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W niedzielę 6 czerwca To
karnia gościnnie powita dele
gacje z Krakowa i całego miej
skiego województwa, które

zgromadzi tu wspólna dorocz
na uroczystość — Ludowe
Święto. Gminę tę wybrano ze

względu na dużą aktywność
społeczno - gospodarczą jej
mieszkańców, którzy w minio
nym pięcioleciu zainicjowali i
doprowadzili do skutku szereg
ważnych dla tego terenu

przedsięwzięć — budowę dróg,
domu ludowego, remiz stra
żackich.

w Polsce

8,2 min dzieci w wie
ku do 14 lat obchodzi w

naszym kraju tegoroczny
„Dzień Dziecka". Jest to

4 min dziewcząt i 4,2
min chłopców.

Ta młodociana społe
czność stanowi prawie
jedną czwartą ogólnej
liczby ludności i korzysta
z wielu różnorodnych
form opieki państwa. .

Jedną z nich jest wy
chowanie przedszkolne
przygotowujące do życia
i pracy w szkole. Obję
tych nim jest ponad 44

proc, dzieci w wieku od
3do6lat.

W szkołach podsta
wowych pobiera naukę

4,3 min dzieci. Oznacza

to, że ponad 99 proc,
dzieci w wieku 7—14 lat

objętych jest naucza
niem. Przy tym co trzeci
uczeń ma zapewnione
dożywianie w placówce
szkolnej.

Na zaproszenie ministra spraw
zagranicznych PRL, Stefana Ol
szowskiego, dziś w godzinach
wieczornych przybywa z oficjal
ną wizytą do Polski minister

spraw zagranicznych Szwecji —

Swen Andersson. ,

Pobyt szwedzkiego ministra w

naszym kraju -będzie wypełnio
ny spotkaniami i rozmowami ro
boczymi.

Tematem rozmów obu mini
strów spraw zagranicznych będą
zagadnienia dalszego wszech
stronnego rozwoju przyjaźni sto
sunków i Współpracy ■między
Polską i Szwecją.

Święto Ludowe w całym
województwie poprzedzą o-

twarte zebrania kół ZSL i POP
PZPR oraz spotkania .zasłużo
nych działaczy z mieszkańca
mi wsi, a także akademie i
wieczornice, Z okazji swego
święta pracująca wieś podej
muje zobowiązania produk
cyjne i czyny społeczne.
. Oprócz wojewódzkiej uro
czystości w Tokarni we wszy
stkich gminach odbędą się
wiece, koncerty i festyny. Dwa
Koła ZSL — w Bęble i Bisku
picach — otrzymają sztanda
ry. .

. Patronat nad uroczystościa
mi objął Krakowski Honoro
wy Komitet Obchodów Świę
ta Ludowego, któremu prze
wodniczy członek NK ZSL,
prezes KK ZSL w Krakowie,
poseł na Sejm — Władysław
Cabaj. W skład Kbmitetu zo
stali powołani: I sekretarz KK
PZPR — Wit Drapich, prezy
dent m. Krakowa — Jerzy Pę
kala, przewodniczący KK
FJN — Mieczysław Karaś,
przewodniczący KK SD — Jan
Janowski, przewodniczący
Krak.. Rady - Zw. Zaw. — An
toni . Dałkowski, przewodni
czący Rady Krak. Federacji
SZMP, liczni działacze społe
czni i polityczni.. Pełny skład
osobowy Komitetu. Honorowe
go podaje dzisiejsza prasa po
ranna.

Trzęsienie ziemi

w Turcji
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Kraków, wtorek 1 czerwca 1976 r.

„Interkosmos"
liczy 10 lat

Rozszerza się grono mocarstw kosmicznych
MOSKWA
W wywiadzie udzielonym z

okazji dziesiątej rocznicy po
wstania przy Akademii Nauk
ZSRR Rady „Interkosmosu”,
przewodniczący Rady, Boris Pie-
trów powiedżiał, że w minionym
10-leciu dzięki pomocy i inicja
tywie uczonych radzieckich zna
cznie rozszerzyło się grono, „mo
carstw kosmicznych”. Rada „In-
terkosmoś”, została utworzona
31 maja 1966 r. jako ośrodek ko
ordynujący wszystkie kierunki -

współpracy w dziedzinie badań
kosmicznych.
■W ciągu 10 lat, wystrzelono 14

sputników serii „Interkosmos”, z

których każdy został przygoto
wany Wspólnymi siłami uczo
nych i inżynierów krajów so
cjalistycznych. Wymownym do
wodem owocności tych' ekspery
mentów jest to, że na kolejnej se
sji- Międzynarodowego Komitetu
d. s. Badań Kosmicznych, (6 czer
wca w Filadelfii), część refera
tów poświęcona będzie badaniom
zespołowym, przeprowadzonym
przez kraje socjalistyczne w ra
mach programu „Interkosmos”.

Program „Interkosmos” jest 6-

gnęły uczonych wielu czołowych
ośrodków krajów kapitalistycz
nych. Aktywnie rozwija się
współpraca ze specjalistami
fraricuskimi. Jej ukoronowaniem
stał się wspólny eksperyment
„Arax”, w toku którego badano
zorzę polarną, wytworzoną sztu
cznie w atmosferze. Wielkiej
pracy dokonała Rada „Interkos
mosu” w związku z przygotowa
niami do pierwszego radziecko-

amerykańskiego eksperymentu
„Sójuz-Apollo” i jego realizacją.
Rozwija się współpraca ze Szwe
cją i Indiami.

W. Stambule podano do wiado
mości, że w nocy z niedzieli na

poniedziałek w tureckiej pro
wincji Kars wystąpiło nowe

trzęsienie ziemi. Spowodowało

mów.*
Na szczęście - nie byio żadnych

ofiar W ludziach.

ono zawąlfepie się okuło ■100. do-. .twarty? dla, wszystkich krajów,
które pragną do niego przystą
pić. W ciąga 10 lat, różne pro
jekty „Interkosmosu” 1 przycią-

w Hindukuszu

SB UTRO pogoda w rejonie
M Krakowa kształtować się
U będzie na peryferiach■ wyżu. Zachmurzenie
fll zmienne z przewagą ^u"
H żego. w ciągu dnia opa-

dy przelotne, a w godzi
nach popołudniowych mo

żliwość burz. Wiatry zachod
nie 4—6 m/sek. Temperatura
dniem 12—15, nocą 9—6 st. C.
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Domy i pola
pod wodą

w Amazonii
wodowały wiele szkód w 23 mia
stach położonych nad Amazonką
i w jej dorzeczu. Przypuszcza
się, że opadanie fali powodzio
wej nastąpi dopiero pod koniec
czerwca br.

Tysiące powodzian zostało
zmuszonych do porzucenia do
mostw i szukania bezpieczniej
szych miejsc. Rząd brazylijski
obawia się, że może dojść do
wybuchów epidemii. Notuje się
poważne straty bydła i upraw
rolnych. Ludność odczuwa brak
żywności. Zalanie rozległych ob
szarów przez wezbrane wody
wywołało już plagę jadowitych
wężów, groźnych zarówno dla
ludzi jak i inwentarza żywego
Wieśniacy rozpaczliwie walczą o

utrzymanie przy życiu ocalałych
do tej pory zwierząt Chłopi bu
dują specjalne platformy pły
wające, na których umieszcza się
bydło i trzodę chlewną aby w

ten sposób zapewnić
mum bezpieczeństwa,
nach nawiedzonych
żywność i paszę dostarcza się na

łodziach.

RIO DE JANEIRO

Amazonią, nawiedzona naj
większą powodzią od 20 lat zo
stała ogłoszona terenem klęski
żywiołowej. Gubernator stanu,
Amazonas,
specjalnych komitetów
dziowych, aby zorganizować sze
roką akcję pomocy dla miesz
kańców tego rejonu.

Wezbrane wody zniszczyły nie
tylko rozległe obszary rolne i

zatopiły wioski, ale również spo-

polecił powołanie
powo-

3000 ludzi i 30 przedsiębiorstw hu
duje w Gdańsku rafinerię. Zakoń
czono już instalację reformingu
katalitycznego do wytwarzania
wysokooktanowej benzyny, a tym
samym cały blok paliwowy. Obec
nie prace koncentrują się przy
montażu urządzeń destylacji próż
niowej, która dostarczać ma pół
produkty dla bloku olejowego, in
stalacji utleniania i ekspedycji
asfaltów, hydrorafineria oleju i in
ne. w pierwszym półroczu 1977 ro
ku brygady budowniczych pneka
żą blok olejowy. Wówczas będzie
można rozszerzyć ilość wyrobów
na eksport, takich jak selectole,
marinole i wiele innych. Będzie to
w sumie 260 tys. ton rocznie. Naj
większe zadania realizują załogi
Gdańskiego Przedsiębiorstwa Bu
downictwa Przemysłowego, „Izo-
kor** z Płocka, gdański „Mosto
stal” oraz „Energoaparatura” z

Katowic. Na zdjęciu: montaż rur

w bloku olejowym..
CAF — Ukiejewskt

10-osobowa.
opuściła wczoraj
dziś ruszyć przez
kient do Kabulu
Hindukuszu.

