ- na w życie i gotowa jest do po
nownego omawiania tej kwestii
(Dokońezenie na sir. 2)
w Radzie Bezpieczeństwa.

„ołtarzu ojczyzny44

.

w

troski

szczególnej
partyjnego

—
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31 lipca, w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyt się uroczysty wieczór
zorganizowany przez Stołeczny Komitet FJN i Zarząd OkręSalę koncertową Fil
gu Warszawśko-Mazowleckiego ZBoWiD.
harmonii wypełnili: byli żołnierze i i
dowódcy oddziałów
wstańczych AK, a, wśród nich wiceprezes Rady Naczelnej ZBoWiD
płk Zygmunt .Netzer
„Kryska”, członkowie Innych formacji
re
podziemnego ruchu’ oporu przeciwko okupantowi, a obok
prezentanci młodego pokolenia, żołnierze Ludowego WF,
stawiciele warszawskich zakładów pracy. Obecni byli: Edward
Babi uch, Stanisław Kania i Jerzy Łukaszewicz. Przybyli
‘
darze 'stolicy l województwa. przedstawiciele władz ZBoWiD.
W czasie wieczoru artyści «ęen warszawskich zaprezentowali
widowisko słowno-muzyczne, poświęcone bohaterskie) walce luW Warszawy ! pamięci tych, którzy za nią oddali życie.

re

Przedstawiciel
ZSRR Jakub
Malik oświadczył przed
niem, że nie może poprzeć
dłożonej w Radzie rezolucji,
śli nie daje się mu możliwości u-

-

.

kwestii, narzucić

zolucję pociągającą za sobą zmia
nę funkcji sił ONZ sformowa
nych dla utrzymania pokoju na
Cyprze.

—

Powstanie
Warszawskie
weszło do dziejów narodu
jako chlubna karta
tyzmu i męstwa, dramatu
i klęski.
Zespolili się w
walce .wszyscy:
obok żoł
nierzy AK włączyli się do
walki i trwali; w, niej do
i in
końca żołnierze AL

rowcom

go zbadania

było zrywem tragicznym.
Gdy dziesiątki tysięcy ludzi
składały
ogromną daninę
krwi i cierpień,
w
imię
walki z okupantem o wol
ność kraju
inne były
intencje inicjatorów wszczę
cia w dniu 1 sierpnia 1944
roku walki zbrojnej,
Po
brzemienną w
dejmując
skutkach decyzję, emigra
cyjny rząd londyński i jego
krajowe ośrodki traktowały
powstanie jako, manifesta-cję zbrojną wobec Armii
i 'walczącego
Radzieckiej
wraz z nią Ludowego Woj
ska Polskiego.
W rezultacie
powstanie
zaplanowane jako krótko
trwała
akcja Zbrojna
przerodziło się w ciężkie i
które
krwawe, zmagania,
pochłonęły ponad 200 tys.
ofiar i przyniosły zagładę

.

Ministerstwo zdrowia

Bra

zylii opublikowało w środę ko
munikat, w którym stwierdza,
że epidemia opon mózgowych,
nękająca Brazylię od kilku ty
godni, jest pod kontrolą. Ofi
cjalnie przyznano, że na cho
robę tę zmarlo kilkaset osób,
lecz nie podano dokładnej li
czby. Natomiast prasa brazy
lijska informuje, że nadal re
jestruje się codziennie w sa
mym tylko Sao Paulo kilka-

naście
przypadków
wań. Podobnie jest
Janeiro 1 w Brasilii.

w
1965
roku przywódcy „Niezależnego
Ruchu Narodowego"
gen.
Humberto* Delgado.

nych

.zachoro
Rio

w

de

■ Premier Bangladeszu
Mudżibur Rahman powrócił

o

zamordowanie

—

Niemiec.

Wyniesiono także pew-.
liczbę zabytkowych złotych ze
garów, należących do dynastii Ho
henzollernów 1 nie określoną jesz
cze' ilość cennych pierścieni.
ną.

w

W Kielcach rozpoczyna się bu
dowę dużego ośrodka badawczorozwojowego ■
przemysłu zabaw
karskiego. Zatrudni on ok. 400
specjalistów, a pracę rozpocżnię

środę z podróży po północnej
części kraju, aby koordynować

akcję pomocy dla ofiar kata
strofalnej powodzi, która po
chłonęła dotychczas co naj
mniej 250 ofiar śmiertelnych i
zalała jedną trzecią powierz
chni Bangladeszu. Około 15 milionów spośród 71 min miesz
kańców Bangladeszu opuśćiło
domostwa i schroniło
obozach dla powodzian.

swe
w

■

Ok.

6

min

bę

w 1976 r. Zadaniem ośrodka
dzie ‘opracowanie nowych wzo

'

rów zabawek; prowadzenie w tej
mieijze wymiany doświadczeń z
ośrodkami zagranicznymi,
kon
tynuowanie odpowiednich badań

się

wśród

mieszkańców
—

.

Uttar

Pradesz,

zostało

do-z

tkniętych powodzią, którą spo
wodowały deszczę monsunowe.
W środę podano w Delhi, że
powódź spowodowała śmierć
140 osób oraz ogromne szkody
gospodarcze. Straty w rolnictwie szacuje sie na 50 min ru
pii.

i.. z daleko pisu

dzieci.

Nowy ośrodek obsługiwać bę
dzie kilkadziesiąt zakładów pro
rocznie
zabawki
dukujących
wartości ponąd 2 miliardy zł.

Kerala,
indyjskich stanów
Asam, Bengal Zachodni, Bihar
i

Powsioje centrum
przemysłu zabawkarskiego

,

,

rajdzie najdziwniejszych pojazdów, który odbył się w holender
skiej miejscowości Eext, spotkały się wehikuły mające tylko jed
kola. Np. trójkołowy motocykl z silnikiem na
ną wspólną cechę
gaz z butli, trójkołowy rower dla. trzech
cyklistów oraz narciarz
na
kółkach. Na zdjęciu: pojazd napędzany dwoma... huśtawkami.

Na

—

'
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UTRO pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się

będzie

na

skraju

wyżu.

Zachmurzenie
niewielkie,
okresami
umiarkowane.

Wiatry

południowo-zacho

1
2—5
dnie
zachodnie
m/seki Temp, dniem 25—

nocą 12—10 st. C.

Str. 2

ECHO

Ponad milion dzieci i
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Duże zainteresowanie
polską sztuką współczesną
na rynkach zagranicznych

młodzie

ży szkolnej wypoczywać będzie

sierpniu na koloniach i obo
zach wakacyjnych. Do młodzieży
tej oraz* wychowawców ze
w

spe

cjalnym apelem o pomoc w pra
cach żniwnych1 zwróciło się Mi
nisterstwo Oświaty i Wychowa

Eksporterem i importerem malarstwa, grafiki, rzeźby,
katu, gobelinu, obiektów sztuki użytkowej, jak też mebli

/Szczególnie niekorzystne wa
atmosferyczne utrudniają

runki

prace przy zbiorach
zbóż —* podkreśla apel. Starsza
młodzież może pomóc w
zowaniu opieki nad dziećmi rol
ników, w dowożeniu napojów dla

tegoroczne

Dzięki podobnym
imprezom'
Górniczy portu .szczecińskiego. Turyści zwiedzają port stat wiele, prac artystów polskich
■ĆAF
„białej floty”.
Uklęjewski trafia do europejskich i światowych zbiorów muzealnych. Tylkt> w ub. r Muzeum m. Paryża zakupiło obrazy polskie, mu
NAJPÓŻNIEJ w ciągu mie
Chemia i resort zdrowia
zeum w Zurychu
gobeliny
siąca otrzymać muszą rolnicy
odszkodowanie za straty, po
W. Sadleya, muzeum w Małwstałe w ich gospodarstwach
moe
wiele grafik.
Galęria
na
skutek klęsk losowych
Schwarz w Mediolanie kupiła
ta generalna zasada obowiązu
dzieła sztuki najwybitniejszych
je wszystkich terenowych pra
polskich twórców za ponad 80
cowników
PZU,
szacujących
a
firma Tokuma
31 lipca br. podpisana została tys. dolarów,
szkody i wypłacających ekwi
w
Japonii
obrazy, grafiki i
walent z tytułu ubezpieczeń omiędzy Ministerstwem Przemy-, gobeliny za ponad 50 tys. do
bowiązkowych.
słu
Chemicznego a Minister larów. W roku ubiegłym z ty
PONAD 2,5 min dzieci 1 mło
stwem Zdrowia i Opieki Społe
tułu sprzedaży prac za granicę
dzieży szkolnej wypoczywało
umowa o współpracy
w lipcu na koloniach, obozach
cznej
BHZ „Desa” przekazało na kon
i wczasach w mieście.
dziedzinie
naukowo-badawczej.w
ta, kilkuset artystów plastyków
leków. Obejmuję oń.a lata 1974—
łączną sumą około 14,5J min zł
80 i przewiduje współpracę,
m.
oraz prawie 95 tys.
dolarów na
in. nad takimi ważnymi proble
konta dewizowe.
mami, jak' poszukiwanie nowych,
■na wyjstaPoza sprzedażą
W PAŹDZIERNIKU bm/ od
.oryginalnych leków, prowadze wach oraz aukcjach zagranicz
I
w
Szczecinie
kon
nie wspólnie wszystkich
badań
będzie się
nych kontakty handlowe BHZ
gres, poświęcony oczyszczaniu'
.nad ribwę Wprowadzanymi me„Desa” opierają się również na
miast.
dykamentami.
W
KIELECKICH
Zakładach
stałej
współpracy ż firmami
Od tych właśnie punktów, za
Wyrobów Papierowych uru-handlowymi i galeriami, które
leżeć będzie najwięcej,, a dobra
cliomiono produkcję pudełek z
zakupując
zestawy dzieł polbiałego kartonu do pakowania
współpraca przynieść może zna
artykułów spożywczych^
czne j
odczuwalne efekty.; Do
W
STOCZNI
Szczecińskiej
tychczasowe formy współpracy
im. A. Warskiego trwa, budo
miedzy obu resortami często nie
wa
prototypowej jednostki do
okres
potrzebnie ; wydłużały
chemikaliów.
Statek
przewozu
leku,
wprowadzania
nowego
przeznaczony jest dla norwe
Basen
kiem

—

—

,,,

.

—

-

—

podejmują badania
nad nowymi lekami

—

’

—

—

'

Rolnicy oczekują pomocy

—

przemysłu chemicznego

(Z KRAIU)

(Dokończenie ze str. 1)
ki' oshrony roślin; Przy przewi
dywanym wzroście plonów zapo

trzebowanie rolnictwa ńa nawo
zy mineralne w przyszłymi roku
wyniesie ok. 4 800 tys, ton w
składniku, a pod- koniec
stym

'

czy

.

.następnej pięciolatki
prawdo
podobnie do 5.600 tys ton. Poza
tradycyjnymi nawozami zacho
dzi1 potrzeba wzbogacania gleby
w mikroskładniki takie jak bor;
mangan, miedz, molibden, cynk.
Potrzeby na me w następnym
pięcioleciu, ocenia się /Wstępnie
ńa ponad 4 tys. ton w czystym
—

skich armatorów.

Madom

myśli

w

lik
cyjnych. Podpisana
widuje Wiele przeszkód, umożli
wiając' bezpośrednią współpracę
wszystkich pracujących nad no
wym preparatem leczniczym.

stu obrotów BHZ „Desa”, Naj
wyższe wpływy’ uzyskano w ab.
r.
na
RFN,
USA,
rynkach
Włoch, Austrii,
Szwajcarii i
.

Japonii.

BHZ
Desa’’
prowadzi również import sztuki obcej
dla
naszych muzeów i galerii
,

.

stawienniczych.

miej

W

B.B.

i... franki

są

na

nym.
O przyjęcie

wybo
ja

tej
polityk.
„Kwatera główną” pani Harreil
znajduje się w jednyni z ‘najrza
dziej zaludnionych -zakątków USA.
Przy skrzyżowaniu autostrad, oko
ło 160 mil/na północ od Ląs Vegas,
Stoi na pustyni S olbrzymich przy
czep kampingowych, które tworzą Francuska aktorka filmowa Brigltrancho, zamieszkałe przez panią te Ariel gra rolę słynnej piosen
Harreil i jej S „pracownic”. Żeb.y karki EDITH PIAF w filmie
po
ułatwić klientom dojazd, pani-Harświęconym początkom kariery ar
rell wybudowała w pobliżu lotni
CAF
Unilak
tystki.

.

Wyż

'

sca

rach do stanowego parlamentu,
ko pierwśza W historii pani

profesji

Miiiister; Jak poinformowało
śtwo Nauki, Szkolnictwa
szego j Techniki— w- szkołach

fizyce, matematyce,
chemii,, wychowaniu technicz
nym, filologii klasycznej, mecha
nice, technice wytwarzania, tran
sporcie i kierunku mechanicz

.

kandydować

szkołach

wyższych-1 pozostało jeszcze po*

mówi pani
Beyeriey Harreil,
gdy ktoś zapyta ją, czym się zaj
Pani Harreil,,.. niewysoka,
muje.
dobrze
zakonserwowana pani pod
pięćdziesiątkę, jest właścicielką je
z
dnego najbardziej znanych w Newadzie domów
publicznych. Ma
nadzieję we wrześniu napisać no
wy rozdział barwnej historii stanu
Newada, jedynego w USA, gdzie
prostytucja jest legalna. Pani Harrell clice też

w

—

w

ramach

—

.

dodat

'Ceny

Brigitte Bardot nakręciła film,
sławiący uroki francuskiej tu
To- mój-pierwszy
rystyki.
film handlowy
oświadczyła.
Ńie podjęłabym Się tego dla
nikogo na świecić, poza prezy
dentem i Francją... Wtajemni
czeni twierdzą, ze to' „poświęce
nie"' przyniosło „BB”
250 tys.

w

przedsiębiorstwie pani

Harreil * są zróżnicowane.
Każdy
może znaleźć tani coś
dniego dla swej kieszeni —. usługi
są w cenie od 10 dó iooo dolarów.
Sława tego przedsiębiorstwa sięga
aż dó Europę, zaś
właścicielka
twierdzi, że zamierza kandydować

odpowie

’

—

—

—

-

•

przyszłych wyborach lokalnych
reklamy,' bowiem o karie
rze politycznej, myśli zupełnie po
ważnie,
w

ni./ dla

‘

.

Kosztowne

egza

zależnie od tego czy zdał
miny, .czy też nie. Młodzież, któ
ra
zdała egzaminy wstępne w:
lipcu,,lecz nie' została przyjęta na
studia, z braku miejsc, a. ubiegać
się będzie we wrześniu o

przyję

cie

na

taki kierunek

studiów,

gdzie obowiązują egzaminy z
nie
tych samych przedmiotów
musi po raz drugi zdawać egza
minu Wstępnego. Jednak na wła
sne życzenie
młodzież ta może
Kronika
zdawać jeszcze raz wszystkie e-Na ul. Zdrojowej spadl z wo
gzśminy wstępne lub tylko z
zu konnego i. dostał się pod koła
wybranych 'przedmiotów w celu
12-letni. Krzysztof
Ślązak* (zam. uzyskania lepszych* niż w lipcu
Swoszowice 401).
Chłopiec zginął ocen.. Pozostali' kandydaci będą
na miejscu.
składać
ponownie
egzaminy
W
—

delegacją

z

podrożę
kieszeni

w

Najważniejsze

we

wrześniu

wyższych

wydaliśmy w czer
delegacje służbową,
z danych ŃBP,
w
całym I półroczu br; kwota ta
sięgnęła aż 4,6 mld zł, czyli była
1-2 proc, wyższa
niż
o przeszło
przed rokiem, Tylko w czerwcu,
który w tyto roku charaktery
zował się większym niż zazwyr
czaj stopniem nasilenia urlopów
wypłaty ńa zwrot kosztów po
dróży służbowych przekroczyły
prawie ó 9 proc, stan z czerwca

800 miń zł
-br. na
! Jak wynika
wcu

—

I

ub.

r.