Zakopiańczycy,
wodzi znany himalaista, Ryszard
•Szafirski postanowili zaatakować
Kesnikhan, szczyt wysokości 6754
m nową drogą, przez północną
ścianę. Szczyt był już zdobyty
parę razy, ale nie tą, bardzo
trudną, eksponowaną ścianą,

„Prix Femina

grupa alpinistów
Zakopane, by

Moskwę, Tasz-
i dalej w góry

którym prze-

Krwawy bilans
walk w Libanie

Poniedziałek został uznany za

najbardziej krwawy dzień woj
ny domowej w Libanie.

W wyniku zaciekłych walk w

Bejrucie, z użyciem artylerii, 110
osób zostało zabitych a co naj
mniej 200 odniosło rany. Znale
ziono zwłoki 35 ofiar poprze
dnich starć zbrojnych.

która będzie wymagała od wspi
naczy dużego wysiłku.

Gdyby ten plan powiódł się, to

byłoby to niejako rozpoczęcie
„nowego etapu” alpinizmu w gó
rach Hindukuszu. Dotychczas
bowiem prowadzono tu tylko
wyprawy eksploracyjne. Ta wy
prawa zapoczątkowałaby wejścia
cżysto sportowe.

Jako drugie zadanie, zakopiań
czycy postawili sobie trawers
trzech szczytów siedmiotysięcz-
nych w rejonie Noszaka. Będzie
to również bardzo trudny atak,
gdyż grupa szturmowa będzie
przebywała przez 6 dni na wyso
kości ok. 7 tys. m. (A. Rak,)
W Tokio odbył się oryginalny wy
ścig rowerów trójkołowych. Orga
nizatorzy * i uczestnicy wyścigu
pragną wykazać ’wyższość tych
„nieszkodliwych’’ pojazdów nad
samochodami, marzą o wyparciu
wyścigów samochodowych przez
wyścigi trójkołowców i o włącze
niu tej konkurencji do Igrzysk O"
limpijskich. Producentem tych po
jazdów w Japonii jest... koncern

samochodowy Honda.
CAF — UPI — telefoto

NA ZAKOŃCZENIE wizyty
w Brazylii, delegacja Sejmu
PRL, po rozmowach przepro-
wadzonych zarówno w stolicy
tego kraju, jak i w Sao Pau
lo, Kurytybie oraz w Rio de
Janeiro, udała się ną teren
brazylijskiej, Amazonii, tj.do
rejonu, któremu w perspekty-
iwicźńyth planach rozwoju
Brazylii wyąp.ącza. się ńlemałą
rolę.

W VAN CÓW£R, w Kanadzie,,
otwarta została konferencja na

temat osiedli ludzkich „Habi
tat”. Uczestniczy w niej ok. 3
tys. delegatów ze 140 krajów.
Konferencję otworzył sekrer
tarz generalny ONZ — Kurt
Waldheim. Sprawozdawcą ge?
neralnym konferencji został
członek delegacji polskiej —

prof. Adolf Ciborowski. Dele
gacji polskiej przewodniccy
ambasador PRL w Kanadzie —•

Józef Czesak.
31 MAJA przybył z oficjalną

wizytą do Związku Radzieckie
go, prezydent Filipin — Ferdi-
nand Marcos. na zaproszenie
Prezydium Rady Najwyższej
ZSRR i rządu radzieckiego.

PREZYDENT Cypru — arcy
biskup Makarios, odrzucił jako
„całkowicie niedorzeczną i nie
do przyjęcia”, propozycję Tur
ków cypryjskich, przewidują
cą podział Wyspy pomiędzy
społeczność grecką i turecką.

ZMARŁ w Paryżu, w wieku
6G lat światowej sławy uczony
francuski, dyrektor Instytutu
Pasteura — prof. Jacques Mo-
nod. Był on laureatem Nagro
dy Nobla w' medycynie, przy
znanej mu (wraz z dwoma in
nymi uczonymi) w 1965 r. ra

odkrycia w dziedzinie biologii
/komórek.

BANK LtlDZKIE-H,
SEREi

Nieudana próba
W jednym ze szpitali londyń

skich, przeprowadzono wczoraj
operację rozdzielenia sióstr sy
jamskich, które przed czterema
dniami przyszły na świat w

Carshalton. Opefacja dziewczy
nek, zrośniętych klatkami pier
siowymi i brzuszkami, trwąła
trzy godziny. Jedna z sióstr
zmarła, stan drugiej określany
jest jako krytyczny. U dziewczy
nek już przed operacją wystąpi
ły zaburzenia w pracy serca.

im mini-
Na tere-

powodzią

PARY2

Gilberte Brossolette została
laureatką francuskiej nagrody
„Prix Femina-Vacaresco”, którą
przyznano jej za biografię jej
męża, zatytułowaną „Nazywał
się Pierre Brossolette”. Nagroda
„Prix Femina-Vacaresco” jest
przyznawana przez to samo ju
ry, co „Prix Femina”, za utwory
literackie niebeletrystyczne.

Wyróżniona książką jest bio
grafią Pierre’a Brośśolette*a, bo
jownika ruchu oporu w czasie II

wojny światowej, który areszto
wany przez gestapo popełnił sa
mobójstwo w 1944 r. i

Vacaresco B?1K8

Udane wczasy
0 Staraniem Dyrekcji oraz

Rady. Zakładowej Krakowskiego
Przedsiębiorstwa Budownictwa

Przemysłowego nr 1— na bez
płatne wczasy do Zawoi poje
chali renciści i emeryci KPBP.

Pobyt starszych osób w Domu

Wczasowym „Lajkonik” był
bardzo udany.

0 W Domu Spokojnej Staro
ści w Prokocimiu odbył się kon
cert z udziałem Renaty 2ołobo-

wskiej, Jolanty Sucheni, Jolan
ty Szmigielskiej i Zbigniewa
Witkowskiego. Imprezę zorgani
zowała prof. Ewa Różyska.

0 Pani Irena* Lubasz z Naro
dowego Banku Polskiego prze
kazała Zarządowi Dzielnicowe
mu Polskiego Komitetu Pomo
cy Społecznej — Nowa Huta w

dobrym stanie radio „Bolero”,
Aparat radiowy otrzymała pod
opieczna nowohuckiego PKPS —

p. Ewa D. (lov)
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Henryk Jabłoński przyjął
społecznych wychowawców
Spotkanie z grupą dzieci
31 maja — w przededniu tradycyjnego święta najmłodszych

*- „Dnia Dziecka” — przewodniczący Rady Państwa HENRYK
JABŁOŃSKI Spotkał się w Belwederze z 22-osobową grupą
społecznych wychowawców z różnych środowisk 1 regionów,
a po południu gościł w gmachu Sejmu PRL — liczną grupę
dzieci przybyłych tu z całego kraju. Spotkania te stały się
okazją do bezpośredniej rozmowy, do dyskusji nad sprawami
zarówno wychowawców jak i

Ludowej.
najmłodszych obywateli Polski

Wielotysięczną i stale rosnącą

rzeszę ludzi różnych zawodów,
których łączy obywatelska tro

cka i społeczna pasja czynnego
uczestnictwa w wychowywaniu
dzieci i młodzieży teprezefitowa-

' li na spotkaniu w Belwederze
działacze organizacji młodzieżo
wych, związków zawodowych,
TPD, Ligi Kobiet, PCK i in
nych. Podczas wymiany poglą
dów zaprezentowali oni swoje
osiągnięcia, spostrzeżenia i naj
ciekawsze przykłady z codzien
nej pracy wychowawczej.

Nawiązując do niedawnych
obchodów „Święta Matki” pod
kreślano rosnącą troskę partii i

państwa o umacnianie rodziny,
o stały wzróst opieki nad matką
i dziećmi. Wpływa to — jak
podkreśliła działaczka Ligi Ko
biet z Krakowa Józefa
wicz — w zasadniczym
również na wzbogacenie
zwiększenie możliwości

Żukie-
stopniu
form i
działa-

Nagrody prezesa

Rady Ministrów

za twórczość
dla młodzieży i dzieci

Z Okazji Międzynarodowego
Dńia Dziecka, przyznane Zostały

I doroczne nagfedy prezesa Rady,
Ministrów za twórczość artysty*

i czftą dla dzieci, i młodzieży. 31
maja Odbiła Się' $ siedzibie Ra
dy Ministrów w Warszawie uro
czystość Wręczenia nagród.

W imieniu premiera Piotra Ja
roszewicza, przekazał laureatom
serdeczne gratulacje i wyrazy U-
znania wicepremier, minister
kultury i sztuki — Józef Tej-
chma, podkreślając, że ich dzia-

s łalność służy kształtowaniu po
staw i socjalistycznemu wycho
waniu młodego pokolenia.

W dziedzinie literackiej — na
grodę za całokształt twórczości
literackiej, otrzymał m. in. Lud
wik Jerzy Kern. Zespołową na
grodę zdobył Tćatr Lalki i Ma
ski „Groteską” w Krakowie —

za całokształt twórczości arty
stycznej w dziedzinie teatru dla
dzieci i młodzieży — Juliusz Wol
ski, Joanna Wolska, Franciszek

Puget, Jolanta Giustiniani, Irena
Roemer, Alfred Ryl-Krystiano-
wski, Tadeusz Walczak, Mirosła
wa Kotula-Rychllcka, Anna
Tomschey, Stanisław Urbaniak,
Barbara Kober, Lesław Klapa,
Anna Białas-Magdziarz.

Nagrodę za twórczość fortepia
nową dla dzieci zdobył m. in.

Juliusz Łuciuk.
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ŚRV iedawno rozmawiałam z

przyjacielem o wszystkich
sprawach bardzo dla niego

ważnych. Rozmowa trwała dłu
go i zdawała się nic nie wy
jaśniać, ehoć taki, był jej cel.

Kiedyś przyjaciel powiedział, że
ostatnio odczuwa wielkie prag
nienie namalowania jednego,
może dwóch obrazów, jednak
strach przed podjęciem tego
niszczy chęć i odbiera potrzeb
ną mu decyzję. Ponieważ z każ
dym zdaniem słowa coraz mniej
sze między nim a mną miały
znaczenie, zaczęłam namawiać

go do namalowania obrazu, a

na pierwsze Objawy strachu z

jego strony zareagowałam gwał
townym nakazem podjęcia tego,
co pragnie i dając mu bardzo
krótki termin, pożegnałam się.
Parę godzin później przyjaciel
przystąpił do malowania. Na

małym kawałku płótna, używa
jąc trzech farb, rozpoczął malo
wanie opierając blejtram na sto
le, powoli jednak tak nad nim
się pochylał, że w pewnym mo
mencie blejtram przesunął się
na kolana, a wreszcie znalzzi

Się ńa podłodze, a on — klęcząc,
skulony malował ogarniając
płótno nrawie całym ciałem.

zn:

nia ruchu społecznych wycho
wawców. Integruje On w ramach
FJN wielu partnerów. Łączy ich
odpowiedzialne wspólne zadanie
— wychowanie młodego pokole
nia.

Zwracając. się -do społecznych
wychowawców Henryk Jabłoń
ski podkreślił, że ich ofiarność,
wysiłek i praca są integralną
częścią ogólnonarodowego proce
su budownictwa rozwiniętego
społeczeństwa socjalistycznego.

Charakteryzując zadania, spo
czywające na współczesnym wy
chowawcy — przewodniczący
Rady Państwa podkreślił, że po
winien on być przyjacielem i za
razem doradcą dziecka i młodego
człowieka, pokazywać mu złożo
ną perspektywę rozwoju kraju
i własne miejsce w tym proce
sie, winien kształtować aktywne
postawy młodych ludzi, ambicję
i chęć przodowania na każdym
odcinku. W tak rozumianej pra
cy — powiedział H, Jabłoński —

splatać się winny w jedną ca
łość wychowanie i idea samowy
chowania. Uczestnikom spotka
nia, a za ich pośrednictwem
wszystkim społecznym wycho
wawcom, przewodniczący Rady
Państwa pogratulował dotych
czasowych, bogatych osiągnięć w

odpowiedzialnej działalności, ży
czył serdecznie pomyślności w

życiu osobistym, pracy zawodo
wej i dalszych
ey społecznej.

Społecznych,,
reprezentowali
kaniij m. in.'

sukcesów w pra-

; wychowawców
także na spot-

Ądam Kamiński
“ Student z Krakowa, Irena
Kolarz — nauczycielka w Sidzi
nie k. Jordanowa,

♦
W godzinach popołudniowych

Salę Kolumnową Sejmu PRL

Wypełniła kilkusetosobowa gru
pa dzieci i młodzieży, przybyłej
tu ze wszystkich województw na

tradycyjne spotkanie Z przedsta
wicielami najwyższych władz

państwowych.
Harcerską, wesołą piosenką,

kwiatami i uśmiechem powitano
przewodniczącego Rady Pań
stwa *■**• Henryk* Jabłońskiego
wraz z małżonką oraz pozosta
łych uczestników spotkania.

Rozpoczyna się serdeczna roz
mowa. Dzieci opowiadają o

swych codziennych radościach,
kłopotach, uczniowie — o pro
blemach działalności samorządo
wej w klasie i na terenie szko
ły, harcerze — ó pracy swych
drużyn i Zastępów.

Przerywnikiem tego spotkania
są piosenki i wiersze prezento
wane przez Centralny Zespół
Artystyczny ZHP.

stawowycfi

Obrazek dla Oosterbosa
Namalował parę drzew. Ich ko
nary były tak samo namalowa
ne jak
nolite,
co nad
Ziemią,
by ten

nogami”. Gdy skończył, wstał, i
otwarcie i swobodnie zabrał się
do kreślenia węglem realistycz
nych portretów cały czas obec
nego w pokoju przyjaciela.

Obecnie w galerii Desy przy
ul. Brackiej 2 wystawione są
grafiki młodego Holendra — Pe-
tra Oosterbosa. Piękne te prace
przedstawiają temat ten sam, ja
ki podjął mój przyjaciel niezaj-
mujący się sztuką: rośliny, for
my i ich korzenie, kształty, z

których wyrastają. Motyw ten

dosyć często spotykany we

współczesnej sztuce, odsłania
jefną z podstawowych wątpli
we ści człowieka ostatnich cza-

korzenie, tło było jed-
bez rozgraniczenia tego,
ziemią od tego, co pod

Równie dobrze można
obraz oglądać „do góry

pozwala
obowią-
o przy-
to sami
1 zasią-

Zwracając się do młodych goś
ci przewodniczący Rady Pań
stwa podkreślił troskę i serdecz
ność, jaką władze Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej ota
czają młode pokolenie Polaków
i jego potrzeby. Miejsce spotka
nia, gmach Sejmu PRL
również na refleksję o

zkach młodych ludti,
sżłyeh zadaniach, kiedy
będą wybierać, a może

dą w poselskich ławach oraz o

obowiązkach na dziś — bo są
wszak już dzisiaj obywatelami
Ludowej Rzeczypospolitej.

Następuje szczególnie uroczy
sty, podniosły moment —- har
cerskie przyrzeczenie złożone

przez przedstawicieli zuchów
ze wszystkich 49 województw.
Rozlegają się słowa deklarujące
gotowość rzetelnej nauki i prą
cy społecznej dla dobra ojczyz
ny. Naczelnik ZHP wręcza Zu
chom harcerskie krzyże —* o-

znakę przynależności do organi
zacji coraz pełniej Zaspokajają
cej aspiracje 2,8 min rzeszy zu
chów i harcerzy.

Spotkanie zakończyło się —

zgodnie z tradycją — słodkim
poczęstunkiem.

Zgodnie, z zarządzeniem ministra
finansów z dnia 19 maja 1978 r„
nbp przygotowuje emisję nowego
banknotu o nominale 200 zł. Od
dawna już odczuwano brak ban*
knotu o pośredniej wartości mię*
dzy 100 a 500 zł, co utrudniało wy
dawanie reszty przy płaceniu ban
knotami 500 i l.Ooo zł za towary
o niskiej cenie. Emisja nowego
banknotu O Wartości 200 zł —• pro
ponowana przez wielu obywateli
— stanowi logiczne uzupełnienie
ciągu znaków pieniężnych, który
obejmuje już m. in. monety 2 i
20 zł.