Trzeba

przypomnieć, że' tegoplan zakładał co prawda
zwiększenie wydatków na deles

roczny

■gacje

służbowe, ale w wysoko
ści., jedynie 4,7 proc. Obecna sy-

tuacja musi zatem niepokoić.
Tb prawda, ze podniesione zo
stały stawki diet, że obowiązu
je również wyższa taryfa, za
przejazdy autobusami między-.
miastowymi. Jednocześnie jed
nak
wprowadzono pewne- za-,
ostrzenia, <dotycza.ee korzystania
z I klasy lub miejsc sypialnych
w,pociągach. Per saldo więc nić
powinno następować tąk znacz
ne zwiększanie- tych, me zawsze
przecież produktywnych wydat
-

ków.

Wydaje się, że wiele przędsięż
i. instytucji zbyt czysto
decyduje się na wysłąńie praćo>
tety wrocławski, lubelski, toruń wnika do innej miejscowości, zą»
ski1,’' łódzki; -katowicki, ..■filia wUnir ■
“miasfe®aisrt wić1 sprawęlistpwnie,
wersytetu Warszawskiego. w Bia* : ■powszęęltoytojijńż- dziś1; teleksem
łymsńjku^. '.•3n/WEŻSze.- i szkol® łgięs-: lub: po prostu -telefonicznie.'
i;
krakowska, opol
dagogiczne
ska i zielonogórska oraz 3 wyższe
szkoły nauczycielskie
olsztyń
ska, słupska i częstochowska,
NA MATEMATYKĘ przyjmo
szacie
w
wać będą następujące uczelnie:
uniwersytet wrocławski i lu
belski, krakowska i opolska WSP
oraz
olsztyńska, słupska i sie
Od sierpnia br.
popularny
dlecka WSŃ.
„Karuzela? bę
biorstw

-

.,

.

—

,,Karuzela*

—

riowej
graficznej

-

dwutygodnik
dzie się ukazywał
w
nowej
barwnej szacie graficznej i ob
:
do 24
jętości powiększonej
stron. W każdym numerze pjs*
ma
czytelnicy
znajdą wiele
materiałów do ęzytapia i- oglą

kowej rekrutacji może się ubie i NA CHEMIĘ
przyjmować bę
gać każdy, maturzysta niezale
siedlecka WSN, szczecińska i
żnie od tego, na jaki kieruńek dą:
Wrocławska Politechnika
oraz
studiów zdawał w lipcu i nie
kielecka i rzeszowska WSI.

—

sko.

wy

-

niedawne transakcje, to zakup
prac Picassa i Legera dla Mu-

miejsca

nad 2 tys, wolnych miejsc. Dodatkowa rekrutacja
rozpocznie
się 16 września br. Wolne

mnie madam”

—

,

franków.

karierze

o

„Proszę nazywać

wnych oraz- chwastóww znacz
nym. stopniu obniżających plony
objętych jest u nas tylko około
85 proc, powierzchni upraw.
Wzrastać będzie również udział
■przemysłu chemicznego w dal
szym intensyfikowaniu produk
Chodzi przede
cji zwierzęcej.
wszystkim o dostawy chemicz
nych dodatków .do pasz, które
.uzupełniają niedobory składni
ków pokarmowych i podwyższa
ją; wartość .odżywcza karmy. dla
zwierząt.

Patriotyzm

Harreil

dopeł

znej

upra

roślin

ko

oraz

z

.

.

Wolne

’*
chodzi nie o, cżaś
przy czym
przeznaczany na badania,' ale o
Czas, który traciło się na
nianie' formalności administra

.umowa

jów wapniowych' rocznie,
końcu przyszłej pięciolatki o 50Q
*>i
tys, tpii więcej.
■jSoniecźna jest też poptśwą żaopafryenisTWffiićfwa w','srbd]sf b1^
ehrony roślin. Obecnie zabiegami
chemicznymi w zwalczaniu szkochorób

skiej sztuki wspólc- snej, preSą to
zęńtują je za granicą..
ńp. firmy Otto z Wiednia (ma
larstwo), Illum Bollighus z Ko
penhagi (gobeliny) firma PolArte z Lugańo (malarstwo; go
beliny, grafika}, galeria Feluca z Rzymu (naiwiści), firma J.
Orth z Duesseldorfu (naiwiści),
nie- mówiąc już o salonach „Ce
pelii” w Brukseli, Nowym: Jor-,
ku- czy Paryżu, czy też wresz
cie o ośrodkach
kultury polskiej w krajach socjalistycznych, z którymi BHZ „Desa”
współpracę.
stałą
utrzymuje.
Wszystko- to przyczynia się do
wzro
Stałego systematycznego ■

Egzaminy wstępne

składniku rocznie. Dla odkwa
szania gleb niezbędne będzie do
starczenie rolnictwu pod koniec
tego pięciolecia 3 min toń nawo

i

Łodzi

w

lekcji „Multiples”

'

pracujących na polach oraz w
nie męczących pra
prostych
cach polowych. Sądzić należy, że
uczniowie, podobnie jak w la
tach poprzednich,
nie poskąpią
sił w pracach społecznych pod
czas wakacji,
Hasło młodzieżowych
organi
zacji
ideowo-wychowawczych
„Każdy kłos na wagę złota” po
winno być podchwycone przez
młodzież, wychowawców i orga
nizatorów wypoczynku wakacyj
nego
głosi w zakończeniu apel.

dników

Sztuki

zeum

.

organi

a

pla
Sty
„De

kolekcji Denise Rene
również dla' tegó
lowych i numizmatów jest Biuro Handlu Zagranicznego
sa”. Eksportujemy naszą plastykę współczesną głównie przy muzeum. Zakupiliśmy też ko
okazji wystaw zagranicznych, organizowanych przy współ lekcję prac artystów czechosło
udziale obcych galerii; muzeów
bądź instytucji kulturalnych. wackich. Dyrekcja BHZ „De
sa” pragnie zwiększyć swą dzia
Ma to duże znaczenie dla propagandy polskiej sztuki za gra
w
zakresie importu
nicą. W ub. r eksponowaliśmy dzieła polskich plastyków na 85 łalność
dzieł sztuki współczesnej.
takich wystawach, przy czym wiele z nich spotkało się z ogrom
nym zainteresowaniem krytyki-i miłośników sztuki.

nia.

od

(8971)

NA WYCHOWANIE TECHNI
CZNE
przyjmować będą: lu
belski, gdański i łódzki uni
wersytet, białostocka filia UW, 4

dania

a

wśród

■ hu

nich:

satyrę, rozrywkę ■ i»rzygody, małego Kazia ■ sport.
mor,

Wkrótce

WSP
krakowska, opolska,
Szczecińska i zielonogórska oraz
3 WSN— bydgoska, olsztyńska i
siedlecka".

też

.

redakcja ogłosi',

—

wielki konkurs

na

nowe

talen

ty satyryczne.
Dwutygodnik
„Karuzela” można nabyć we

.

wszystkich kioskach na tere
całego kraju, cena 5 rf.

nie

NA FILOLOGII KLASYCZNEJ

pozostały wolne miejsca w 3 uni
wersytetach: : wrocławskim, tór
PRZERWY
ruńskim i łódzkim.) Wszyscy kanW DOSTAWIE PRĄDU
dydaci nazten kieyunęk studiów
powinni .składaę ? podania „w,- .u ni
Zakład Energetyczny Krakówwersytecie .w Toruniu;. zazna Miasto
przeprasza za przerwy w
czając^ do której uczelni chpą dostawie
energii, elektrycznej:
feyć przyjęci.; Z. racji niewielkie)
w dniu 14 sierpnia, w. godz.
Krzęcinie (pow. Kraków),
w. .sumie, liczby miejsę. rekruta
wstępne.
ul. Korczaka 2, 12,
spłonęła stodoła i obora, należąca
NA FIZYKĘ przyjmować będą cja na filologię kjasyczną odbę 8—16, przy
do. P. Targosza, Przyczyną było
74a, Prądnickiej 123,
Lekarskiej
dzie
dla
w
się
następujące, uczelnie; uniwersy
wszystkich
jednej
zaprószenie ognia przez dzieci.
■■to. w dniu 16 sierpnia, w godz.
uczelni
w
toruńskim uni
3—16, przy ul. Prądnickiej 48—
wersytecie.
68a i.
Siemaszki

wypadków

•

.

.

•

—

—

—

.

rozpoczyna się
zasiłków rodzinnych,/

Dzisiaj
ma

refor

Km

jedna

najdonioślejszych w naszym
systemie zabezpieczenia społecz
nego. Jej celem.,jest poprawa
sytuacji materialnej rodzin o
a

przysługują pndwyźszone

zasiłki rodzinne

_

dochodach i wielo
dzietnych, To założenie
dowało
również
o
sposobie

niewielkich

zdecy

wprowadzenia reformy w źycie.
W
pierwszym jej. etapie
skoncentrować
postanowiono,
znaczne
dodatkowe
kwoty, na
dla rodzin.
które mają
pomoc
więcej niż dwoje dzieci. Oto
niektóre szczegółowe informacje
dotyczące wielkości podwyżki, w
tym etapie reformy, który trwać
będzie rok.
Cała reformą dotyczy rodzin,
których dochody na jedną osobę ńie przekraczają 1400 zł mie
sięcznie. W tych rodzinach, po
zakończeniu reformy, podwyżką
zasiłków objęte będą wszystkie
dzieci. W pierwszej
kolejności
zwiększa się —‘ o 150 zł zasi

dzie to

od

1000

ostatnio

.

podwyżka większa, gdyż zasiłków w pierwszej i drugiej
połączona z przesunięciem (do grupie. We wszystkich rodzi
1400 zł) granicy dochodów upo nach o dochodach do 1400 zł na
ważniających do zasiłków pod troje dzieci wypłacać się będzie
wyższonych od grudnia 1970 r. wówczas 750 zł. Na dwoje dzie
A zatem w przejściowym okre ci w tych rodzinach pfzyśługi- o 500 zł zasiłki na dzieci, któ
sie reformy
do 31 lipca 1975 wać będzie 410 zł, a na jedno re ze względu na stan, zdro
r.
obowiązywać będą w zależ —" 160 zł. W rodzinach o do wia wymagają stałej opieki -in
ności od dochodów 3 rodzaje za chodach wyższych obecnie obo nej. osoby. Podwyżka ta wcho
siłków, na trzecie i każde na wiązujące kwoty' zasiłków po dzi w życia również dzisiaj.
Zasiłki rodzinne są, jak wiado
stępne dziecko.
zostaną bez zmian.
:
W rodzinach o dochodach do
Od dzisiaj wzrastają również mo; wypłacane z dołu. W pań
1000 zł zasiłek na troje, dżieęi w rodzinach o dochodach
do stwowych i spółdzielczych zakła
wynosi 600 zł. W grupie •, ro- 1400 zł zasiłki n.a niepracujące dach pracy odbywa się to, wraz
dżin o dochodach od 1000 do matki, wychowujące troje lub z
wypłatami wynagrodzeń, a w
1400 zł na troje dzieci wypławięcej dzieci. Wynoszą one 170 pozostałych zakładach.— najpó
cać się będzie 515 zŁ. Natomiast zł.
źniej do 6 dnia każdego miesiąca.
rodzinom
o
dochodach wvżI jeszcze
A zatem podwyższone zasiłki ro
jedna
informacja
łek na trzecie i każde następ
szych' przysługuje dotychczaso ważna dla rodzin, które dotych dzinne otrzymają pracownicy po
ne" dziecko. W rodzinach o do-, wa kwota zasiłku
310 zł.
czas korzystały z zasiłków pod
raz pierwszy w końcu
sierpnia
chodach od 1000 do 1400 zł bęZa rok nastąpi jwyrówjiajiie
wyższonych z racji dochodów łub na początku września.
.

NA KIERUNKU MECHANICZ
NYM pozostały.’ Wolne miejsca
w krakowskiej WSP.

zł,
niższych
ich sytuacja materialną się po■prawiła. Postanowiono, wypłana
; cać. im. zasiłki
jedno Jub
NA- MECHANIKĘ przyjmować
dwoje dzieci w kwotach do będą: szczecińska i wrocławska
tychczasowych, jeśli ich docho politechnika' óraź białostocka,
dy nie przekraczają 1400 zł na koszalińska i rzeszowska WSI.
osobę.
NA TECHNIKĘ WYTWARZA
Tyle ó pierwszych zmianach NIA —szczecińska i wrocławska
w
systemie zasiłków rodzin
białostocka, kosza
nych związanych z sytuacją ma politechnika,
lińska i rzeszowska WSI.
terialną. rodzin, natomiast już
NA TRANSPORT: politechni
niezależnie od dochodów rodziny
wypłacać się będzie zwiększone ka szczecińska, i kielecka WSI.
a

.

—

'

.

.

—

'

'

Co

słychać?...

Filipini/,. które, zorgunizowąły'ąstdtni konkurs o 'ty
tuł Miss Świata, mają niepiałe doświadczenie w urzą
dzaniu ^ego typu imprez, bo
wiem od lat,; przeprowadza
•?ię iv:Ktym knju setki, kon
kursów piękności.
Najnow■
szUr., ponoć bardzo ceniony
iytiił' t,o „Miss. Elektryfika
cji Wiejskiej”., o który .tibiegają„siĘ. .obecnie tyśiąęe .k.an
.dydatek,.
-

27,

—

w

6—14<

4—8,

dniu 17 sierpnia, w godz.
przy ul. Polnej, Żywej,
od ul. Polnej do ul.

■Siewnej

—

Górnickiego, Natansona, Kuźni
cy Kołłątąjowskiej, Dożynkowej
°d OSP do ul. Górnickiego,
Głogowęj, Porzeczkowej, Wądół,
Koralowej, Bularnia, Białoprądlaickiej, Proszowickiej, Pleszewskiej, Górnickiego.
*
Bliższych.-. informacji udziela
Rejon Energetyczny Nr 4 „Kro
~

wodrza”,-. tel. 586-80,

wewn.