Na banknocie 200 zł widnieje
portret generała Jarosława Dą
browskiego (1836—1871), działacza

Skonfiskowano heroinę
PARYŻ
Na lotnisku Orły w Paryżu,

skonfiskowano 3 . kg heroiny.
Znajdowała się ona w walizkach
5 Chińczyków przybyłych z

Hongkongu.
Wartość skonfiskowanej heroi

ny wynosi 335 tys. franków.

sztuki grafiki
przewagę nad

wymienionym.

sów. Czy nasze wyobrażenie o

wszelkim istnieniu (materii, u-

czucia, myśli) bierze się z auten
tycznej wiary w jego naturalny
byt, czy ograniczone jest nad
miarem naszej niewiary? Czy to,
co podejmujemy wypływa z lo
gicznej głębi kierowanych przez
nas potrzeb, które rozjaśniać
mają każdą następną, czy też są
zbiorem konwencji powiększają
cych chaos?

Dla odbiorców
Oosterbosa mają
obrazkiem wyżej
Wykorzystują bowiem tę wspa
niałą możliwość grafiki w ogó
le — jaką jest kontrola. Od wy
konania matrycy do powielania
odbitek upływa wystarczająca
ilość czasu, by artysta mógł co
raz bardziej wyzbywać się emo
cji, nawet tej, która spowodo
wała dane dzieło, i przestać być
przeżywającym a stawać się

w ustroniu

Rozpatrzone
zagadnienia

szybkim

47 POSIEDZENIE Stałej Ko
misji Hutnictwa RWPG rozpo
czyna się dziś
(woj. bielskie).
zostaną m. . in.
związane z dalszym
rozwojem hutnictwa w krajach
RWPG i Jugosławii oraz z lep
szym zaspokajaniem potrzeb
na wyroby hutnicze.

JEDEN z najwybitniejszych
współczesnych matematyków i

ekonomistów, członek Akade
mii Nauk ZSRR — prof. Leo
nid Kantorowie! otrzymał ty*
tuł doktora honoris causa

Szkoły Głównej Planowania 1

Statystyki w Warszawie. 31

Z KRAJU

maja w sali Senatu tej uczelni

odbyło się uroczyste nadanie

tego tytułu, którym uhonoro
wano prof. Kantorowicza za

wielki wkład w rozwój nauk

ekonomicznych.
LICZBA mieszkańców Lodzi

przekroczyła 800 tys. 800-tysię*
csną mieszkanką Łodzi okazała

się Joanna Jaros.
PO SESJI demograficznej

ONZ — w Zakopanem odbyło
się zebranie Komitetu Nauko
wego Instytutu Nauk Demo
graficznych PAN.

W WARSZAWIE kontynuo
wane dziś będą rozmowy ko
mitetów branżowych Polsko-
Indyjskiej Komisji Mieszanej
do spraw
darczej i

Współpracy Gospo-
Naukowo-Technicz-

irewolucyjno * demokratycznego
przywódcy lewicy „Czerwonych”
w okresie przygotowań do Powsta*
nia Styczniowego w 1863 r.» na
czelnego wodza sił zbrojnych Ko
muny Paryskiej W 1871 r.

Banknoty wyraźnie różniący się
barwami i układem graficznym od
dotychczasowych banknotów, bę
dzie wprowadzony do obiegu «d
19 lipca 1976 r.

.kronika £
wypadków

• Wczoraj w godzinach popo
łudniowych, w pobliżu Woli Fili
powskiej, kolo KrzeszMvic, samo
chód marki „nysa”, należący do

„Naftobudowy”, wpadł do rowu,
wskutek czego 6 pasażerów zosta
ło rannych, z ciężkimi obrażenia
mi ciała przewieziono do szpita
la 4 pasażerów „nysy”. Są nimi:
Mieczysław Gwizdała (tam. Brze
zinka 105, poczta Rudawą), Ta
deusz Mazeryta (zam. Tenczynek
306), Franciszek Kołodziejczyk
(zam. Brzoskwinia 121) i Grażyna
Sajdak (zam. Brzozówka, wój. tar
nowskie). (aż)

tworzącym, nie materializować
podświadomości w chwili kath-

arsis, a dawać sygnał o po
wstającej myśli. Grafiki Ooster
bosa ujawniają jeszcze inną za
letę kontroli — dowcip, który
nie pomniejsza znaczenia wy
branego tematu, lecz umieszcza

go w polu bardziej „boskim” niż
„ludzkim”. W bardziej ideal
nym, sztucznym niż przyjmują
cym, zmysłowym. Ziemia Ooster
bosa przypomina czasem mózg,
również ta „ziemia może być
niebieska tak, jak niebo może

być zielone”. Skromne rośliny
wyrastają obok form geome
trycznych, które zdarzają się być
tak „przesadnie uświadomione”,
że zdobione w roślinne szlaczki.
A korzenie ich? Są odpowiednie
do tego, co z nich wyrasta. Mo
gą być również geometryczne, a

jeszcze lepiej: mogą być dziecię
cą dekalkomanią, odbijaniem,

Huta Szklą w Jaśle jest jedynym
w kraju producentem szkieł do
reflektorów samochodowych, mo
tocyklowych i ciągnikowych. W

tym roku hutnicy z Jasła wypro
dukują ponad pięć milionów
szkieł, z czego około 2 miliony
przeznaczy się na eksport, głów
nie do Niemieckiej Republiki De
mokratycznej, gdzie używane są w

samochodach „wartburg”, „tra
bant” 1 motocyklach MZ. Każda z

serii wytworzonych w Jaśle pod
dawana jest specjalnej kontroli.
W Jasielskiej hucie pracuje się
nad przygotowaniem nowych od
mian szkła, przeznaczonych dla

Umocnienie

sojuszu rzędowego
między SPD i FDP

We Fryburgu zakończył się
wczoraj nadzwyczajny, przed
wyborczy Zjazd FDP. 400 dele
gatów zaaprobowało jednogło
śnie przedłożony przez przewo
dniczącego partii, Hansa-Dietri-
cha Genschera, wniosek w spra
wie kontynuowania koalicji rzą
dowej z SPD w następnej ka
dencji parlamentarnej.

FDP przedstawiła się wybor
com jako partia zdecydowana
kontynuować wspólnie z socjal
demokratycznym partnerem do
tychczasową politykę. Uchwalo
ny na Zjeździe ’

program -wybor
czy FDP podkreśla, że 7-letni bi
lans rządów socjaldemokratów i

wolnych demokratów jest pozy
tywny. Program podkreśla ko
rzyści wynikające z polityki od
prężenia W Europie i zapowiada
kontynuowanie tej polityki.

FDP odcina się od konserwa
tywnych dążeń opozycji CDU/
CSU stwierdzając, iż partie Unii
nie wypracowały żadnej alterna
tywy do polityki koalicji socjal-
liberalnej.

S. tp.

z Wusatowskich
MARIA ANTONINA

BUGAJSKA

em. nauczycielka, wdowa
po śp. Stanisławie, zmarła
dnia 30 maja 1976 roku, w

wieku 90 lat.

Wyprowadzenie zwłok z

kaplicy na cmentarzu Ra
kowickim na miejsce wiecz
nego spoczynku, nastąpi w

środę 2 czerwca, o godzinie
13.30.
RODZINA 1 PRZYJACIELE

zamazywanym wykresem. A ca
la ta podżiemno-naziemna geo-
metrio-przyroda choć kontrolo
wana przez artystę — jest tak
bardzo wolna, nie obciążona
wartościowaniem, że jest aż sil
na, dorodna, że świadczy wyraź
nie, o dawno podjętym wyborze:
umieszczania pytań i odpowie
dzi poza odczuwaniem a w świe
cić intelektu. Czy taki rozdział

jest możliwy — to retoryczne
pytanie. W każdym razie ko
nieczność przetwarzania coraz

większej ilości pytań w elemen
ty obrazowania plastycznego i

pozostawiania ich w polu sztuki
jest ułatwienie m, które
może otworzyć myśli oszukiwa
ne słowami, a. jednak do słów
zmuszone powrócić.

Dlatego grafiki Oosterbosa

mają w sobie uśmiech, ironię, a

nawet kpiące przegadanie: wie
dzę o tej możliwości. Dlatego
mogą przyjmować estetyczną
kontemplację, udawać sen. Na
tomiast obrazek z drzewami jest
przebudzeniem do rzeczywisto
ści. Kiedyś może był namiętno
ścią Oosterbosa. Dla mnie stano
wi z nim całość.

KRYSTYNA SZTABA

przemysłu motoryzacyjnego. Na
zdjęciu: Krystyna Piela sprawdza
Wykonanie szkła. CAF ■— Lokaj

Niebezpieczny
zabieg

TOKIO
Marzeniem większości Japoń

skich dziewcząt jest biust na mia
rę tego, jakim natura obdartyła
Sofię Loren. Ponieważ Jednak wo
bec rodaczek madame Butterfly
natura jest znacznie mniej szczo
dra, szukają one ratunku u chi
rurgów.

W ostatnich latach dziesiątki ty*
sięcy kobiet poddały się tutaj o-

peracjom najczęściej polegającym
na wstrzykiwaniu do piersi sili
konu.

Niestety, jak wykazują doiwiad*
czenia, jest to zabieg niebezpiecz
ny i zwłaszcza w momencie po
rodu następują różne komplika
cje, często do tego stopnia groź
ne, że ńależy natychmiast prepa
rat usuwać.

W tych dniach zrzeszenie japoń
skich lekarzy specjalistów od chi-
rurgoplastyki, na specjalnym
sympozjum przeanalizowało sy
tuację i zażądało, by w ciągu naj
bliższych 10 lat obowiązywał za
kaz dokonywania zabiegów po
większających piersi. Trzeba bo
wiem przekonać .się, jakie mogą

jhyć^.dlugofalowe skutki tego typu
operacji, które' do tej pory prze
prowadzano. "Otfatą zdrowia jest
bowiem — Jak stwierdzili autony
tego wniosku — zbyt wysoką; ce
ną za próby dorównania Sofii .Lo
ren,

Koncert
dla laureatów
W Państw. Szkole Muzycznej

w Nowej Hucie odbył się wczo
raj uroczysty koncert dla lau
reatów plebiscytu „Nąuczyciel-
wychowawca młodzieży”, zorga
nizowany przez Zarząd Dzielni
cowy i Fabryczny ZSMP. W pro
gramie wystąpili artyści scen

polskich oraz wykonawcy za
graniczni z Czechosłowacji i
Bułgarii.

Koncertem tym uhonorowano
trud nauczycieli i wychowaw
ców rekrutujących się spośród
mistrzów i brygadzistów z kra
kowskich zakładów pracy; (aż)

S.fp.
Mieczysław WRÓBEL

nasz ukochany Mąż, Ojciec
i Dziadziuś — opatrzony św.

sakramentami, odszedł od
nas na żawsze, dnia 29 ma
ja 1976 roku, w wieku 37

lat,> pozostawiając nas w

głębokim smutku i żalu.
NABOŻEŃSTWO ŻĄŁOB-

NE odprawione zostanie w

środę 2 czerwca, o godzinie
10, w kaplicy na cmentarzu

Rakowickim, po czym nar

stąpi odprowadzenie Zmar
łego na miejsce wiecznego

■spoczynku.
ŻONA, CÓRKI,

ZIĘCIOWIE i WNUKI
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po reformie administracji

Szersze pele manewru
dla rozwoju Krakowa

Na całym święcie „uk. się najiepS1!ei koncepcji adminis
tracji - prężnej, operatywnej, sprawnej, szuka się odpowie
dzi na pytania: jakie są optymalne proporcje podziału kom
petencji między centralą a terenem? Jak kształtować aparat
administracyjny odporny na biurokratyzowanie? Czy lepszv
jest podział administracyjny ną jednostki małe czy duże?

Minął akurat rok od wprowadzenia w Polsce reformy ad
ministracyjnej. Z tej okazji ” ■“

m. Krakowa — mgr JERZYM
„Echo” rozmawia z prezydentem

PĘKALĄ.

na

na

ad-
do-

Wypowiadając się
naszych łamach
temat podziału

ministraeyjnego kraju
kładnie przed rokiem stwier
dził. Pan, Panie Prezydencie,
śe nowa struktura
Krakowowi szersze

. rozwojowego manewru. Wte
dy były to' przewidywania,
teraz można już mówić o

pewnym doświadczeniu...
— Optymalne proporcje po

działu kompetencji? Centraliza
cja czy decentralizacja? To musi

wyrastać z warunków społeczno-
gospodarczych, jest nimi ściśle
uwarunkowane. Dlatego nowa

struktura organizacyjna jest pró
bą wypracowania optymalnego
modelu dostosowanego do po
trzeb poszczególnych regionów.
Dlatego są 3 wersje zarządza
nia dużymi aglomeracjami. In
ny jest model /administracyjny
Krakowa, Warszawy i Łodzi, in
ny Poznania a jeszcze inny
Wrocławia.

— Czy można już mówić
o integracji satelitarnych
miejscowości? O stabilizacji
aparatu

—

, Trudno
niań. Jeden

wątpliwy,
stwarza lepsze warunki do inte
gracji aglomeracji miejskiej z

suburbiami. Dwoistość władzy
nie służyła tej integracji. Tere
ny otaczające Kraków — doty
czy to zresztą i Warszawy i in
nych wielkich /miastsą naibari

. dziej zaniedbane- ■Srwia(tężenia
miastir-na rzecz terenów przy
ległych były najskromniejsze, a

przecież są one najbardziej mia
stu niezbędne. I jeśli mają mu

dobrze służyć same muszą a-

wansowaę gospodarczo, kultu
ralnie. Dam taki przykład: Ze

Skawiny, Wieliczki, Niepołomic,
Krzeszowic dojeżdża co dzień do

pracy kilkanaście tysięcy osób.
W Krakowie Wyczekują na mie
szkania i w końcu je dostają.
Zachodzi pytanie: czy nie lepiej
wybudować . te mieszkania w

tych miastach i doskonalić ko
munikację? -Są to ludzie wroś
nięci, w tamte środowiska i
wielu chętnie by tam pozostało,
zachowując zawodowe związki z

Krakowem. Uwzględniamy
pla-te budownictwa. Jeśli
w minionych' 5 latach w 9
stach otacz.’ jących Kraków,
dowario 90 tys, m kw. pow.
wkalnej , to ną tę 5-latkę
nuję się 220" tys. m kw. Tempo
budowy szybsze niż w samym
Krakowie. Jak najbardziej się
potwierdza i nabiera realnych
kształtów to co przed rokiem
mówiłem: że Kraków zyskuje
szersze pole rozwojowego ma?
neWru,'większą mÓWiwość pro
gramowania,
rozwoju całej _

jednymi ‘punkcie dy:

daje
pole

administracyjnego?
już po roku oce-

Wniosek jest nie-
Nowa struktura

tow

np.
mia-
zbu-
mie-

pla-

koordynowania
aglomeracji w

ózyćyjfcym.

Jest to naturalnie proces ciągły,
wieloletni.

Albo sprawa zaopatrzenia.
Przecież jeśli do tych miast nie

dostarczymy towarów to kupią
je w Krakowie (wydłużając ko
lejki) i powiozą do domu w

teczkach. Czy nie prościej do
starczyć te towary ciężarówka
mi do sklepów w miejscowościach
ich zamieszkania? Dotyczy to

oczywiście i kultury. Po' „wiel
ką kulturę” wybiorą się do
Krakowa, ale u siebie powinni
mieć odpowiednie placówki bli
skie i dostępne.

— Czy Pan jest ze swej
administracji zadowolony?

— Kierownicza kadra szcze
bla gminnego jest już w zasa
dzie ustabilizowana, w miarę
dobrze przygotowana, związana
z terenem na którym działa.

Poprawiła się też kadrową sy
tuacja służb rolnych — szczegól
nie słabego, a tak ważnegp, og
niwa administracji . terenowej.
Bardzo źle jest- nadal z obsadą
służb architektonicznych, a

przecież są one najważniejszą
władzą decydującą o lokalizacji
zabudowy. Prowadzony obecnie

przegląd gmin ujawnia sporo nie
prawidłowości, nieznajomości lub

nieprzestrzegania przepisów w

tym zakresie. A wiadomo jakie
stąd wyniknąć mogą komplika
cje, ile może zaistnieć niepożą
danych faktów nie do odwróce
nia. Szkolimy- kadry, organizu-
jen?y, kur?y, jest, PA^ór n®

wy.żfg.g yęąęlnię, ,. ą\ę,. sprawa
wzmacnia-nja , kadrowego, gmin
jest ciągle nie dokończona. Zwła
szcza, że pracuje tu wiele osób

skierowanych w czasie reformy
do pomocy, tymczasowo, z za
pewnieniem, że wrócą, gdy gmi
ny . się kadrowo usamodzielnią.
Wielu z tych pracowników zwią
zało się z terenem i pozostanie
tam, ale wielu żechce wrócić.