354,

K-6363
ADRES REDAKCJI: „Echo Kra
kowa” ul. Wlślna 2, 31-007 Kraków,
(„Echo Krakowa" skrytką poczt.
61, 30-960 Kraków), Telefonyfeentr.
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wynosi „minimum socjalne11

ubiegłym roku na Lazu
Wybrzeżu pojawi
się dziewczęta, noszące
plaży tylko skąpe majtecz

W ły

rowym

Nasz

na

koszyk

ki.
W tegorocznym
sezonie
właściciele prywatnych plaż i
hoteli postanowili tej modzie,

potrzeb podstawowych
„Z inicjatywy Biura Politycznego
powiedział Edward Gie
rek na Krajowej Naradzie Partyjno-Państwowo-Związkowej,
ka odbyła się w kwietniu br.
rząd zalecił rozwinięcie i uno
wocześnienie badan budżetów rodzinnych i kosztów utrzymania.
Prace te powinny umożliwić opracowanie nie tylko tzw. mini

ja

nie

—

kosztów utrzymania, lecz szerszej kategorii, jaką jest mi
nimum socjalne, to znaczy naukowo uzasadniony szacunek
datków osobistych i świadczeń społecznych, niezbędnych dla za-,

wy

spokajania podstawowych potrzeb materialnych, społecznych i
kulturalnych człowieka pracy... W perspektywie stanie się ono
przesłanką długofalowych programów w dziedzinie płac i świad
czeń socjalnych”.
określenia „podsta mężczyzny
mini
pracującego
potrzeby materialne, mum to wynosi 1500 zł, dla espołeczne i kulturalne” wy meryta -4' 1200, dla. 4-osobowej
nika, że nie chodzi tii wyłącz rodziny (2 dzieci) >— 4200
zł.
nie ó minimum egzystencji,
o
Wielkości te należy
traktować
potrzeby biologiczne, zaspokoje wyłącznie
jako
orientacyjne,
nie których nie stanowi od daw gdyż’'"''’
ścisłość ich podważa i una
u nas
żadnego problemu. pływ czasu i bardzo z końieęzPierwszą naukową próbę okre-, ności niedoskonały, sposób wyliślenia ile wynosi to minimum w czeń. Uchwycenię
rzeczywiście
naszych warunkach znajdujemy miarodajnego minimum wymaw pracy A.
Tymowskiego pt. ga bowiem szeroko zakrojonych
„Minimum socjalne”. Biorąc pod badań. Tymowskiemu zabrakło
adekwatne więc szeregu
uwagę niezbyt już
istotnych danych,
do rzeczywistości wyliczenia do które
odznaczałyby się walorem
konane w 1970 f., dla samotnego
pełnej naukowej ścisłości. Stwier
dźmy jeszcze, że wyznacza ono
ilość pieniędzy lub w
ujęciu

Odbudowany po wojnie gmach Starej Wagi przy lipskim Rynku.
Przyjęto tu oryginalną metodę połączenia nowoczesnego wnę
trza ze zrekonstruowaną zabytkową fasadą.
Fot. Morgenstern

samego

,

wowe

.

„Zabytkowe" problemy
mieście

u

świadectwem
ich historii i

;

też,

—

co

tu

ukrywać ■

—

przy

czyną
kłopotów, szczególnie
dla dużych, rozwijających sie
intensywnie centrów
rriiejskićh. Oczywiść-iet.różny v. jest
'rozmiar tych kłopotów w zależności od ilości i jakości za-

chowanych zabytków.
Lipsk, tak jak Kraków, jest

miastem

bardzo

starym,

Za

datę jego powstania przyjmuje się rok 1165, z którego pochodzi tzw.
„list
miejski”.
Wiadomo
jednak, że gród
istniał wiele wcześniej, czego
dowiodły prowadzone w latach pięćdziesiątych
rozległe
badania
archeologiczne, zaś
pierwszą wzmiankę o Lipsku
(w starołużyckim wiąże się ta
nazwa ze słowem lipa, a więc
„miasto pod lipami”) znajdu
w, kronice
jemy.
biskupa
z
Thietmara von Merseburg
.

roku 1015.

NIEOMAL

OD

POCZĄTKU

swych dziejów Lipsk był mia

handlowym, a nadawane
ciągu wieków przywile
je uczyniły zeń jedno z 'naj
handlo
większych centrów
wych w Europie. Dziś Targi
Lipskie są wielkim i słynnym
w świecie wydarzeniem
han
dlowym.
Handel decydował o rozwo
ju miasta, o jego budowńicr
stem

mu w

twie. Z handlem

wiąże się

tu

większość zachowanych i od

ma

identyczny
swym

sposób dysponowały

budżetem.

rodzin,
riantów

Ile- ludzi

czy

wa
tyle konkretnych
wydatków
domowych.

z

Lipska)

...

,

'

—

—

‘

—

.

nawa

współczesnych mu, baroko
wych budowli magnackich re

przedzające obchody
jego Istnienia.
Większość lipskich zabytków
badana jest i konserwowana w
stałej współpracy z drezdeńskim
Instytutem Konserwacji Zabyt
ków.
Zapewnia to stosowanie
Właściwych metod konserwator
skich, a później należytą opieką
zabytkom.
JEDNYM

z

najpoważniej-

zydencji Drezna. Miasto
szych obecnie konserwatorskich problemów Lipska
kie rozrastało się wtedy
są
townie. Miejsca zaś było niewie zabytki, które nazwać można
Jeden z najpiękniejszych barokowych domów Lipska „Dom
le. Kamienice rosły więc w
skrótowo „przemysłowe”. Fa'
Romanusa” odnowiony gruntownie w latach 60-tych.
rę
wąskie, skromne, ale nie bryki, dworce, starsze
domy
”<< Woldeck
llbogie: Z czasem, dla zabezpie- handlowe pochodzące z końca

kupiec
gwał

gó■

—

.

przygo

i szerokich badań

czasu

fakt
towawczych. Jednak sam
włączenia tej kategorii do arse
nału ’■
środków polityki
społecz
nej i zapowiedź wykorzystania
w
jej
przyszłych
programach
płacowo-socjalnych jest znamie
niem doskonalenia tej polityki.

—

—

,

„Oszczędnościowe”

i

odziali
jak niepyszni
Mają ponadto óbopersonel,
wiązek zgłaszania żandarmerii
o
przypadkach pojawienia ; się
z
dam
obnażonym biustem.
Jeżeli
„nie żauwaźą”,
tego
grozi im odebranie koncesji.
W tibiegłym roku
podobne
^nieporozumienia” z władzami
amatorki
.
*
•
miały
nagości na
plażach Rio de Janeiro. Tam
też ^^wyhiyślono”
kostiumy
plażowe „string”
czyli sznu
reczek. Na wykonapie modelu
dwie
„string” wystarczą
—

.

.

...

'

-

niewielkie
do nosa i

—

damskie chustki
sznurka. Z

trochę

.

Brazylii kostiumy „string” -tra
fiły do Stanów Zjednoczonych.
Nie zmienił się ich wygląd ani
wymiar, o ile jednak w Rio
kosztowały po <6 dolarów, Skle-i Madison
pyf Manhattanu
Avenue sprzedawały je fjuż po
35—45 doi.'Francja dala się za
skoczyć i dopiero teraz rijsźyła
produkcja
przeihysłówa
„stringów”. Są już w sklepach:
błyszczące, wzorzyste, ażuro
we, wiązane na sznurki i rze
myki; zdobne łańcuszkami.
•

.

BOŻENA
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Z listów do

redakcji

ruch
Ulica Do

a

Kłopoty
zkam

■

26

lat przy
a., Grottgera. Jeśtem kawale-*
rem
mam
gdzie
jadać obiady? Przy ul. 18 Stycznia jest
Bar Litewski, przed którym O
godz. .15,. ustawia się kolejka i
gdzie jest słaba wentylacja, a
podczas cieplejszych diii taki
zaduch i gorąco,
że można
zemdleć. Jest Bar Mleczny na
Kazimierza W. i Nowo,
rogu
ale
wiejskiej,
jedna sala,
przez

—

<

jest dwukierunkowy.
Wilgi stała się wysy

-

piskiem gruzu. Starsi miesz
kańcy naszych ulic nie pamię
tają takiego stanu, jaki wi

obiadami

z

-

—

.

parę stolików, parę dań.
Od 7 miesięcy stoi pusty

lo

kal po pralni przy ul. Kazi
mierza
Wielkiego (naprzeciw
ul. Józefitów)
w sam raz na
bar e7 ’bkiej
Miała
obsługi.
być restauracja u zbiegu ul.
i
Kazimierza
Wiel
Kujawskiej

dzą obecnie.
Zwracamy

prośbą

.

do’

rządkowano

się
władz,
-

nasze

my,

w*

przed

trzema

czynie
laty

uprzejmą.
aby upoulice, które
społecznym,

z

naprawili

śmy.
KILKANAŚCIE PODPISÓW
.

Od

RED.

Inni

skarżą się ponadto

Czytelnicy;

znisz

na

nawierzchni
czony odcinek
ul. Bułgarskiej, przecznicy od
ul.
Ruczaj. Ul. Bułgarska
także
w
ostatnim
okresie

ucierpiała z powodu wzmo
żonego ruch kołowego.

—

a jest niezbyt udany
kiego
sklep spożywczy. Czy nie moż
na
by urządzić restauracji w
nowo
v* budowanym
bloku
mierzą Wielkiego?
przy ul.
Warto b/ L tym pomyśleć.

dyscyplinarne

—

•

CZYTELNIK

SOS mieszkańców

ul. Do

główna.

po

od

'

.

—

kamienice, zajazdy, restaurację.
„.Zachowana zabudowa pocho
dzi przeważnie z okresu baroku,
który w Lipsku przybrał szcze
gólny charakter, odróżniający go

rodzi

wielodzietne

jeśli ża bki
głów
nych 'żywicieli
przewyższają
przeciętną płacę, znajdują się w
stosunkowo najtrudniejszej
sy
tuacji materialnej. Na tym do
piero tle widać wagę programuw
roku
się
rozpoczynającej
przyszłym realizacji programu
podwyżki zasiłków rodzinnych.
Dalszy etap ich reformy prze
widuje, jak wiadomo, znaczną
progresję dodatków z tytułu po
siadania większej liczby dzieci.
Wprowadzenie i funkcjonowa
nie minimum socjalne., j
jako
pełnoprawnego narzędzia polity
ki społecznej wymaga pewnego

'

wszyst

mieszczańskie

te

.

"Postanowiono 1 przede
w
ny w czasie bombardowań
kim zachować zabytkowy układ roku 1943. Odbudowano
go w ro
w
Krako
miasta, podobnie jak
ku 1950 zaś w roku 1961 i 1962,
wie
koncentryczny. Śródmie przeprowadzono szeroko zakro
ście to stary Rynek i oplatające
jone prace restauracyjne,
gó urokliwe uliczki. Tu znaj750-lecia

miasta

że

nawet

ny,

—

.

terem

wiem,

—

nym

1

biologicznego, co warto raz je
szcze powtórzyć
szkopuł je
dnak w tym, aby nie był to pro
cent zbyt wielki.
Uwzględnić
i to, że mini
należy również
mum socjalne jest zmienne i' w
miarę narastającej
społecznej
zamożności wchłania wciąż no
we elementy. Oto przykłady: od
kilku przynajmniej
lat radio,
wszyscy się tu zgodzą, stało się
dobrem’
niezbędnym, podczas
gdy dwadzieścia kilka lat temu
luksusem.
było
Być może, że już
w najbliższej
skład
5-latęe w
takiego koszyka elementarnych
potrzeb wejdzie telewizor.
mini
Problem odstępstw od
mum socjalnego najostrzej się u
nas
załamuje wśród rodzin po
siadających troje, czworo i wię
cej dzieci. Niewątpliwe jest bo

drogowe: 1000 franków. Grzyw
musi być zapłacona w cią
gu 15 dni, w przeciwnym: ra
zie ulega: podwojeniu.: „Recydywistki”
poza grzywną
skazywane są na 8 dni aresztil. / Właściciele
plaż, hoteli i
restauracji zapłacili grzywnę

na

,

statniej wojny Lipsk strącił
Kościół św. Tomasza zawdzię
bezpowrotnie szereg cennych cza swą światową sławę Janowi
obiektów. Wiele jednak dzię-, Sebastianowi
Bachowi, który
ki konserwatorskim zabiegom był kaniorem tego kościoła w
zdołano uratować, wiele
od latach 1723—1750. Gotycki ko
budowano.
ściół został- poważnie uszkodzo

dzicmy najwięcej śladów prze
Są to głównie budowle
związane z handlowym charak

nie

—

—

miasta. W czasie

szłości.

socjalnego

’

budowanych zabytków, zgru
części
powanych w starej
o-

nie

i oświaty; praktycznie,
dwóch osób,, które by w

-.

sycyzm. W roku 1961 odnowiono
salę kapituły,: a obecnie odna
wiana jest w stylu klasycystycz-

działań

wyższego rzędu: żywienia, ubie
się, mieszkania oraz higie
zdrowia,
ny osobistej, ochrony
rania

Dotyczy to także ludzi skromnie
uposażonych, których
budżety
wokół
minimum.
oscylują
czenia
towarów i ułatwienia XIX i początku. XX wieku,
Wszelkie-próby określenia ko
handlu zaczęto łączyć
poszcze nabierają już dziś zabytko szyka podstawowych potrzeb si
kamienice tworząc system wego
charakteru.
Jednocze łą rzeczy zawierają więc pewną
jakby wewnętrznego handlowe śnie jednak bywa i tak,... że dozę_r .S,u.Jj.ięlttywiz.ipu., W
można przeszkadzają
w nowoczesnej i
go’ miasta. Suchą stopą ■:
i
Czy... jednak
dyskusyjność
było przejść od domu do domu. rozbudowie miasta. Próbuje'
minipewjia
względność"
pojęcia
Z 'lego Określi zachował się nie się
szukać rozwiązań
więc
zajazd. kompromisowych zachowuj ąć; ścisłości naukowej? Absolutnie
stety tylko jeden’dom
Słynny „Zajazd Barthela” przy obiekty 1 o najwyższych walo-- ńię,:. Charakterystyczne, że ogól
rach jak np.
starym Rynku.
zabytkowy już na wielkość nawet tego z' koJEDNAKŻE
rifęcźńóści nieprecyzyjnego mi
„handlowych lipski dworzec.
warunkach
zabytków”, z różnych epok,' aż
Generalną zasadą przyjętą w nimum w naszych
do początku naszego
wieku, ostatnich latach przez lipskich nie była na ogół kwestionowana
poddawano' jedynie w wątpli
jest. w Lipsku znacznie więcej architektów jest utrzymanie je
■ wszystkie starannie pielę dnolitej panoramy miasta!. Dla wość strukturę wydatków. Zo
u
Z wojennych
ruin tego też postanowiono nie budo stało więc
:gnowane.
jak uznano
iodbudowano, w sposób bar wać w jego centrum gmachów stalone z realizmem. Na | czym
dzo ciekawy. Starą Wagę, od- wyższych ód dawnej zabudowy. jednąk bliżej ma polegać reali
Maedler- Planuje się również wyłączenie styczni walor owego minimum?:restaurowano pasaż
passage, najstarszą zachowaną z ruchu kołowego najstarszych Czy powinien być normą po
lipska,
restaurację „Kaffee- handlowych ulic, takich jak ul. wszechną nię. dopuszczającą ży
baum”, gmach Starej Giełdy, Petersstrasse. Dojazd ha te u- ciowych odchyleń poniżej? Qtóż
piękny dom Romanusa. Po lice dozwolony będzie tylko dla poniekąd wbrew nazwie ..„mialmożna
mum”, którą dosłownie
uwoj nie odbudowano również samochodów dostawczych,
rozumieć jako-gwarancję okre
zniszczony stary ratusz.
trzyma się. bowiem ich handlo
dla "wszyst
Wiele trudu włożono w odre wy charakter. Specjalną ustawą ślonego'standardu'
kich obywateli w danym
mo
staurowanie i utrzymanie dwu, o ochronie objęto również lipską
bo jak na razie ciągle jej mencie, nie na tym rzecz pole
zieleń,
prawdziwie pięknych
lipskich
ga. Zakłada się mianowicie, że
kościołów
św. Mikołaja i św. w mieście za mało.
w
każdej zbiorowości
pewien
Tomasza. Pierwszy z nich jest
ELŻBIETA GRZEGORCZYK
o
zna
zabytkiem
niezwykłym
czeniu. Data rozpoczęcia
jego
budowy nie jest znana (prawdo
podobnie w. Xjl), ukończony zo
stał w roku 1526, jako kościół
gotycki jednak z pozostałościami
romańszezyzny. Później przera
biano go, dobudowywano kapli
ce, tak że w efekcie jest to bu
dowla
prezentująca wszystkie
style od romańskiego aż po kla

własna

(Korespondencja
SĄ DUMĄ sta
rych miast,
ZABYTKI
Są
rozwoju. gólne
'

pod lip

rzeczowym zestaw towarów słu
żących do zaspokojenia zarówno
potrzeb
biologicznych,
jak i

kultury

minimum

—

mum

Z

aktual

procent osób nie osiąga

—

której hołdują zwłaszcza Skani obywatelki RFN,
dynawki
wyjść naprzeciw.
Angażowali
więc
„personel plażowy”
pięknie zbudowane dziewczęta
1 chłopców; urzędujących wy
łącznie nago. .Tego jednak po
licji było za wiele: nagle pier
si na plaży francuskiej „kosz
tują” dziś tyle co wykroczenie