Musimy wykupić własny wek
sel. Dlatego trudno dać jedno
znaczną odpowiedź na pytanie
czy jestem z administracji za
dowolony. W ogóle trudno być
całkowicie, zadowolonym. Jest
to permanentny proces dosko
nalenia aparatu administracyj
nego, my wszyscy się przecież
uczymy nowej struktury. Dla
tego mamy w najbliższym pla
nie dokonanie oceny pracy urzę-

idu wojewódzkiego z punktu
widzenia gmin — co im poma
ga, co przeszkadza. Jeśli będą
z nami zupełnie szczerzy, to

konfrontacja ta może pomóc w

doskonaleniu form współpracy.
— O niezadowoleniu oby

wateli z administracji w pe
wnym stopniu świadczą
skargi...

.

— Ostatnio jest mniej, skarg
r.a administrację. Moje odczu
cie może być, mimo wszystko,
subiektywne, ale opieram się na

ocenie przeprowadzanej przez

władze centralne. Inna jest sy
tuacja w gminach, inna w dziel
nicach miejskich, gdzie też zre
sztą ilość skarg jest zróżnicowa
na. Najwięcej wpływa

’ ich w

Śródmieściu i Podgórzu, ale

trzeba też bezstronnie przyznać,
że są to dzielnice najtrudniejsze
do administrowania. A w ogóle
daleko więcej jest skarg w mie
ście niż w gminach. Wahałbym
się jednak z uogólnieniem tego
faktu. Być może ludzie jeszcze
nie znają swych uprawnień, je
szcze się nie ośmielili...

— Nowe granice nie mogą
oczywiście dzielić kraju.
Kraków jest stolicą makro
regionu południowo-wschod
niego, jednego z najwięk
szych wśród 8 makroregio
nów. Przed rokiem mówił
Pan: pracujemy nad kon
cepcją nowej organizacji o

zasięgu międzywojewódz
kim. Jakie są dziś rezultaty
tych prac?

— Nie . cheę wyolbrzymiać
sprawy zawieranych międzywo
jewódzkich porozumień. Jest to,
przecież tylko formalność, po
twierdzająca codzienną współ
pracę, która jest po prostu nie
unikniona. Żadne województwo
nie jest i nie może być

' samo
wystarczalne. Niezbędną jest
koordynacja. Na przykład: czy
bylibyśmy w stanie stworzyć
ośrodek rekreacyjny na Zarabiu
bez współpracy z Nowym Są
czem?
czai ni
można
wolno
Krakowa
szych uczelni. Krakowskie
rodki nauki, kultury, techniki

muszą służyć całemu regionowi
południowo-wschodniemu. Mu-

simy korzystać z rąk do pracy,
z zasdbów naturalnych. Musi-

my dzielić kłopoty i zasoby.
Instytucją sankcjonującą tę
współpracę jest Zespół Piano-,
wania Regionalnego przy Ra
dzie Ministrów.

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała:
HELENA NOSKOWlCZ

To i owo ze świata
FAŁSZYWE SZWAJCARSKIE

ZEGARKI
Interpol zajmuje się obecnie

aferą fałszywych szwajcarskich
zegarków. Od kilku lat na ryn
ku Włoch i Francji pojawiają

) się ■miliony bardzo miernych
zegarków z fałszywym znakiem
najlepszyęh firm - szwajcar
skich. Afera zegarkowa przy
brała tak wielkie rozmiary i
straty firm najbardziej sław
nych i cenionych w Szwajcarii
są tak wielkie, iż prywatni de
tektywi zatrudnieni przez te

firmy nie potrafili sprostać za
daniu i wykryć fałszerzy,
noć
pie.

Na krakowskiej tandecie — frontem do klienta...

Z. L. Czy sprawę spadkową
może wnieść do Sądu tylko syn
(lub córka), zmarłego, czy też
ew. inni krewni?

Wniosek o stwierdzenie na
bycia spadku mogą wnieść do
Sądu róWnież i inne osoby
(dalsi krewni a nawet osoby
obce), które mogą wykazać, że
w ustaleniu spadkobierców po
zmarłym mają jakiś swój inte
res prawny. (JP)

Stwierdzenie

nabycia spadku

KLEPARZ NIE WYSTARCZA

Place targowe
wymagaia lepszej opieki

Bez zbudowania oczysz-
w Rabce? Na rzece nie

postawić granicy. Nie
nam zatrzymać tylko dla

absolwentów wyż-
óś-

Interpol jest już na

MINIKUCHNIE
ELEKTRYCZNE

Po-
tro-

weOstatnio pokazały się
Francji aparaty do zapiekania
grzanek nadające się równo
cześnie '

przy odpowiednim u-

stawieniu do pieczenia .mięs i
drobiu. Takie minikuchenki e-

lektryczne, które można zawie
sić na ścianie lub ustawić na

stole są ogromnie praktyczne,
zwłaszcza dla osób samotnych.

Jedną
i atrakcji turystycznych

Londynu jest targowisko,
znajdujące się w centralnej

części tej metropolii, w dzielni
cy Whitechapel. Tysiące przy
jezdnych oraz lóndyńczyków
mogą tutaj nabyć różne atrak
cyjne towary: .w niedziele —

bo wtedy' jest głównie czynne
—■ różnorodne artykuły, nie

sprzedane przez duże super
markety, są do kupienia u uli
cznych kupców. A jak się tutaj
handluje — trzeba zobaczyć,
gdyż nie sposób to opisać!

We wszystkich większych
miastach doskonale prosperują
hale targowe, uliczne bazary
czy place kupieckie. ■Tzw.
„pchli targ” w Monachium na
leży, obok paryskiego, do naj
większych i najpopularniejszych
miejsc w Europie; są tutaj zgro
madzone tysiące zaskakujących

Osobliwychi eksponatów.

NIE LUBIĄ?...- POLACY

W naszym kraju ńlę zawsze

władze handlowe patrżą przy
jaznym okiem na taką działal
ność kupiecką. Przed kilku li
ty w Warszawie trwały boje o

utrzymanie bazarów. Gdyby nie
stanowisko literatów, plasty
ków, muzyków, aktorów, dzien
nikarzy, kto wie czy nie zginę
łyby one śmiercią niezbyt na
turalną... Całe sżczęście zwy
ciężył zdrowy rozsądek — i li
kwidatorzy przegrali. Dziś nawet

myśli się o powiększaniu baza
rów i budowaniu nowych. Np.
w stołecznej hali .Mirowskiej
(targowej) dokonują zakupów
wszystkie gospodynie, które nie

mogą dostać towarów w ińnych
placówkach handlu uspołecznio
nego.

W podwawelskim grodzie
wprawdzie nie mówi się o li
kwidacji placów targowych czy
tandety, ale chyba nie cieszą
się one zbytnią sympatią władz

handlowych. W mieście znajdu
ją się 24 targowiska, małe i du
że, porządne i niezbyt zadbane.

Więp z samej ich liczby niewie
le wynika.

Najgorzej prezentuje się o-

becnie tandetą, która . na prze
strzeni kilkunastu lat była już
„przeganiana” co najmniej kil
kunastokrotnie w różne. dziwne

Lucyna W. Kraków. Gdzie
można nabyć w Krakowie zie
mię do roślin doniczkowych i
na balkony? Od blisko miesią
ca bezskutecznie szukam jej w

krakowskich i nowohuckich
sklepach...

Jak nas poinformowało Miej
skie Przedsiębiorstwo Zieleni
ziemię do roślin w doniczkach
i skrzynkach można kupić
w kioskach przedsiębiorstwa:
przy ul. Lubicz 23 .i u* zbiegu
ulic Olszańskiej i Rakowickiej,

(hs)

Zwolnienie płatne
B. Jestem chora na goś-
stawowy, lekarz chce skie-

ma

Spo-
tar-

S.
ciec . .

rować mnie do szpitala. Kłopot
z córką — mąż pracuje zawo
dowo 1. na co dzień ja się nią
opiekuję, gdyż mając III gru
pę inwalidzką pracuję w domu
Jako chałupnik. Czy gdyby mąż
otrzymał zwolnienie lekarskie
będzie ono płatne?

Owszem, w sytuacji jaką Pa
ni opisała, niąż winien otrzy
mać płatne zwolnienie lekar
skie. (mar)

miejsca. Aktualnie wygląda ona

fatalnie. Handluje się nie tylko
na wyznaczonym terenie, ale
obok za ul. Kapelanka. Trwa

zresztą przebudową tego szlaku

komunikacyjnego i w pobliżu
prowadzone są prace ziemne.

Cały teren słabo utwardzony,
z wodą kiepsko, nie mówiąc już
o wc. Nie ma — oprócz obskur
nych bud — daszków chronią
cych handlarzy • przed deszczem.

Brakuje w pobliżu parkingów,
a dojazd do placu dla niektó
rych jest koszmarem.

. Nie mniejsze trudności
Przedsiębiorstwo Handlu

żywczego z prowadzeniem
gowiska przy ul. Imbramow-

skiej, a handluje się tutaj co
dziennie: nawet w niedzielę od
bywa się wielki przetarg — czy
li giełda samochodowa (na tan
decie handel trwa we wiórki i

piątki, a w czwartki
jęsi" tutbj ’Wrgowłśkfól?5Póćtóbnie v

jąk.-ną innych placach i przy
Im^ramowskiej nie. najlepiej
jest z czystością, braftuje części"
gastronomicznej oraz porządne
go wc.

Mamy więc sytuację paradok
salną: z jednej strony ogromne
zainteresowanie działalnością
tandety i placów targowych —

z drugiej, bardzo ciężkie wa
runki i duże zaniedbanie tych
miejsc.

Zależy od choroby

czynne

MOŻE ZA KILKA LAT?

E. M. 1 marca, w trybie na
tychmiastowym, zwolniono
mnie z pracy. 10 kwietnia za
chorowałam i zabrano mnie do

> szpitala,!--gdzie-, przebywałam ią
dni,. a potem dano mi zwolnie
nie pk. ,30 dni.

^kł>ądzię[ należy
chorobowy?

O ile jest to

określanych numerem statysty
cznym 010—019, 023, 070, 071 i
084 — zasiłek chorobowy przy
sługuje do 3 miesięcy po roz
wiązaniu umowy o pracę, a

starać się o niego należy w

Wydz. Zasiłków ZUS-u (Pędzi-
chów 27). W innych przypad
kach zasiłek chorobowy przy
sługuje o ile choroba nastąpi
do 30 dni po rozwiązaniu umo
wy, a zwolnienie lekarskie
trwa co najmniej 30 dni. (mar)

ęzy. w

mi’się
tym
zasiłek

jedna z chorób

Tylko Kuratorium

nie-
inwestowanie w tę dzia-

żcby
tak

stan targowsk nie

licznych zastrze-

Że porządne, wielkie
lub—narazie—

Trzeba zaznaczyć, że do funk
cjonowania placów targowych
miasto nie dopłacą — ba, na
wet na nich, zarabia. Koniecz
nością staje się chociażby
wielkie
łalność,
budził
żeń.

Sądzę,
hale targowe
targowiska winno się zbudować
we wszystkich nowo powstają
cych' osiedlach. Jest rzeczą nie
normalną i niedobrą, iż ludzie z

całego niemal Krakowa muszą
jeździć do centralnej czyści mia
sta, na plac Klepąrski, po świe
że nowalijki, a nie mogą tego
załatwić w pobliżu miejsca Za
mieszkania.

(Dokończenie na str. 5)

A. N. Przed 20 laty ukończy
łam 3-letnie Liceum Admini-
stracyjno-Handlowe I stopnia.
Zakład pracy, w którym je
stem zatrudniona, żąda ode
mnie sprecyzowania poziomu
mojego wykształcenia. Jakie
wykształcenie mam podać?

Te sprawy rozstrzyga Zespól
Kształcenia Zawodowego przy
Kuratorium, ul. Basztowa 22.
Tam właśnie należy przesłać
świadectwo ukończenia, szkoły
wraz z podaniem o ustalenie
poziomu Pani wykształcenia, (ł)

Obowiązek najemcy
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Gdy rodził się Christo Botew
.w Koloferze 6 stycznia 1848
r. (25 grudnia 1847 r.) nie

wybuchły jeszcze walki Wiosny
Ludów, ale nad Europą wiał już
poszum przyszłej rewolucji. Buł--
g?ria cierpiała już cztery i pół
wieku- turecką niewolę. O buł
garskie Bałkany od lat dwu
dziestych XIX w. odbijały się
echa, to bliskich rewolucyjnych
porywów z' Grecji, ta dalszych
~ z Moskwy, Warszawy, Pary-
żą. Brukseli..! W takiej atmosfe
rze wzrastał ojciec Christa —

Botju Pietkow, nauczyciel, oże-

z Iwanką Stojkową, ser
deczną entuzjastką narodowych
bułgarskich pieśni. U Pietko-

wych było liczne potomstwo,
wychowywane w duchu naro-

dówych tradycji., Najstarszy był
Christo.
i. Nauki rozpoczął w trzechkla-

sbwej szkole w Koloferze, kon-
t.- ’n "iwa! w Plowdiwie, a po-

■teńi-w Odessie, lecz relegowano
S° z piątej klasy gimnazjalnej.
To Pód wpływem rosyjskiej po-
I';••

W 100-lecie śmierci Christa Bołewa

Hołd wybitnemu Bułgarowi
stępowej literatury ostatecznie
uformowała się rewolucyjna
świadomość młodego Botewa.
Botew zostaje publicystą, re
daktorem, .współorganizatorem
bułgarskiej prasy, poetą, żarli
wym rewolucjonistą. Jego filo
zoficzne poglądy wskazują po
dobieństwo z materialistami, je
go poglądy społeczne — z socja
listami utopijnymi.

Po powrocie z Rosji do Buł
garii przez krótki czas zaróbko-
wab w-kraju, jako nauczyciel. Z

‘władzami szkolnymi popadł w

konflikt podczas obchodu naro
dowego święta Cyryla i Metode
go— 24 maja 1857- r. Musiał u-

chodzić. Zrazu działał w Buka-

reszcie, potem w Brajle. Po wy-
jeżdzie do Rumunii rozpoczął
działalność wśród bułgarskiej e-

migracji. Jako rzutki dzienni
karz dał się poznać organizując
„Dumę na bułgarskiej emigra
cji”. W . swej karierze współtwór
cy prasy bułgarskiej Botew wy
dawał również „Budiłnika”,
„Zname”, „Niezawistnost”, .„No
wa Byłgaria”. Na szpaltach tych
gazet wyrażał tendencje mate-

rialistyczne. W utopijnych poglą
dach społecznych, wysuwał , kon
cepcję państwa jako „związku
wolnych wspólnot gminnych”.
Stał się postacią sztandarową.
Ori to przesłał

’

pozdrowienia Ja
rosławowi Dąbrowskiemu na

wieść o wybuchu walk Komuny
Paryskiej. W • czasopismach
współredagowanych przez Bote
wa ukazywały się jego utwory.
Pierwszym jego wierszem, pu-
blikówanym na łamach gazety
„Gajda” (po polsku kobza) był
utwór poświęcony „Materii”,1 Ca
łość jego twórczości to piękna
liryką —I elegie i ballady. W
balladzie „Chodżi

' Dimitr” Bó-
tew przedstawił wzruszająco po
stać rewolucjonisty jako boha
tera epoki. Nie byłd tych wier
szy -wielb zaledwie ponad
dwie ‘‘dziesiątki utworów.1 ale

doskonałych, warsztatowo, które

zyskały mu trwałą pozycję w

literaturze narodowej.

Autorzy broszury o Chriście
Botewie -h-' Iwan i i Cwietą Un-

dżijćwoWie,. odważnie zestawia
ją jego nazwisko z pierwszymi
nazwiskami pisarzy epoki •—

Byronem, Mickiewiczem, Petó-

fijm, Szewczenką, Lermontowem,
Niekrasowem.

Jak rewolucyjna i. bezkom
promisowa była jego twórczość,
tak i jego życie było bezkom-

promisowe. do ostatniego tchnie
nia. Po zorganizowaniu grupy
powstańczej, wsiadł wraz z to
warzyszami jako turysta na o-

kręt „Radetzky”, i opanowawszy,
go, kazał płynąć ku brzegowi
bułgarskiemu. Tam jego po
wstańcza grupa spotkała się z

przeważającymi siłami turecki
mi i po krótkiej nierównej wal
ce została wymordowana 1

czerwca 1876 r. .Stulecie tego
wydarzenia zaleciło obchodzić
UNESCO dla oddania powszech
nego hołdu wybitnemu Bułga
rowi. >

’

S. Otrzymałem mieszkanie
spółdzielcze, dotychczasowe od
dają kwaterunkowi. ,Czy od
malowanie opuszczonego mie
szkania (ścian, drzwi, okien)
należy do mnie czy do ADM?