•; W

Wilgi

i

Ruczaj

przebudową ul.
Zakopiańskiej; zostały bardzo
związku

z

zniszczone
nawierzchnie ulic:
Do Wilgi 1 Ruczaj,
którymi

„nadprogramowo” jeździły li
czne samochody. Dnia 13 czer
wca
został także
zniszczony
most

na

rzece

Wildze. Pomimo

ulic nie
naszych interwencji
naprawiono, most wprawdzie
12
w
ciągu
godzin przebudo
wano, ale nie nadaje się o*n
obecnie do bezpiecznego przej
ścia i przejazdu.
—

Nie mamy

grzęźniemy

do
kolana

dojścia
po

cie, matki wiozące

w

pracy,
w

bło

wózkach

doje

chore dzieci
nie mogą
chać do przychodni lekarskiej.
Z powodu przebudowy mostu
budynki 1, 2, 3, 4,. 6 są całko
wicie pozbawione dojazdu. W
razie wypadku ani Straż Po
żarna, ani Pogotowie Ratunko
we nie dotrze. Nawet
Oświetlenia Ulic
nicy Działu
nie mogą przyjechać by zało
—

pracow

żarówki.
Pomimo wąskich

żyć
4

m

w

ulic

tym kolejka

(szer.

wąskoto

rowa) istnieje brak chodników,

Dnia i llpca w rubryce: „Z
listów do redakcji” zamieści

korespondencję Czytel
nika, który należał do grona'
osób odbywających podróż pociągiem ekspresowym (z miej
Kraków
Świ
scówkami!)
noujście w niesamowitym ści-.
sku dlatego, że
w
Krakowie
do składu pociągu zapomniano
dołączyć jeden wagon. W od
powiedzi otrzymaliśmy nastę
pującej treści pismo z Zarzą

liśmy

—

du

Ruchu

DOKP.

„W odpowiedzi na notatkę
w
zamieszczoną
prasową
„Echu Krakowa” nr 155, Za
rząd Ruchu DOKP w Kra
kowie wyjaśnią: W związku
z brakiem dodatkowego wagonu z miejscami rezerwo
wanymi w poc. nr 3808/7 rela
Kraków
cji
Świnoujście
literą. „M” w
oznaczonego
dniu 15 czerwca br., przepro
—

wadzono dochodzenia

służbo

wyniku czego stwier
dzono
winę
pracowników
Kraków i Przemyśl,
stacji
których za powyższe ukara
no
karamidyscyplinarnymi.
we

w

DOKP Kra
Zarząd Ruchu
ków wyraża
ubolewanie .z.
powodu doznanych przez po

infor
dróżnych przykrości
że czyni
wszelkie
mując,
starania, aby podobne przy-.,
padki w przyszłości nie mia
ły miejsca”.

Sir. 4
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KRAKOWA
do
pisania
do liczenia
arytmometr (kręciołek) “7
sprzedam. Tel. 407-22.

MASZYNĘ.,

KOMUNIKATY

HUTA im. MINA
zatrudni
PRACOWNIKÓW

K-6296

Kraków.

produkcji oraz przyuczenia' do zawodu, ńa stano
manewrowych
POMOCNIKÓW maszynistów parowozu, z zawodem

BŁAM

K-4311O

18.000

MURARZY, MĄLARZY, CIEŚLI BUDOWLANYCH

TECHNIKÓW ELEKTRONIKÓW
KIEROWCÓW samóchodowych I i II kat prawa jazdy
WARTOWNIKÓW straży przemysłowej (kobiety zamiej
scowe

warunkach

na

—

dojazdu)

TECHNIKÓW budowlanych

I

upraw

z

nieniami

budowlanymi
MISTRZÓW robót budowlanych
TECHNOLOGÓW budowlanych.
Dla

zakwaterowanie

zamiejscowych

hotelach

w

pracowniczych.

Ponadto Zakład Przetwórstwa Hutniczego
zatrudni z terenu powiatu, bocheńskiego i

■ ABSOLWENTÓW zasadniczych

w

HiŁ

szkół

zawodowych

technicznych do szkolenia na stanowiska waloperatorów urządzeń walcowniczych
■ INŻYNIERÓW Inżynierii sanitarnej, z praktyką w za

Bliższych informacji
ul.

nia,

Wygoda

udziela Biuro Personalne Zakładu

telefon

—

nr

225-55,

wewn.

—

Praca

■

dziewczynki,
najchętniej
rejonu os. Widok Informacje: Kraków-DębniZagrody 23/2.
g-40956
ż

'

?RZYJMĘ

;)chodząęą

pomoc /do
do
rocznej

Opiekunkę

dzieci: rok,
Komandosów 1

3

—

lą12/61,

(dwoje

-

g-41119

parter.

INŻYNIER

tychmiast
opiekunkę'

i
soboty
Limanowskie-

piątki
przyjmę.

na
.

■/go

27a.

ska.

stała.'

Kraków.'

Suder,

■Dćkefta

”

41.

teleMó-i MATEMATYKA

507-02.

g-40993

.

Ć-feresięcznegó
hrzyjmę.

Ul

wynagrodze

"jg-10385

dochodzącą

pomoc

i
mhniem
niem. Mieszkanie 2-pokójowel komfortowe. Tele
fon' 549-59. codziennie po
godz 20 lub rano.

do

dziecka

Lwowska 5/5.

-

korę-':

.

*

.

szybko, nie

WYUCZAM

mieckiego,

francuskiego.

Lubieńska, Kraków, plac
Ąxeńtowięża ^3/3?.^ g-48998

tek 440-81.

g-410122

ZASADNICZA SZKOŁA BUDOWLANA

Zjednoczenia Budownictwa
w KRAKOWIE
Przemysłowego „Południe"
—

do klas

■w

I SY

WP

dodatkowe
pierwszych

zawodach:
MECHANIK-KIEROWCA

•

Okres nauki

—

trzy lata,, wiek kandydata

•

■

w

klasie

w

klasie

w

klasie

pierwszej
drugiej
trzeciej

—

—

—

PRZYGOTOWUJĘ

egzaminów
poprawko■
wyeh i matematyki.
Reinfuss, Paulińska 22/3.

320, zł

MATEMATYKA
denci mątćmatyki

bony
samochód.
Oferty

WÓZEK

MECHANIK maszyn budowlanych
Okres nauki
trzy lata, wiek kandydata /—

201-40.

1Ś

—

lit.

■
■
■

w

klasie

w

klasie

matyki, fizyki’
Koellner,

w

klasie

—

—

-.

i Uczóń
F

—

z

'

po

g-40822
z

—

około 900 zł.

zawodu uczniowie

pobierają

.w

Prżedsiębior-

za

granicę.

Borek
wicza 15.
—

ECHOLANĘ
niacz

—

—

—

prywatne. Może być
fortowe^

Oferty

—

kom

40818

Wiśl

Kraków,

„Prasa”
2.

na

DUŻY

pokójy

•

kuchnią,

z

kwaterunkowe

m.2.

—

.

superkomfortowe,balkóń,

na

I.

ul.

p.,

Siemaszki:

wodrza)
3

DWIE

(Kro

zamienię

—

n.a

uperko m forto
większe. Oferty

pokoj e.

s

we
lub
40811
„Prasa”
Wiślna 2.

Kraków",,

poszu

pracu j ące

kują samodzielnego pok-o| u komfortówego tub gar-;
soniery.y
Oferty .4102#
—

na

kupię. Podać
cenę.
Ignacy barski,
Krzywaćzka 232, po w My
ślenice
g-40907
MV-3

Wiśl

Kraków,

„Prasa”.

wzmac

oraz

2.

.

g-40826

<

.

DOZORCOSTWO
pokój,
38
kuchnia,
m2, superkomfortowe, słoneczne
dzielnica
Grzegórzki
zamienię pa mieszkanie

Fałęcki, Niemce

‘

2.

ubranie wyjściowe i inne składniki
tości 2.000 zł
(raz w roku)

Matrymonialne

garderoby,

o

óffólnej war

pow
celu
nym ka wale r, posiadąj ą cy
mieszkanie, samochód
Fotooferty (dyskrecja i

matrymonial
—

.

zwrot

■ odzież 1 obuwie robocze
■ codzienny posiłek regeneracyjny.

.

W klasie końcowej o. specjalności mechanik ma,śżyń: budowla
nych, możliwość uzyskania prawa jazdy samochodowego i rftotócyklowego.
Warunki przyjęcia (beż egzaminu):

1) ukończenie klasy ósmej szkoły podstawowej
2) dobry stan zdrowia.

Kandydaci zamiejscowi mogą być zakwaterowani, w; wyjątkówych przypadkach w hotelu robotniczym.
Wpisy przyjmuje sekretariat "szkoły (pokój nr 7), w godzinach
8—15.
Adres: Nowa Huta, os. Urocze 13.
Dojazd zć (Śród
mieścia Krakowa tramwajem „4" lub .,22” do Placu Centralnego.
,

zapewnione)

wać:
,,Prasa”
Wiślna 2. dla

BONY PeKaO na samo
chód kupię. Telefon 405-57

UŻYWANE

PANNĘ do lat j22. przy
stojną. miłą, bez nałogów,
zna

.

kiero

STUDENT

'poszukuje,
komfortowej
garsoniery
lub samodzieldego poko
z
ju, Zapłaci
góry. Ofer

g-40986

protezy

nóg

Sprzedaż

lat

42.

Chętnie

kierować:

ków, ? Wiślna

stricó-’

331-20,

/posadzkowe .,lasprzedam. Tel.

wieczorem.
r

,

•

,

—

j.Pra

kupię. -O ferty 40872:
sa” Kraków, Wiślna

2.

IZ

z

dam.

przyczepką
Kraków.

‘Jadwigi 78/1,

—

-

.

poje
gaz.

'względnie
—

WYNAJMĘ pokój

sprze

Królowej
g-ioW

nemu

Nowa

51/6,

:

panu.

Huta,

'gpdż.

•

Na 1

sza

noszą

16—17.

•

•

OSOBĘ samotną lub ucznią przyj m ę na mieszkąWola Justowska, ul.

banderoli

500 ZŁ.

skreśleń

wypłaco

100.000 ZŁ.

od

z premią
wy
pozostałe wygrane
regulaminem.
z

plusem

20.000

po

zgodnie

Stoku

ZŁ

zostanie kwota zgromadzona na
funduszu piątki, jednak nie mniej
Czwórki

samot

banderoli

na

'■więk

Zgłoszenia:

10.000

pięć trafnych

.

g-40782

PO

na

PREMIE PO

Oferty

Kraków,

na

PREMIE

2.

sze
mieszkanie.
40808 '.•/■„Prasa”
Wiślna 2.

—

1000
pijhie
sprzedam jj powodu wy
jazdu.' Tel :460-’0“. !
g-41i)02

MASZYNĘ kuśnierską.

Za

—

zamienię', na pokój z ku-;
może być dozorchnią

WARTBURG

—

♦

costwo,
PŁYTKI

40937

Kupno

3-cyfrowe końcówki
kuponu pięciozakładowego

rejon

—

z

Prasa”
Kra
2. u
dla nr

♦

„ZAPOROŻEC”

—

ki^chnia,'-ul.. .Litewska

DOZORCOSTWO
18. n?2,, wodą,

—

premii jest następujący:

'4-cyfrowe końcówki
kuponu pięciozakładowego

Kraków,,

dynka,

—

do

Podział

„Biprostalu”
zamienię na podobne w
rejonie pl/: Na- Stawach.
Oferty 40815 „Prasa” Kra

Prasa’.’

ków./wiślna

—

1,76

SIĘ
KWOTĘ OKOŁO 300.000 ZŁOTYCH,

♦

—

turalnego Pana, posiada
jącego konkretny, zawód, TAPETY
angielskie
sprze
zdrowego, miłej, powierz-- •imitacja drewna
dam. Tel. 508-58.
chownościy-'wzrostu 1,68
g-41147
okolic KrakoyyąS Cel ma
trymonialny.
Fotoóferfy

PIĘCIOZ AKŁADO WYCH.
♦ NA PREMIE PRZEZNACZA

ja

sna

ńa2

kul

W
tej grze PREMIOWANE BĘDĄ
KOŃCÓWKI BANDEROLI KUPONÓW

5-cyfrową końcówkę banderoli
kuponu pięciozakładowego
SAMOCHÓD OSOBOWY marki

.,

superkomfortowe
spółdzielcze. 2 pokoje,

40941.

POZNAM samotnego,

,

—-

M-3

Kraków,

nr

odbę

„Lajkonika”

się w niedzielę 4 sierpnia, o godzi
nie; 12, w Pałacu Młodzieży w Krakowie,

Wiślna 2.

Wiśl-

losowanie

Kolejpę

dzie

♦

ty 40864

BONY PeKaO na samo
chód kupię. Oferty 40950

Kraków,

«Lajkoniku» gra premiowana

•

i. rąk. kupi prywatny za
kład ortopedyczny. Ofer
ty 40952 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2

„Prasa”

W

ul. Krowoderska 8.

panien

DWIE pracujące
ki poszukują >nieszkama.
Oferty 41017 ..Prasa” Kra
ków, Wiślna 2..

'

:

religijną, gospodarną,

otrzymuje bezpłatnie:

-

637-60.

korepetycji
matematyki i fizyki.
Krzysztof Godlewski, tel.
449-42,. godz. 17 —19.

320 zł

możliwością delegowania

2.

KUPIĘ w Krakowie gar
sonierę własnościową lub
z
kuchnią. Oferty
Kraków,
„Prasą”

Kraków

kupię.

—

mate

UDZIELAM

—

;

tel.

z-

150 zł

stWió Budownictwa Przemysłowego „CHEMOBUDOWA”
Kra
ków.
Absolwentom Przedsiębiorstwo zapewnia dobrze płatną pracę ria

rńięjścu

Wiślna

2.

—

—•

.

z

pokój
4Ó821

niski,
sportowy z

chemii.*

17.

pierwszej
drugiej
trzeciej

Praktyczną naukę

.

g-40579

KOREPETYCJE

Wynagrodzenie:
—

POKÓJ

kuchnią, superkomfortowe, w centrum,
2 .lub 3zpońa
zamienię
koję równorzędne. Ofer
ty 40910 „Prasa” Kraków,

.dziecięcy,
'lub

Wiślna

ków,

40934
Wiśl-

Kraków.

..Prasa”
2.

:
•

Wiślna

PeKaO

.

®

:STUDWT

na

stu

—

ZABIORĘ ęsamochóóem

4

-

komfortowego pokoj u-;
Oferty 40915. i,Prasa” Kra

dnia 28. IV.
K-6249

KUPIĘ

udzielą głęboki
korepetycji,- Biernat, tel. Jjudką

około 300 zł.

•

Eałęelb^^ięrncex^czą.
g g-4Q827

39

150 żł

W feRANI.CACH Krakowa

—

.

do

Różne

.

-

można

—

przez Policealne Studium
Zawodowe nr 11.

‘

15' lat.

—

.

Wynagrodzenie:

■

przypo

oglądać w GS Liszki, w
godz. 8—15, każdego dnia tygodnia (z wyjątkiem
niedziel).
Przetarg odbędzie się 9 sierpnia 1974 r., o
godz. ,10.
Wadium, w wysokości 10. proc., należy wpła
cić w kasie.. Spółdzielni. |
Zastrzega się prawo unieważnienia przetar
gu, bez obowiązku podania przyczyny.,, K-6297
,

skiego 11, zgubiła legi
tymacje szkolną, wydaną

—

'

27.400 zł.

wywoławcza wynosi

BRODOWSKA Małgorzata
Kraków, ul. Beniow

—

—

Kra

w

DRODZE II PRZETARGU NIEOGRANICZO
NEGO SPRZEDA SAMOCHÓD marki „Żuk”
A03, nr podwozia 21452, nr silnika 139790.
Cena

'

AGH.

2/3.

budowlaną

studencką
wydaną
przeż
g-40929
nr

kupię [ małą pircelę 'lub osoby do Gdyni. Wyjazd
ków, Wiślna ,2.
do 8 sierpnia. Tel. 508-58.
.^rozpoczętą/ budowę. Po
dać* położenie i cenę.
■g-41143.
PRZYJMĘ ; ■do
pokóju Sprzedawcy mogę ■
odstą
komfortowego, dwuosobo pić używalność -; mieszka GARAŻ 'do Wynajęcia.
wego,' spokojną panienkę:; nia. Oie'rty 40824 „Prasa”' Kraków, Wielicka 19. m.
16.
pracującą^ Kraków- Borek Kraków, Wiślna 2. -y
g-40994

Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
Liszkach, pów. Kraków, OGŁASZA, ŻE' W

Samochód

mację
40/G/69,

~

■Józefitów

—

legity

KUPIĘ willę, .‘Wpłrią, je
dnorodzinną,
superkomfortową,. w Krakowie

ków,- Wiślna. 2

poszuku

ją pokoju przy rodzinie.
Oferty 40875 ,}Prasa” Kra

mas

z

OTOK Leszek, Kraków
Wiślna 4/4,' zgubił

,(„bjiźriiak”)> Ęo~chnią;, Krżeczkóyz 6..
surowy.

PARCELĘ

—

Gminna

—

ogłasza

10/147/69

”

pięknie położoną, 3000 m2,
w Krakowie sprzedam, -y
pferty 40879 „Prasa” Kra

—

ziemnych
Bja terapię rmi^lfrakawa. móg.ąyby.ć dokonywane wyłącznie nja podstawię... uzyska.^
nda- szczegółowej ^kąHząęji, składowaMil* Ziemi' ffiłT^gruźtf. Zarówno koordy
nację jak i wydawątiie' zezwoleń, prowa
dzi. Zarząd ńą podstawie Uchwały PRN

w

im. Adama Polewki

i Zieleni
tel. 606-05,

Krakowa Nr
1969 r.

g-41Ó19

.

Miejski. Zarząd Dróg

m.

Bor

g-40897

•

.MATEMATYKA >'.. lekcji,
udzieli student AGH, Śtć-

pień,

własnościo

superkomfortowe, 3lub 4-pokoj ówe.
w
cen
trum
Krakowa kupię.
Chętnie „pekąowskie”.
Józefitów 2/3‘.
Zgłoszenia: ■
studenci

14608 Z74.

UNIEWAŻNIAM skradzio
ną' pieczątkę następującej
treści:
Wyrób -artyku-?
łów z Tworzyw Sztucz
nych Tadeusz Spicha Kra
ków ul. Zalesię 300”.

2

we.

BUDOWLANE!

-

w

nr

—

TORUNIU. pokój’ z ku-,
chnią zamienię na równo
rzędne w Krakowie. To
ruń, Warszawska 20, Lubomska.
g-40919

PRZEDSIĘBIORSTWA

kowie, ul. Barska 12,
mina, że wszelkie przerzuty

—

-

w:

INWESTORZY

zam.

Kotlarska

Krakowie,

w

g-4Ó894‘

'

MIESZKANIE

ul.

zgubił bilet : wolnćj'
jazdy, wydany przez MPK

W- BOCHNI sprzedam
dom jednorodzinny,
stan

•

udziela magister.
tel. 458-17
::

petycji
Zapała,

domek

kuchnią,

z

Zdzisław,

Kraków,

ku Fałęckim; Po kupnie
zamiana mieszkanija. Kra
ków. Janowskiego 6/l:.

SAMOTNĄ panią przyjmę
mieszkanie, za małą
usługę. Kraków, Barską
57/1. /
g-40918

DWAJ

i

B.

w

rytalnym. poszukuje, po-,
mocy domowej na stałe.
Gwarantuje tfddzielny pókój z całodziennym utrzyj

ul.

ul.

Nauka

ja Krasińskiego ;i4,
JYĘiOWIEC,

i

małego:

FryzjCrnia, ale

g-40759

pomocnika ko
walskiego przyj mę, Zgłośżenia: pracownia kowal

UĆŻŃIA
'

da

db

pokoje

„Pra

.

UWAGA

‘

1
FRYZJERKĘ
damską
męską
przyj mę. Posa

stałe lob

na

na

dochodzącą

—

dziecka.
Kraków,
Prusa 14/7.

—

FRYZJERKĘ

przyj mie

SOWA

244-33,

8/12.

SPRZEDAM

przepro

koszty

Teł..

Nieruchomości

ul.

m2,

roku.

—

.

na

•

POTRZEBNA

38

zamienię na
pokoje' ż kuchnią.

Zwrócę

prze

117.

1—1 .5

—

-

-

godz. 18—21,

60-9-05.

wadzki. Oferty 40901
sa” Kraków^ Wiślna, 2.

przetar

Boch

garsióńiery
pokoju z niekrępującym wejściem, ńa okres
lub

g-40700

duże 2

Zastrzega się prawo unieważnienia
gu, bez obowiązku podania przyczyn.
W przypadku odstąpienia nabywcy od za
warcia umowy wpłacone wadium ulegnie
K-6304
padkowi,

ścieków.

oczyszczania

teł.

48,

m.

ładne,
Celarowska,

wywo

nich szkól

POSZUKUJĘ.

na

Krakowie.

w

M-3

•

śred

i

Pstrowskiego.
Ućzćiwego znalazcę pro
o
szę
odprowadzenie żą
wysokim
wynagrodze
niem:
godz. 9—17 Boh.
Stalingradu 22. salon dla
piesków, tel. 502-08, a od
godz. 17 pl. Na Groblach
8/la, prawa ,oficyna.
g-41046

—

Mdty wińska, Byd
Szere
Szarych

goszcz,
gów 2

.

cowników i

kresie

równorzędne
Janina

Przetarg odbędzie się w dńiu 7 Sierpnia
1974 r. o godz. 12, w miejscu położenia nieru
chomości.
Wadium w wysokości 10 proc., ceny
ławczej
należy wpłacić, w kasie Dyrekcji,
V piętro, pokój 94, do dnia 6 sierpnia 1974 r.

przyległych:

żamienię

—

okolicach

w

nego

—

—

budynek mie
szkalny; wraz z przynależnościami, położony
przy ul. Zakątek nr 27. Cena wywoławcza wy

—

—

na,

—

Bydgoszcz

sucz
czar
Matecz

ZAGINĘŁA 6*letnia
ka
pudel średni,

„Pra

40854

Kraków, Wiślną 2.

M -3.
DOZORCOSTWO
Spółdzielcze, ńa- Kozłówku
zamienię na kwa
terunkowe. ; równorzędne
lub
większe.
Oferty
40810
„Prasa”
Kraków,
Wiślna 2

więk

M-4,
trzy
kwaterunkowe,
pókoj e.
telefon.
komfortowe,

nosi 3.050 żł.

Bochni

w

ta

na

MIESZKANIE

GO przeznaczony do rozbiórki

przystanku przed budynkiem Dyrekcji Huty,

na

sa”

śuper-

Krakowie,

w

kupię. Oferty

na

Zwie-

zamienię

rzyniec.

komfortowe,

Zguby

własiiośció-i

3-pokojowe,

we,

kie samo, względnie
I—III
sze.
piętro, i Oferty
41060
Kraków.
„Prasa”
Wiślna 2.

Dyrekcja Inwestycji Miejskich III w Krakowie,
Ul. Mogilska 17, SPRZEDA W DRODZE PRZE
TARGU PUBLICZNEGO NIEOGRANICZONE

Zgłaszających się przyjmuje Dział Kadr w Hucie im. Lónina
dojazd z Dworca Głównego PKP w Krakowie tramwajem linii „4”.
Wysiadać

zł.

K-6286

■,

dzielnica

Wiślną

.

MIESZKANIE

—

ciemną kuchnia.

z

parterze,

ków,

g-40085

ŚUPERKOMFORTOWE
\M-3

„Pra

—

Kra

40799 „Prasa”

Oferty

w

mian za
szkania’
nowicka 81/SI.

Przetarg ..odbędzie się w dniu 17 sierpnia
1974 r., o godz. 10, na parkińgu przy ul. Przy
Rondzie (obok sądu)? gdzie też będzie można
oglądać Wymieniony samochód.
Przystępujący, do przetargu Winni .wpłacić
w 'kas.ie Biura przy.ul. Lubicz 25, pokój 534,
wadium w wysokości 10 proc, ceny wywoław
czej, najpóźniej do dnia 16 sierpnia 1974 r.

i ZBROJARZY

INŻYNIERÓW

starszym

—

—

—

za
wynajęcie mie
Zgłoszenia: Bro
osobom

Łagiew

W KRAKOWIE
nikach sprzedam' połowę
domu
dwa pokoje z ku
chnią. Oferty 40800
sa” Kraków, Wiślna 2.

—

kaniowej, zapewni opiekę

49-^1.

godzinach

w

MIESZKANIE, 47 m2
pólkom fortowe, słonecz
ne, balkon, śródmieście
zamienię ha mniejsze.

MŁODE małżeństwo, z ro
cznym dzieckiem, człon
kowie spółdzielni miesz

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPRZE
DA: SAMOCHÓD osobowy tń-ki Warszawa typ
203, nr silnika 017887, nr podwozia 155716, rok
1966.
Ceną wywoławcza
budowy
wynosi

KOWALI

MŁODZIEŻ KRAKOWA

ZAPRASZA

<

Lokale

Biuro Projektów Górniczych w Krakowie, ul.
ŻE W DRODZE II
Lubicz 25,
OGŁASZA*

zasadni

po

Wiśl-‘

1.9 A

Bydgoska

codziennie

ślusarza

uprawnieniami PKP
Ślusarzy, tokarzy, elektryków
czej szkole zawodowej
FOR MIERZY ODLEWNIKÓW

—

Kraków,

„Prasa”

ul.

grecki
Oferty 41024

—•

*na" 2.

PRZETARGI

z

karaku

łapki

—

brązowe,

sprzedam.

:

Wiśl

2.

łowe,

wiska

MANEWROWYCH

INTERKLUB
POD PDZEWIA2KA

sztuk
41001

1000

Oferty

Kraków,

„Prasa”
na

K-6301

łem” PSS Kraków II SDH Kasa 2.

w

cy

SPRZEDAM
akermanów.
1

„SPOŁEM PSS” w Krakowie UNIEWAŻNIA
zgubioną pieczęć kasową o brzmieniu: „Spo

pri-

—

g-40079

UNIEWAŻNIA się zgubioną pieczątkę firmową
o
treści:
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
„Pokój” w Fiłipowicach pów. Brzesko woj.

natychmiast:

NIEWYKWALIFIKOWANYCH do

i..maszynę

UNIEWAŻNIA Się
zagubioną
pieczątkę o
brzmieniu: Przedsiębiorstwo Państwowe Ra
fineria Nafty „Trzebinia” w Trzebini (13).

KRAKOWIE

w

(8971)

z

NIE

zł.

wraz

a

PRZEOCZ OKAZJI!

JESZCZE DZISIAJ NADAJ
KUPON!

.

.

Jasionowa

20

.

K-6333

Nr 178

(8971)

Str3

Krakowscy „mostostalowcy”

podnieśli
i

Miłego i owocnego

kopułę

pobytu

dostojnym wnętrzu Colle
Maius odbyła się wczoraj
Kursu
uroczysta
inauguracja
Kultury i Języka Polskiego dla
porosłych, trzeciego już kursu;
zorganizowanego podczas tego
rocznych wakacji przez Towa
z ■
Polonią
rzystwo Łączności
Zagraniczną, „Polonia” Uniwer
w
ra
sytetu Jagiellońskiego
mach Szkoły Letniej Kultur/ i
Języka Polskiego.

Mazu zegara

pomogli przy

Warszawskiego

W

gium

Zamku

Dziś już na szczycie
Zamku I akcji pod hasłem: ,(Stara stolisię ca
Warśzawskięgo
znajduje
nowej stolicy”. )'
wieńcząca jego wieżę
kopuła,
Krakowscy
„mostostalowcy”
a także zegar,’ jak dawniej,
od dysponowali na placu budowy
mierza bieg czasu. Stało się to
wielkiej Cementowni w Mało
w, poważnej mierze również za goszczy (woj.
kieleckie)
naj
krakowskich
„mośtosta- większym w Polsce
sprawą
dźwigiem
lowćów”. Wzięli
oni
bowiem ■celes-ceńturion.
Zdolny jest Oli
bezpośredni udział w pięknej do podnoszenia ciężarów liczą
„mostocych do 150 tbn, Nasi
stalówcy” zaś posiadają szcze
drzewo
gólne d,oświadczenia w prowa
dzeniu tego typu operacji.
Za
to królowa naszych
Lipa
deklarowali
więc swą pomoc
drzew, wg podań żyło przed
wiekami ,we frygi! stare mał
przy podnoszeniu
kopuły zam
żeństwo
ona
Baucis hodókowej.”.
wala świnie,
a
on Philemon
Podróż dźwigu-kolosa, na plat
zajmował się pszczołami. Pew
i
formach
kołach samochodo
nego razu zawitali do ich bied
z
do
War
wych,
Małogoszczy
chatki
Zmęczeni podróżni,
nej
,się
szawy
odbyła
szybko
odmawiano
którym wszędzie
sprawnie.
przyjęcia. Małżeństwo Chętnie
i ugościło tym
ich przyjęło
Warszawscy
„mostostalowcy”
: czym
mogło.. Wędrowcami odokonali
na
placu zamkowym
kazali się bogowie
Jowisz
montażu kopuły,
zabezpieczyli
i Merkury. Za udzielenie im
Niewjęle cyklicznych imprez
ją przed korozją, w pełni, speł
gościny zamienili oni' ubogą
nili..
wszystkie wymogi wykoń zdobyło sobie taką popularność
chatę w świątynię,' w której
Baucis i Philemon zostali kaczenia tego
elementu
żamku. jak niedzielne‘’’ spotkania ’pde'-.
im.'
pianką 1 kapłanem; a po dłu
Następnie przystąpili do działa tycko-muzyczne w Parku
koncertu
ona stała się lipą,
gim życiu
nia krakowianie: główny opera JordanaiJ.. Przeciętnie
a
on
które jako
dębem,
miejsc
tor dźwigu S. Wojtaszek oraz o- słucha 600—800 osób, a
.drzewa miały
rosnąć przez
W. Jońca i W.
Le siedzących zawsze brak. Trudnoperatorzy
wieki1 koło świątyni,:1‘zamienia
śniak. Całkowicie, wykonaną ha się dziwić. Organizator koncer
jąc jednak śWe poprzednie za
Obecnie
ona
karmi'
doje- kopuła, umieszczona zosta tów— Estrada-Krakowska, sta
jęcia.
ła na murach wieży zamkowej. ra się o to, aby ich wykonaw
świnie.
pszczoły,' a on
W Polsce 'tosrią dwa gatunki
Krakowscy
„mostostalowcy’’ cami byli znani i wybitni .arty-s
lip. Drobnolistna (Tilia parvifo- pomogli fęż. bratnim- brygadom śei, nie-tylko.zresztą krakowscy.
W tym roku koncerty rozpo
lia Ehrh.) o liściach okrągłych, warszawskiego
Mostostalu”
sercowatych, pod spodem nie przy montażu tarczy zegarowej. częły się 6 czerwca i, jak na ra
bieskawozielonych,
tworzy
Wszystko; tp; odpyło się w ra zie, odbyło się ich sześć z udzia
drzewo,
ale; za .to mach czynu ■
społecznego „Mo łem tak popularnych artystów
mniejsze
kwitnie najobficiej i' jest naj stostalu” krakowskiego ria rzecz jak Barbara
Hesse-Bukowska,
Helena .Łazarska, Kazimierz Pubardziej miododajna. Lipa.szero- Warszawskiego’ Zamku.
kolistna
(Tilia
platyphyllos
Scop.) o liściach większych, z
obu stron zielonych i pod spo
dem delikatnie owłosionych wy
rasta w większe drzewo, ale .jest
mniej miododajna.
Od wieków ; cieszy się lipa
szacunkiem u ludzi i była nazy
wana
drzewem
tysiąca pożyt
ków." Sadzono ją powszechnie
—

—

Lipa

pro

Otwarcia kursu, dokonał
rektor UJ
prof. dr A. Strzał
—

kowski,

-

—

'

.

-

'

.—

'

—

'

’

—

‘

.

„

,

.

-

dworach.
Sa
ją na 'pamĄtkć królbwie
Jan tli Sobieski. Tworzyła

przy
dzili

.

np.

domach

i

ce,

Z

drzemki i ważne
drewna lipowego

rozmowy.
tworzono

które
arcydzieła
przetrwały. do chwili obecnej,
Piękno i wartość lipy opiewali
w
swych utworach liczni' poeci
i' pisarze. (TG)

rzeźbiarskie,

■iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii

W "piątkowym teatrze TV
HussaSitrmdberga w rez.
baczymy ,,Wierzycieli” Augusta kowskiego, reż. TV ; St. Zającz-r
kowskiego, scenografii; L. iJ.
Skarżyńskich, w opracowaniu
muzycznym ,J. Kaszyckiego. Ob
wiecie, że...
sadę stanowić-będą: T. Budzisz...w
Makroregionie Połud
Krzyżąnowska, J. Nowicki,; J.
niowym, które, województwo
H.
Stuhr,
Kużniakó.wna, Z.
krakowskie tworzy
wraz z
i Więcławówna i Zb. (Kosowski.
katowickiiń i opolskim, za
Osią tematyczną sztuki są pro
mieszkuje 7,5 min ludzi czy
blemy'* z dziedziny tżw. walki'
li 23' proc.
ludności kraju.
płci. Dwaj mężczyźni
-były ,i
t
Powierzchnia
Makroregionu ■aktualny mąż bohaterki utworu
Południowego wynosi 34.700
w
charakterze
Występują
km kw. eo stanowi 11 proc,
wierzycieli, rozliczających się w
powierzchni kraju.. Teryto
sposobi dość. okrutny ze swą
rialnie największe jest woje
dłużniczką
-partnerką, życio
krakowskie 15,355
wództwo
wą. Krakowski teatr TV -nada
km kw.; katowickie i opol2 sierpnia. Na
w
dniu
spektakl
Doktor Alicja pątoczkówna-Wojna
skie są obszarem prawie taT.
Budzisznaszym -zdjęciu
rowska jest dziś przodującym pra
ma
kie same
i J. Stuhr w jepierwsze
Krzyżanowska
cownikiem kolejowej służby zdro
9550 km kw., drugie ,9554 km
■ dnej ze scen.
wia, cieszącym się wielkim powa
kw. (a)
uznaniem”
żaniem,
sympatią
Fot. F. Tuszyński
i

Czy

.

—

■fł

—

—

-

.

.

—

•

.

.

pracy

Anna

Malak,.

Teresa

Budzisz-Krzyżanowska. Niestety,
w
sierpniu
nastąpi przerwa w spotkaniach.
Wielu ewentualnych wykonaw
ców wyjeżdża na urlopy, a pozą
tym koncerty,
bezpłatne kila
publiczności
kosztują
jednak
mie
Sporo' ''Estradę. Tak‘ Więc
siąc urlopu dla wykonawców i. -,
nieco oszczędności
dla Estrady,

znajdujące się tam? krzesła; nie
i dekoracje.
: rekwizyty,
Miejmy jednak nadzieję, że w
sierpniu aura nie będzie płatać
nam więcej
psikusów i w Bar
bakanie będziemy
mogli obej

które

.

rzeć„Kraków^ z wodewilu” '—
widowisko przygotowane
przez
Estradę, reżyserowane przez .Zo
w
fię Mikulską,
którym wystę
im.; Sło
pują aktorzy Teatru

we
wrześniu znów bę wackiego i Sżmelcpaką,
w
niedzielne
„Kraków z wodewilu”
jest
dziemy
mogli
przedpołudnia słuchać w Parku barwną rewią postaci, i,piosenek
Jordana pięknej muzyki i poe z : popularnych wodewilów. kraj ko wskich, wy korzy stano w nim
zji.
teksty Boya-Żeleńskiego, Kon
Na przeszkodzie
organizowa-Krumłowskiego, Wła
niu innych planowanych., w lip- stantego
Tadeu
cu
ną dysława Krzemińskiego,
przez Estradę
imprez
sza
Kwiatkowskiego. Spektakle
wolnym powietrzu stanęła, nie
codziennie” o
stety, pogoda. Nie t)dbył się np. odbywać będą się
a w poniedziałki1 rówz
ani
jeden
przewidzianych godz. 17,
nież o 21.
spektakli w Barbakanie, a cią
także :. o
Estrada pomyślała
głe deszcze porządnie uszkodziły
wczasowiczach.
zakopiańskich
Od 3 do 11 sierpnia w Zakopa
nem prezentowany będzie dwu
osobowy-'* •spektakl”' oparty na
tekście Magdaleny Samozwaniec
pt. „Maria i Magdalena”. Wy
stępują w nim, jak zapewne na
Od dziś działa nowe kino na' si Czytelnicy: pamiętają, Maria
wolnym powietrzu,! „Non-stop’.’ Nowotarska i Romana Próchnicna Błoniach.
obra ka. Pozostaje nam więc tylko
Pierwszym
krakowian do obejrze
zem
wyświetlanym ( na jego e- zachęcić,
z wodewilu”,
a
film
kranie będzie
produkcji nia „Krakowa
na wypoczynku
w
•USA
„Był sobie łajdak”. Na bawiących
„Marii' i Magda
tomiast od 3 do 4 sierpnia po- Zakopanem
(e)
leny”;
b
kazana
zostanie
„Ballada
;Cable’u Hogue’u”. Obydwa fil N/z.: Przed koncertem w Parku
my dozwolone śą od lat 16. Ich Jórdańa. Te puste miejsca za
jeszcze do ostatniego.
projekcja rozpoczyna się o godz. pełnią się
’•

Jednak

,

.

”

Nowe kino

—

-

-

Współtowarzyszy

stelak, Tadeusz

Polony,

ha Błoniach

ogrody, w których przyjmowano
gośdi, odbywano biesiady i tań

pacjen-

fi-’'

•

‘21.15.

Fot. J. Rubiś

Program zajęć obejmuje wy
kłady z zakresu historii Polski,
i
historii literatury,
muzyki
o
,sztuki polskiej oraz wiedzy
Polsce współczesnej i jej miej
scu w
świecie. Zajęcia będą, urozmaicane wycieczkami dó
atrakcyjnych miejscowości
Wy
poczynkowych ręgionii krakow
skiego. Życzymy rodakom z za
granicy miłego pobytu w Ojćźyźnie.
(as)
.

Błyszczą elewacje
straszą szyldy
Odnowione elewacje prźy Dródzę Królewskiej ukazały ciłe
piękno stylowych rt> kamieniczek
na tej-trasie,. I wszystko byłoby
w porządku,
,g,dyby nie jeden
.

mankament.

Chodzi

o

zniszczone

szyldy i reklamy wielu skłćpótp
i instytucji,' a stosowane na nich
liternictwo budzi

także

zastrze

Wydaje' się, 'iż plastyk
miejski powinien zdecydowani,
ingerować we właściwych przed
siębiorstwach, by na. odnowio
żenia.

nym królewskim szlaku. również
szyldy prezentowały się porządnie i' zgodnie z architekturą.

■-

'

”.....

Zkronlkl
22-letnl Jacek W.

(zam.

1*10

M. i usiłował

no.

W areszcie
osadzono
równiśż
Karola Z. (zam. w Mlyńczyskach,

nigdzie nie pracującego), który
wspólnie z drugim mężczyzną na
pad! w Limańówęj na Maria na B.
1 ciężko zranił go kamieniem.
Za podobny
czyn
ciężkiego
pobicia kamieniem Tadeusza Ś.

—

Interweniowaliśmy
W

„Echu”

z

dnia

11
"

został

aresztowany Jan B. (zam.
Odrowążu).

1

pod

W

Tarnowie

—

czkówna-Wojnarowska nie
wiele starsza niż jest dziś \
jej corkd M,ałgosia, która niedłu
go skończy średnią szkołę.
Jej :
miastem ródżjnnym, był Kraków,
szdwy, jako jedna z pierwszych,
ale mieszkała 'toted-y w Warsza znalazła się w Szarych, Szerewie. Działo się to 30 lat temu. gach. Często przewoziła rozkazy
gazetki z
Otrzymała .rozkaz stawienia' się i meldunki, broń. i
Warszawy do Krakowa. W jej
pod, wskazanym adresem.
Nie
był to pierwszy rozkaz domu rodzinnym w Warszawie
skierowany do młodziutkiej Ąli, przy ul. Koszykowej 1, mieścił
Jako harcerka, posiadająca prze 'się punkt kontaktowy polskiego
szkolenie z zakresu łączności, po podziemia,', chronili się tu ściga
raz pierwszy
powołana została ni, przez .okupanta ludzie, znaj
do pełnienia służby na Poczcie dowały skrytki-z. bronią,: ulotka(jłótcnej w Warszawie, nocą z 31 mi,rozmaitymi.poleceniajni.
30 ,laty, 'W dn.,31 UPrzed ■
sierpnia na 1 września 1939 r.
nie od razu znalazłam, się
Dyżur przeciągnął się... : Nadcfyo-. pcą,
dzily telefony i sygnały, o woj- pod Wskazanym, adresem. Trafi
śkach"". niemieckich pósuwają- łam jednak po drodze na zgru
Cyćh się w głąb kraju, o bohater powanie „Parasol", gdzie pełni
łam Służbę jako sanitariuszka.
skich walkach naszych żołnierzy,
bombardowanych miastach, pło Ale loreśzce dotarłam do swej
Komendy
Wspomina p. Alicja.
nących wsiach.
:
Byłam' ‘łączniczką, sanitariu
Zgodnie z "kolejnym rozkazem
przez okres
kampanii wrześnio szką: cały czas ńa pierwszych li
wej i pracowała w łączności, w niach powstańczego frontu:
Przed nami garść oryginalnych
Lublinie. Po powrocie do War'

.

.

--

'

’

”

pierwszej

niesienie

notatkę
pt:
zamieściliśmy
„Niedźwiedzią przysługę...”, w
o
Zalewa
nianego budynku. (lov)
której była mowa,
nym potokami deszczu budynku
ni 17 przy
al. 29 Listopada.
Pisaliśmy wówczas, źe podta
pianie domu zaczęło się od cza
su
ńa
położenia
wyższym
chodnika, z którego
poziomie
podczas ulewy woda spływała

Swierczkowie

wspom

I rzutem usiłowania

zabójstwa.

Z

harcerską lilijką
w szeroki świat

—

—

dr wnętrza domit.

można
Krakowscy harcerze utrzymu
przeżyć
Otrzymaliśmy pismo z-cy na
Ongiś życie
Śródmieście było nosa nie wyściubiając po- ją liczne i'owocne kóntakty i
dzielnicy
z informacją,
że po naszej pu za, własne opłotki. A teraz? Już bratnimi organizacjami naszych
blikacji
śnią
się wojaże, sąsiadów. W efekcie coraz licz
sprawa została zała- nastolatkom
twioń a.
Zarząd które o dziwo, dochodzą do skut niej wyjeżdżają latem poza gra
Dzielnicowy
nice kraju.
Dróg i Zieleni wykonał zabez- ku.

czelnika

"

suskie

I’tak członkowie hufca
w
Mielnie
goszczą

linii

grupę

pseudo
stop

wyzwoleniu, na UJ ukończyła
medycynę
specjalność:: inter
na i medycyna kolejowa.
:
Pochodzę z kolejarskiej ro
łącznika bojowego". Inny doku-,
mówi p. Alicja
która
ment, z datą 2. X. 1944 r. za dziny
świadcza o tym, że „Alicja.i Pa- z polskim kolejnictwem związa
toczkówna, pseudonim „Ala", o- na jest od początku jego istnie
trzymała Srebrny Krzyż Zasługi nia. Oba) moi dziadkowie, po
<ż Mieczami za niezłomną posta dobnie jak ojciec byli kolejarza
mi. Ja pracuję,w kolejowej służ-,
wę wobec wroga i odwagę"..
bie zdrowia od 1948 r. Byłam
Po upadku powstania i złoże
niu broni pociągnęła ,,Ala" wraz przez pewien okres, w 1957 r. ■
je
z kolumnami powstańczego woj
dynym lekarzem nowo powstają
ska w, kierunku Ożarowa. Udało cego
Szpitala
Kolejowego w
się jej zbiec z konwoju. W zie Krakowie. Potem pracowałam z
miance zmieniła mundur na cy ‘Pierwszym, 'jego dyrektorem :(óOrdynatorem ■oddziału
wilną odzież. Zachowała orzełka becnie
i biało-czerwoną opaskę z pow
wewnętrznego) Józefem. Jakiej
stańczego munduru, kilka doku wiczem, który kompletował zes
mentów i- legitymacji. które nam pół. Początkowo my lekarze peł
niliśmy wszystkie funkcje, także
pokazuje.
„Alicja Pątoczkówna,

nim „Ala" awansowana do
nia podporucznika: pełni funkcję

—

—

—

’

‘

trzydziestoosobowy
.zaś zespół naszych harcerzy uda się do Bańskiej Bystrzycy;
Piątka dzieci z Nowej
Huty
zawędruje aż na Kubę. Jest tó
już druga wizyta w tym egzo
te, które należą do ^pielęgniarek,
kraju
harcerzy" ze
laborantów medycznych. Korzy tycznym
nr 125 no
staliśmy z ubogiego, prymityw^ Szkoły Podstawowej
imię kubańskiego bohate
nego
sprzętu. Z biegiem lat szącej
ra Franka Paisa.
wszystko się zmieniło. Od dłuż
W
„Malcie” wea
czasu
zatrudniona
szego
jestem ■źmie tegorocznej
udział osiemnaścioró dzie
w Okręgowej Przychodni Lekar
i
ci- z powiatu limanowskiego
skiej PKP przy uł. Pawiej. Mój,.
które
nowotarskiego,
wypoczy
też tutaj pracuje.
mąż lekarz,
wać mają pod słonecznym nie
Syn Jacek studiuje medycynę.
bem. Rumunii.
Pani : doktor. Alicja PatgczkówKilka osób ze szczepu przy VI
na-Wpjnarowska za ! udział w Liceum Ogólnokształcącym uwalce z okupantem, niemieckim,
czestniczyć będzie w międzyna
■uzyskała przez MON potwierdze rodowym seminarium w Holan
nie dawniej wj/danych odzna
dii. Natomiast już dziś 48 dziew
czeń, a także przyznano jej no cząt i chłopców ze szczepu IX
we
wśród
nich: ŁÓ wyjeżdża do Italii?5
odznaczenia
Krzyż Walecznych, Krzyż Zasługi
Zwycięzcy konkursu pod na
Za
z Mleczami, Medal Wojska,
NRDzwą „Ojczyzna naszych
pracę w Iłolejpwej służbie zdro
cwskich
przyjaciół” w liczbie'
wia wyróżniona jest odznakami 24 osób
zaprószeni zostali do
„Przodownika Pracy", „Przodu Lipska i Drezna gdzie' przeby
jącego Kolejarza PRL", Srebr wać mają przez dni osiem.
nym'Krzyżem Żaślugi.
(bp) ■
(woj)

powstańczego

Do końca wojny ukrywała się
dokumentów, Wśród nich legity
macja nr 8, ź datą wystawienia.:. w Krakowie, studiując na taj
1 sierpnia 1944, zaświadczająca,:, nych kompletach farmację. Po

iż

w

asfaltowe przez
Władysław S. (zam. w Wierzcho
nawierzchni chodnika sławicach); ugodził nóżem Stanislai'
do
wę G. Został aresztowany pod zaprzy-zejściu
bramy

lipca pieczenie

go

wówczas p. Alicja Pato-

Kra

w

znieważył słownie Józefę
pobić interweniują
cych funkcjonariuszy MO. Na po
lecenie
Prokuratora dla dzielnicy
Podgórze awanturnika aresztowa

kowie)

—

jtÓW;

Była

■

-

Kultury i Języka Pol
skiego dla Dorosłych, w którym
uczestniczy 75 osób z USA i Kariady, trwać będzie do 18 sierp
nia, później uczestnicy
wyjadą
ńa 8 dniową wycieczkę, podczas
której zwiedzą Śląsk, Wielkopolskę i Warszawę.

—

—

•

Kurs

miesiąca

-

ojczyźnie

w

—

frontu

Słowaków,

_

'

—

.

-
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Nie

Lekkoatletyczne
mistrzostwa;

było emocji

Krakowa
(so

W DNIACH 3i4 bm.
bota i niedziela) na stadionie
Wawelu

odbędą się

między

.

zawodników krakowskich w zawodach
wezmą
udział lekkoatleci Bureviestnika Kijów, TJ VŻKG Ostrava, HSG Humboldt Universitaet Berlin i Clubul Nautic
; Uńiversitar Bukareszt.

prócz

WISŁA
RUCH CHORZÓW 0:0. Sędziował p. Suwiński
z Gdańska.
Widzów około 15 tysięcy;
WISŁA: Gonet, Gazda, Maculewicz, Płonka, Musial, Obarzanowski, Krawczyk, Garlej, Kmiecik, Kapka, Kusto (od
87 min. M.. Stolczyk).
-—

.

.

RUCH:

Czaja, Bajger, Ostafiński, Wyrobęk, Drzewiecki,
Maszczyk, Bon,, Bula, Marks, Beninger, Kopicera.

Początek zawodów w obyd
dni o godz. 17. Organiza
że grupy
torzy informują,
1 fonii
1

i

młodzież

wędrownych,
bezpłatny.

z

mają

śmy

w

Rey
tysię
jed

koobozów.
z

wstęp

iż

Mimo

Mecz Wisły z Ruchem wywołał
Krakowie spore zainteresowa
nie.
na
stadionie przy ul.
monta zebrało się około 15
kibiców.
cy
Opuszczali oni
nak boisko zawiedzeni. I na dotrudno im się dzisprawę

wa

dzieci

na

akcji

w

murawie
aż

oglądali

pięciu srebrnych

medalistów

mistrzostw świata
reprezentantów Polski (Maszczyk,
Musial, Kąpka, Kmiecik i Kusto).
mecz
nie stał na zbyt wysokim
poziom'e, a momentów
jących nie było wiele, nie, strzelo
no również ani jednej
bramki.

—

emocjonu

Co było właśnie najbardziej wi
doczne na boisku to to, że chorzówiąnie byli szybsi od piłkarzy Wi

sły i dzięki temu wygrywali wiele
pojedynków. Jeśli chodzi o prze
bieg meczu, to był ■:on znacznie
ciekawszy w drugiej części, kiedy
to krakowianie
więcej atakowali
i sporo strzelali,, niestety w więk
szości wypadków niezbyt celnie.
Ruc?
był zespołem dojrzałym
zwalniał
taktycznie,
umiejętnie
grę; przeprowadzał dużo szybkich
ataków skrzydłami, i W pełni za
służył na jeden punkt.
-

zawodnikami byli :
Musial i Garlej, w Ru
Drzewiecki
Maszczyk,

Najlepszymi

w Wiśle
chu

Krakowscy sympatycy piłki noż
nej zawiedli się ponadto na swej
jedenastce, która wczoraj grała
wolno, bez żadnej koncepcji takty
cznej, a trójka panów K (może z
wyjątkiem Kmiecika) była niewi

>

—

.

—

i Marks.
'

Na koniec kilka

słów

na

temat

p. Śliwińskiego .z Gdań
ska, Prowadził on wczorajsze
kanie: nieudolnie, nie panował nad

sędziego,

doczna.

spot

.sytuacjami boiskowymi, wydawał
że drużynę krakow
często decyzje, które krzywdziły
usprawiedliwić,\ .gdyż obie drużyny. Nie zobaczył nawet
wystąpiła ona wczoraj osłabiona, dwóch i ewidentnych ? fauli na polu
bez Antoniego i Henryka Szyma
karnym, popełnionych na szczęście
nowskich, którzy są kontuzjowani. „przez' obrońców,: raz Wisły, drugi
Drugim powodem wytłumaczenia „raz Rucliu.
słabszej gry Wisły jest fakt, że i od
z
(KAS)
długiego już czasu
uwagi na
mistrzostwa świata,
a
później na
turniej o Puchar Trzydziestolecia
—■
nie trenowała ona w pełnym:
składżie. Niemniej jednak niczym
nie /można
usprawiedliwić dość
ł
Wisła
Ruch 0:0, Stal
znacznych braków kondycyjnych I
Górnik
ŁKS (
u
Legia 3:1,
wszystkich zawodników.
Polnia
0:0, i
Lech
2:0,
Gwardia
Pogoń 0:0, Śląsk
I
Sosnowiec 0:0,
Zagłębie
t
i Szombierki
ROW 3:1, ZaOczywiście,

ską możną

—

I lisia
—

—

—

.

.

fragment

wczorajszego

meczu

.

Wisła—Ruch:znr3Ma

.

KSIĄŻEK

XXVIII

WARSZAWA.
Po .czterech kon
kurencjach mistrzostw armii, Za

pięctóbpj^u no

(Wę

Flank
woczesnym prowadzi
gry) 4003 pkt; Najlepszy z Polar

ków,. Peciak, zajmuję piąte
sce

—

3913

miej

—

pkt.
W

(ZSRR).

LANDSHUT.

.

—

lodzie

na

następujące
15, 18, 21, 34.

28
28
28

Wisła

28
28
28
28
28
28
28
28
28
38

'

33
32
Legia
Lech
"28
ŁKS
28
Gwardia
27
Polonia
27
27
Śląsk
ROW
25
25
Zagłębie S.
25
‘Pógóń
Szombierki. 28 24
Odra
:28. 21
Zagłębie W. 28 19
...

-

U,
12.
13
14.'
15.
16.

48—17
38—24
37—23
32—23
34—24
25—24
24—27
25—25
21—28
20—29
20—28
21—30
25—37
25—30
21 —34
18—31

...

.

,

Kina

—

’

—

•

.

.

-—

-

—

.

—

—

'

.

-

.

•

.

•
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Telewizja

poety

—

—

—

; 18.50 Spjewa Ewa.
19.29 Dobranoe.
ll.M
29.29 Kalejdoskop sport..

Jastrzębie,

—

Złotowska.

■Dziennik,

20.35 Z warsztatów krak. muzykologów
odkrycia ż zakresu pol
skiej muzyki XIX w., 21.05 —24
21
.15 Pejzaż pokoleń
godziny.
21.45 Mozart
Sympr. public.
fonia C-dur, 22.05 Pr. na piątek.
—

■

—

PIĄTEK

—

I: io Janosik

—

film'

—

10.50
prawa,
film ZSRR, 16.25
Programdnia, 16.39 Dziennik, IŚAO
Arie r i duety 'Z oper Verdiego i
Pucciniego, 17 Wiem wszystko
teleturniej, 17.20 Wychowanie fi
zyczne receptą na zdrowie. 17.45
Studio wakacyjne, Telewizji: Mło
dych. 18.20 Kronika. 18.40 Dialogi
19.10 Przypominamy,
historyczne,
19.30
radzimy, i 19.20 Dobranoc,
film
Dziennik.
.20.20 Janosik
21 .05 Panorama. 21 .45 Wiado
sermości sport.. 21 .50 Teatr TV: Wie
rzyciele. 23 Dziennik, 23.1S Pr. na
ser.

Zbójeckie

—

Siódme

niebo

Grodzkie

PTTK

orga

'

—

nizuje w niedzielę 4 bm. na
stępujące wycieczki: ♦ górską
w
na
trasie
dualna na czas.
Tatry Wysokie
Kuźnice
Hala Gąsienicowa
21 maja
XII etap Łódź
Warszawa (138 km).
Świnica
Zielony
Trasa nie jest jeszcze oficjalnie
zatwierdzona.
Ewentualne Liliowe
Kuźnice, + górską na
zmiany wprowadzi Międzynarodowy Komitet Organizacyjny na Staw
Karpackie na trasie
tradycyjnym zebraniu. Dyskusyjną- kwestią jest zwłaszcza przep Pogórze
Bano wice
OTrupielec
prowadzenie dwóch etapów w ostatnim dniu imprezy.
Dobczy ce.
Zaproszenia wysłano (oprócz organizujących
imprezę trzech stry sz
sobotę.
w
Danii,
Finlandii,
krajów) do Algierii, Belgii, Bułgarii, RFN,
Zgłoszenia
■
UWAGA!
biurze Koła
Francji, W. Brytanii, Włoch, Jugosławii, Kuby, Holandii, Ńor- Grodzkiego PTTK, ul. BasztoZa zmiany
w
ostatniej chwili
wegii, Austrii. Rumunii, Szwecji, ZSRR, Węgier i Hiszpanii. Na Wa 6, codziennie w godz. 15—19 wprowadzone w repertuarze tea
trów, kin, radia i telewizji redak
starcie stanie 18 zespołów, które wybiorą organizatorzy.
tw soboty w godz. 13—17).
nie blerze
—

—
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—
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Dyżury
,Kób^yka.,tf40,
Urologii
Ju3. Łarvngolnr.. ,oknlist,: N." Huta.

—

wyloso
3,

—

cja

ach órowa ni a

Wczoraj wieczorem opisałam wszystko i wysła
łam ostatnią pocztą
stwierdziłam nierozważnie.
Posłałaś to— policji ?
szepnął.
Powinnam była potwierdzić bez wahania. Widzia
łam w jego oczach, że już układa sobie plan ucieczki.
Ale zawahałam się ułamek sekundy i Bruce znowu
mocniej chwyci! przegub mojej ręki.
—, Nie do policji? Więc do kogo?
Gdy nie odpowiadałam, wykręcił mi rękę, aż syk
nęłam z. bólu.
Do kogo? Mów!
—

—

—

.

.

-

—

Do Simona—

.

<

Do Waszyngtonu?
zawołał, śmiejąc się głośno.
Odwrócił mnie z łatwością i pchnął na fotel
biurku.
cy
przy
Musimy wobec tego powstrzymać reakcję
go męża, Pisz!
polecił, kładąc przede mną kartkę
To będzie list do policji,
papieru, wziętą z półki.
oskarżający pielęgniarkę Ruth Caldicott o zabójstwo
pacjentki. Opiszesz jak znalazłaś jej dziennik, podasz
szczegóły dokonania zbrodni i to, że później zabrała
swoje zapiski z biurka w pokoju pani Patterson, ma
jąc pewnie zamiar zniszczyć go.
Nie zmusisz mnie do tego!
zawołałam, usiłując
wstać.
Bruce stał naprzeciwko, po drugiej stronie biurka,
odwrócony plecami do okna. Pochylił się, aby mnie
z powrotem pchnąć na fotel.
-to Jeśli tego nie zrobisz, to zabiję cię!"
zawołał.
Może ulękłabym się groźby brzmiącej w jego głosie,
gdybym w tym momencie nie dostrzegła lekkiego fa
lowania zasłony na oknie. Wtedy zrozumiałam, że nie
--

—

stoją

-

twoje

—

—

—

—

—

jestem sama z wrogiem.
Oczywiście, że tego nie zrobię!
wykrzyknęłam,
podnosząc się tak gwałtownie, że omal nie przewróci
—

—

łam fotela.
Bruce skoczył

w moją stronę i Peck. który.
stojąc
kotarą
prawie go dotykał, był zmuszony zatrzymać się, aby nie upaść na niego. To umożjiwiło mor
dercy zaciśnięcie swoich silnych palców na mojej szyi

za

—

Potrząsnęłam przecząco głową, gdyż
sym
ptomy choroby. Szybko przyniosłam z kanapy parę
i
koc
do
poduszek pod głowę chorego
okrycia go. Nie
pozwoliłam mu się poruszać, choć chciał wstawać
Następnie posłałam po doktora Hammonda. Przez cały
ten czas mężczyzna milczał i dopiero; gdy usłyszeliśmy
TO LET FURNISHED ■ILUMZ^&IYNSKA
pisk opon samochodowych na podjeźdżie,- Bruce uniósł
się nieco, aby: móc ująć moją dłoń.
Zwyciężyłaś, Rosę
szepnął, lecz podczas bada
i choć trwało to przez sekundę, byłam pewna, że zła
nia go przez doktora Hammonda i transportowania na
mie mi kark lub udusi.
piętro, aby ułożyć na łóżku w jego własnej sypialni,
Naglę Peck uderzył z całej siły i morderca zachwiał cały czas milczał..
się. Dostrzegłam na jego twarzy wściekłość, która po
chwili zmieniła się w. uczucie, zdumienia:, .rozpoznał
ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY
osobę mojego obrońcy. Mruknął coś.cicho i pochyliłBruce umierał. ,W niedzielę rano wiedział o tym do
się naprzód. Alę Peck uderzył ponownięj tym razem brze, ale nie zdradzał przygnębienia. Gdy po ciężkiej,
jeszcze silniej i Bruce Patterson upadł na podłogę. Śta-‘ całp^pćnej walcę ze śmiercią, jego stan polepszył się
liśmy z Peckiem, spoglądając na siebie poprzez leżą na tyle, że mógł mówić, szepnął mi:
ce ciało.
Rosę, nie zajmuj się mną tak usilnie. Nie warto!
Och, Peck!
■szepnęłam dość głupio, dysząc cięż I to z każdego względu. To najlepsze dla nas wyjście
ko.
Ogromnie jestem panu wdzięczną, ale to prze z sytuacji.— /
cież dziś pana wolne popołudnie...
Nie. zaprzeczyłam mu.
Pozostała w nim zdolność
r— Proszę
nawet nie myśleć o tym, proszę pani >szybkiej spostrzegawczości mimo walki o życie i to
stwierdził i począł się śmiać.
>,;
właśnie spowodowało, że zrozumiałam jak wielki uRzadko kiedy słyszałam śmiech Pecka, ale widocz
dział, w niej miała moja osoba.. Musiało to uwidoczi
nie był zaraźliwy, bo po chwili
ja śmiałam się ser nić^się ńa mojej twarzy, gdyż roześmiał się krótko,, eó
decznie, trzymając się jego ramienia i ciężko chwyta było powoderń ataku kaszlu. Gdy mu podałam trochę
jąc powietrze ustami.
wody do wypicia i poprawiłam poduszki, ujął moją
Cicho!
rzeki wreszcie.
Nie wpadajmy w hi
rękę i przycisnął do policzka.
sterię... Łobuz przychodzi do siebie—
Wczoraj wieczorem byłem gotów ciebie zabić, a
To przywróciło mi równowagę umysłu. Bruce Pat
ty przez całą noc zajmowałaś się mną. Po co to robisz?
terson wolno usiadł, rozcierając głowę i rozglądając
Czy chcesz oglądać jak będą mnie wieszać?
się niepewnie dokoła. Potem przycisnął rękę do piersi,
Usiłowałam wyciągnąć rękę,1 ale mężczyzna przy
chwiejąc się całym ciałem, dopóki nie oparł się o biur trzymywał' ją silnie.
'■
ko. Oddychał z wielkim trudem, a jego twarz i wargi
—Zawszę byłaś mi wierna, Rosę...
sine.
zbierało
mu
na
się
były
Wydał odgłos, jakby
wy
Wciąż działał na mnie jego wzrok, a ponadto mówił
mioty. Wtedy zapomniałam o jego zbrodniach, mając prawdę. Nie oburzałam się1 już także na jego niezno
człowieka
przed sobą
dotkniętego śmiertelną słabością. śną arogancję, dlatego odpowiedziałam po prostu:
Peck zaczął mnie ostrzegać:
Kochałam ciebie, Jeremy...
Niech pani uważa... Może przecież udawać—
(64)
(Ciąg dalszy nastąpi)
JOSEPHINE BELL
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380-50;
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Telefon Zaufania 377-55
(16-r29);h
Straż Poż. 08,
Pomóc Drogową
PZMot JCrafców 417-60 (7—22).
kopane 27-971 N,Targ 99-42
Sącz 208-95. Tarnów 39-^6 fcodz.
In fo rmaci a
o
7—16).
TTslugach,
teł; 5Ś.5is8-. 298-56,
Mały Rynek 5

Nową Mńta: Pogot. MO teł. 4ii-it,
Ratunk.

Straż

Poż.

Dyżur pediatr.; dla Nowej
Szpital' w' Ńowei, Hućlel. Tnformacia kolejowa
zagr. 29?-48,
krsij 238-80 do 85. 595-16. Informa
kn4nwa
te’
41(dte N. H11cja
487-33
Hufr:

.

203-42
584-23. 230?19.
Teteten Zaufania .916-^1
Krak.
dobę. 262-33 (8—16).

203-22
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Milicyjny
cąła

-

Tow*

Świadomego

Macierzvństwa.

Wódz. Poradnia Lek?tevą u1. Boh.
Stalingradu 13 tel. 578-08, ctypna
codz. od 9 do 18.
.

Aofeki

.

Rvnek GI.
—

.

Podgórz* 696-50. 667-57. Grzegórzki
07,
'‘nq- ni, 206-77 Pngot. MO

Pogot.

.
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Siemiradzkiego 1: wvnadki teł. 09,

—

—

do XX

•

.

—

Boż

.

—

.

KOŁO

Kno«1n1a

.

.

,

9—2 -1-).

(ćódź.

nica. ui. Sz*rńką
rzemfo^fo a^yst.
XVII
W.
(czw.. r»?Pt. 10—14).

z

—

—

—

T

ez.

Huta:

Wieliczka■''cpdz. 8^16).

—

—

—

al. Róż 3:
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niat. 11—11). Rydlówka.
28 (CZW.M5—18. piat.; Tl—14). KTF,
ul. Boh. Stalingradu
v>nv« t*.
N.

W;

—

AZ"/

.

.

CZWARTEK
I: 16.25 Pr. dnia,
16.30
16.40
Dziennik,
Teleferie,
17.55 Kronika, 18.15 Estrada
cka
Pieśń o ciemności.
13.35
TEST. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dzien
nik. 20.20 Ekran wspomnień: Ka
film poi:. 22.05, Wiadomości
nał
sportowe, 22.15 Czym żyje świat
pr.
publ, międzynarodowej. 22.45
Dziennik. 23 Program na piątek
CZWARTEK
II: 18.05 Program
dnia, 18.46 Ąycerz;— ■'f.rm
: JS?Ł'SSssHBi 1?.29 Monografie miaśł

—

zajmuje

numery

40
34
33

Teatry

—

wyści

W MAŁYM LOTKU

Ruch
Górnik
Stal

i

—

—

.

wano

TABELA

—

dnio niemiecki zespół EV 9:1.
LUBLIN.
W
czasie szkolenio
wych lotów doszło do tragicznego
zderzenia
dwóch
szybowców, w
wyniku czego poniósł śmierć Le
szek Studziński.
OSLO.
Podczas zawodów lekko
atletycznych Stones (USA) uzyśkał
w skoku wzwyż 2,28 m.
DTEZ.
Po ośmiu etapach
dookoła Nadrenii
gu kolarskiego
prowadzi Van den Hoek (Holan-

dia). Trybałą
(Polska)
dziewiąte miejsce.

.

—

—

re
wym
hokeja
prezentacji CSRS pokonała zacho
meczu

Poko

—

międzynarodo

W

3:1.

i

—

—

międzynarodowym
turnieju szachowym zwyciężył. Tal
LUBLIN.,

...

Odra

głębie Wałbrzych
1.
2.
3.
4.
■5.
6.
7.
8.
9.
10.

—.

turnieju
Rumunią.
żyła Bułgaria
przed
Polską—po2pkt,iNRD—0pkt.
w

i

ju, a organizatorzy już mają zaplanowany program kolejnej edyćji majowej imprezy, Jaki będzie XXVIII WP?
Start nastąpi z Berlina w dniu 9 maja. Novum śtanówic będzie
„Sztafeta Narodów”, Każda drużyna sto
interesujący prolog
czy walkę w jeżdzie ńa czas na dystansie 7 km, najszybsi Otrzy
mają nazajutrz błękitne koszulki pierwszych przodowników ze
społowych.
Później drużyny wytypują, najmocniejszego z zespołu, który
przystąpi do Walki W jeżdzie indywidualnej 6 żółtą koszulkę.
Na starcie I „normalnego” etapu już pojawią się więc liderzy W
'■„wisząc-- it- jog jp
żółtej :'i>hŁęlęitfty^b:*bą®.wach.
Trasa? W zasadzie jest równinna. Oto projekt:
I etap Berlin
9 mają
Magdeburg (163 km).
II etap Magdeburg
10 maja
Gera (158 km).
11 maja
III etap Gera
Karl-Marx-Stadt (132 km).
12 maja
dzień odpoczynku.
13 maja
IV etap Freiberg
Praga (172 km). ;
14 maja
V etap Praga—Hradec Kralovę (161 km).
Ołomuniec (163 km),
15 maja.— VI etap Hradec. Kralove
16 maja
VII etap Lipnik
Trzyniec (170 km),
17 maja
dzień odpoczynku.
18 maja
VIII etap Trzyniec
Opole (170 km).
19 maja
IX etap Wrocław
Zielona Góra (153 km).
20 maja
X etap Głogów S, Kalisz (159 km).
21 maja
XI etap Kalisz
Konin (40 km)
jazda indywi-

W

.

'

Wyścigu Pokoju

1,5 MIESIĄCA upłynęło od zakończenia XXVII Wyścigu

międzynarodo
kószykarek zwycię

przyjaźnionych

.

—

i

otwarcie

na

ŁÓDŹ.
W
międzynarodowym
turnieju siatkarek zwyciężyła Ku
ba przed Rumunią, NRD, Polską,
CSRS, Węgrami, RFN; i Francją.
wym

...

„

—

Telegraficznie
KONSTANCA.

Narodów11

Sztafeta

rzanowski.
W

...

—

culewicz, po prawej stronie ObaFot.

Wawel-konmaty (czw. d—14.15, piąt.
wol.), Skarbiec i Zbro
jownia (czw, 10—14 .30, piąt. 12—18
Piotra
SIERPNIA
wst.
wol.), Zamek i Muzeum w
Pieskowej Skale (czw, : piąt. .10^16), Muzeum Lenina, Topolowa 5:
Lenin w Polsce (czw. niecż., piąt.
9—18). Oddział, ul. Kr. Jadwigi 41:
19.15
(czw. 9—13,
Szczęśliwe Mieszkanie Lenina
Słowackiego
w
Poroninie (cyw.
piąt, niecz.),
wydarzenie.
w
piąt. 8—16),
Białym Dunajcu
(czw. niecz., piąt. 9—16), Muzeym
Historyczne
Oddziały: Jana 12:
Kijów 17. 19.30 Mania wielkości Dzieje i kultura Krakowa (ćzav.
21: Dzieje
l.i
Uciecha
20.15
9r—15).
piąt.
Szpitalni
15.45,
18,
(fr.
L4).
Wielki łup gangu Olsena (dun. I.
teatru
krak.
(czw. piąt. 9 —15),
'11)/ Warszawa 15.45. 18. 20.15 Włoch
Krzysztófory, Rynek GŁ 35: Kra
ków w malarstwie
szuka żony (wł. L 14).
Wolność
Fabijańskjbh
Haiti
(czw. piąt. 9 —15). Franciszkańska
16.30,
19,30
wyspa
4:
m.
Krakowa
1.
15.30
(czw.
16). Apollo
Nagrody
przeklęta (USA
18. 20.30 Sutjeska (jug. I 14). Wan
piąt. 9 —15). Wieża Ratuszowa (czw.
da 16. 18, 20 Dzieci Iwicy z buszu
piąt. 8 .30—14.30). Muzeum NatrodoOddziały: Suklenniee: Gale
(ang. 1. 7) Ml. Gwardia (Lubica we
15) 14.45. 17, 19.15 Pojedynek na ria malarstwa poi. Kpc w. (czW.
wietrze (jap l. 18) Sztuka
stu 12—18 wst. wol.. piąt. ifl—16). Dom
Matejki, Floriańska 41 (czw. ,10—
dyjne 16. 19 Wspaniałe słowo
16. piąt.
wolność (radź. 1 14) Wisła (Gazo
12—18). Szołayskich, pl.
wa
Dom
21)• 16.' 18
wampirów Szczeoańskl 9: Pól. malarstwo: 1
rzeźba
do
.1764 r; (czw. piąt, J.0—
(ang. 1. 14), 20 Prawo gwałtu (USA
Fijars-ka 8:
•1,16). Maskotka (Dzierżyńskiego 55) 16). Czartoryskichj
15.3Q, 17.30, 19.30 Dziewczyna inna Wyst. arcydzieł ze zbiorów Czar: niż wśzystjcię
(ang 1. 18). Ugorek toryskich (czw. 42—18 wst< wpl.,2.
ótąt. 10—16). Nowy Gmach, al.l 3
(os. Ugorek) 17, 19 Droga do Sali
Grafika w Krakowie
Maja 1:
ny (fr. 1, 18). Pasaż (Pasaż Bie
1945—74 (czw. piat. 10—16). Archeo
laka) 15, 1645 Przygody Bolka i
logiczne. Poselska 3.: Starożytność
Lotką; 18, 20. 22 Czarownice (wł.
średniowiecze Małopolski, Ko1.
Kultura (Rynek Główny i
1S).
27) 15.45. 18. 20.15 Droga do Saliny lekcje zabytków a rcheolopii śród(fr. 1. 18) Mikro (Dzierżyńskiego ziem nom orskiej (czw. 14—18 wst.
5) 16, 18. 20 Pojedynek rewolwe jęfrol.. p;at. m—14). Podziemia ko
ścioła św. Woiciechą (cżw. piat.
rowców (USA 1.16)
Dom Żołnierza
stu 9—V7). Etnograficzne, nl. Wpinlea
ńiećzyne. Związkowiec
dyjne (Grzegórzecka 71) 16, 18, 20 1: Polska kultura „ludowa. 70 lat
Wśród
zielonych wzgórz (rum. twórczości Zalioia (czw.: piat, 10—'
1. 18)18). Przyrodnicze. Sławkowska .17
fczw. piąt.
KINA W NOWEJ HUCIE:
10—13). Pawilon WyŚwit d. sala 15.45, 18. 2045 Maj s*a,wowv. ni.. szczńPśńFki- 3ą: »V
Grafiki
(czw. 11 —18. Piat.
■Rieńpąle
nia wielkości (fr. 1 14).
Świt m.
13— 5^1.. Krzysztoforv.. Szczepańska
sala 15. 17.30, 20 Rzym (wł. I. 18).
:
Grafiki
W.j Tineva | (Anglia)
światowid d.' sala 15.45. 18, 2045
.Niema
mocnych
(poi. 1 11). (czw., ,'piat.: 41—Pryzmat. ?. T>óbŚwiatowid m. sala 45, 17, 19 Zwario ■7ow<ska 3: Grafika
E. Sidó^ki.na
7SRR
Pałac
(czw; piąt. >0—19).
wany weekend (fr. 1. 11). Sfinks
■ Sztuki, ni‘ Sźczenański 4: 37
nieczynne.
nale ^r’fiki fozw. 11—18, piat. 13—
12—18 wst,

Justyna

narodowe
mistrzostwa Krakowa w lekkiej atletyce. O-

zorganizowane:

Wysławy -muzea

CZWARTEK

ftlen). pl. Wolnoś

42

ci

7, Pstrówskiegó 94
(tlen). N.
Huta, Centrum A blok 3 (tlen).
.

ROŻNE
ZOO (Lasek
do zmroku.

od

Wolski)

godz.

>

Ogród Botaniczny (Kopernika 27)
od Sodz
3 do zmroku.
Salon Gier Sport, i Zrąezn. ..Za
kopianka” ul. Marka 34 (Planty)
od godz. i 10—21
.

Radio
PROGRAM H

ĆŻWARTŻK
Dzienniki:
3.30, i.3Ó, 5.30, S.30,
7.30, 8.30. 11.35, 13.30, 16.50, 18.30,
21.30 23.30,
.

17.00 Na krakowskiej
antenie
dzielnica
Śródmieście. 18.30 Echa dnia. 18.40 Nśuka" praktykę..—
Geofon
znaczny „Glos ztómi”.
19.00 Bogusławski
Koncert na
obój; obój d’amore, rożek angiel-'
skl, orkiestrę. 19.15 23 lekcja jęz.
—

—

—

19 30 Reportaż „Zwy
angielsk.
(30czajni, prości, nieogromnl”
lecie
Powstania warśźąwskiego).'
20 Z
baroku.
-muzyki włoskiego
20.30 Magazyn liter.- muz. 21.00;lit- ■
wory
kompozytorów szwajcar
.

skich. i
21.50
21.55 Żołnierz

Wiadomości

sport.

kompozytor. 22,30
Konfrontacje
Nowy film W.
Podgórskiego
„Pójdziesz ponad
sadem”. .23.00 ■
„Co piszą o muzy
ce”? 23.20 Muzyka poważna. 23.35
Co słychać w świećie. 23.40 Mu
zyka dawna.
—

—

Na UKF 68.75 MHz

—

z

Krakowa

—

—

16.00—17.00
FONICZNY.

PROGRAM

STERĘO-

'