Zgodnie z Rozp. Min. Gosp.
Kom., z dn. 5. VIII. 65 r. Dz. U.
nr35z14.VIII.65 —* najemca
opuszczający mieszkapie powi
nien oddać je czyste (odmalo
wane) i zdatne do użytku (je
żeli zachodzi potrzeba — doko
nać wszystkich drobnych na
praw).. Stan, oddanego miesz
kania sprawdza ńa miejscu in
spektor techniczny ADM. (am)

Kandydat na strażnika

TADEUSZ Z. BEDNARSKI

S. H. Chęę 'zostać strażnikiem
więziennym. Jakie warunki
stawia się kandydatom?

Kandydat na strażnika wię
ziennego musi posiadać: uregu
lowany stosunek do służby
wojskowej, odpowiedni stan

zdrowia, nieskazitelną opinię
(nie karany), ukończone mini
mum 8 klas szkoły podstawo
wej, wzrost od 165 cm wzwyż,
wiek: od 21 do 30 lat. Podanie
z życiorysem należy złożyć w

Wofew. Areszcie Śledczym,
Kraków, ul, Montelupich T.

.. '. (am)
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POLSKIE BIURO

proponuje wypoczynek
W NOWYM OŚRODKU

PODRÓŻY „ORBIS

„RUSAŁKA"

w BUŁGARII
w 2-tygodniowych turnusach - OD CZERWCA DO WRZEŚNIA. ♦

Ceny od 9.245 zł do 11.765 zł. ♦ Przelot samolotem do Warny.

Korespondencyjnej rezerwacji

„RUSAŁKA"

to atrakcyjny, o wysokim stan
dardzie ośrodek, położony w

odległości 50 km na północ od

Albeny, nad Morzem Czarnym.
i Na terenie ośrodka restaura

cja, bary, dyskoteka, szkoła

jazdy konnej, korty tenisowe,,
boiska do siatkówki, wypoży
czalnia nart wodnych, żagló
wek oraz innego sprzętu spor
towego.

miejsc można dokonać

pisząc pod adresem:

Biura Zagranicznej Turystyki Wyjazdowej
ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa

Szczegółowych informacji udzielają oraz przyjmują zapisy wszystkie
oddziały PBP „ORBIS''.

.Ilość miejsc ograniczona!
K-4358

I
I

III
I

Lokale

WROCŁAW śródmieście!
Mieszkanie — 2 pokoje z

kuchnią, komfortowe, sta
re budownictwo, wysoki
parter, słoneczne, zamie
nię na mieszkanie w Kra
kowie. Leon Cuban, zam.

Zakrzów 78, poczta Podłę-
że, woj. krakowskie.

• K-4279

BYDGOSZCZ — 2 pokoje,
kuchnia, I piętro (woda,
gaz, światło). — stare bu
downictwo, kwaterunko
we — zamienię na podob
ne lub pokój z kuchnią,
Kraków lub okolica. Ofer
ty Biuro Ogłoszeń: — Po
morska 1 — 85-046 Byd
goszcz „136*%

K-4277

4 POKOJE superkomfor-
towe, II piętro, osiedle
Medyków, kwaterunkowe,
zamienię, na 2-pokojowe
(kwaterunkowe) i garso
nierę. Oferty 2289 „Pra
sa" — Kraków, Wiślna 2.

DO wynajęcia w Nowej
Hucie mieszkanie 3-poko-
jowe — ocL. października,
na 3—4 lata. — Czynsz za

cały okres. — Oferty 2288
„Prasa" — Kraków, Wiśl
na 2.

TRZY pokoje z kuchnią,
49 ms, kwaterunkowe, na

os. Piastów 32/63 — Nowa
Huta — zamienię na dwa
pokoje z kuchnią, naj
chętniej w starym budow
nictwie. 2274-g
2 POKOJE, kuchnia, w

amfiladzie — komfortowe,
słoneczne, frontowe, li pię
tro, Os. Oficerskie, kwa
terunkowe (48 mi) zamie
nię na pokój, kuchnię al
bo dużą garsonierę, su-

perkomfortowe. — Oferty
2319 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO poszukuje
samodzielnego pokoju lub
garsoniery na pół roku. —

Oferty 2318 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

KUPIĘ garsonierę lub 2
pokoje z kuchnią w Kra
kowie, do 350.000 zł. Ofer
ty 2293 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

SPRZEDAM pilnie dwa
pokoje z kuchnią, wła
snościowe, superkomfor-
towe, w centrum Krako
wa. Oferty 2218 „Prasa**,
Kraków, Wiślna 2.

Praca

DOCHODZĄCĄ, umiejącą
gotować dla dziecka, na

bardzo dobrych warun
kach przyjmę. Zgłoszenia:
Szlak 22, m. 4, telefon
341-38, po godz. 20.

g-3339

FIAT 125p 1500, fabrycz
nie nowy — kupię. Tel.
455-36, god?. popołudnio
we. g-2606

Sprzedaż

Nauka

MEDYCYNA — przygoto
wuję do egzaminów wst-

pnych metodą testową. —

Rychlicki, telefon 375-24 .

K-1776

Kupno

KUPIĘ 1930 bonów PeKaO.
Telefon 715-17 — Pietuch.

2332-g

FIAT I26p, nowy lub po
małym przebiegu, kupię.
Oferty 2321 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

HARLEY-Davidson 750 —

sprzedam. Telefon 426-42 .

2419-g

SILNIK po remoncie do
Skody 1101 oraz inne czę
ści — sprzedam. Kraków-
Sidziria 190 (obok przy
stanku PKS).

2330-g

MŁODE małżeństwo po
szukuje mieszkania — po
koju z .kuchnią Jub, więk
szego na i lata. •— Tel.
221-71, od godz: 17.

r. g^2272
POKÓJ z kuchnią, super-
komfortowe, 37 mz, ii pię
tro, okolica placu Wolni-
ca, zamienię na 2 pokoje
superkomfortowe. — Wa
runki do uzgodnienia. —

Oferty 2266 „Prasa** Kra
ków, Wiślna 2.

„MOSKWICZ" lub „Zygu-
11*’ combi — kupię. Tele
fon 576-77, po godzinie 17.

2394-g

FIAT 1300, nowy, biały —

sprzedam. Telefon 261-83 .

2429-g

SEAT 850 do sprzedania.
Wola Justowska, ul. Zie
lony Dół 1, w godz. 18—19

2397-g

CYRKIEL do szklą — ku
plę. Podać cenę. Oferty
2317 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

PIĘKNE lufttro z konsolą,
złocone, antyczne, sprze
dam. — Wiadomość: Kra
ków, ul. Powiśle 2, u do
zorcy. . 2423-g

„GAZEBĘ” w dobrym sta
nie sprzedam tanio. Kra
ków, al. Słowackiego 62/6.

2396-g

POKÓJ z jasną kuchnią,
superkomfortowe, 31 ma,
przy ul. Wójtowskiej, 2
windy, balkon (6 m), sło
neczne, zamienię na 2 po
koje z jasną kuchnią, su
perkomfortowe, o więk
szym metrażu. Warunki
do omówienia. — Oferty
2265 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2. ,

ROWER wyścigowy, chęt-
hie wyższej klasy — pil
nie kupię. Oferty z po
daniem marki i stanu —

kierować: „Prasa", Kra
ków, Wiślna 2 — dla nr

2377.

SWETERKI, sukienki, chu
sty nowe (ręczna robota).
Oferty 2205 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

FIAT I25p „export", fa
brycznie nowy — sprze
dam. Oferty 2387 „Prasa",
Kraków, Wiślna- 2.

SKODA 1000 MB — sprze
dam. Telefon 545-09, w go
dzinach 10—14 .

2294-g

POSZUKUJĘ sublokator
skiego pomieszczenia w

suterenie lub na podda
szu. Oferty 2245 „Prasa"
Kraków, Wiślna 2.

_____

młode małżeństwo bez
dzietne poszukuje miesz
kania na terenie Bochni.
Oferty 2249 „Prasa’* Kra
ków, Wiślna 2.

PRZYJMĘ na mieszkanie
panienkę pracującą —

jako drugą. — Telefon
582-09, do 14. 2232-g
KATOWICE! M-2 zamie
nię na Kraków lub oko
licę. Oferty 2230 „Prasa*’
Kraków, Wiślna 2.

DWIE panie praćujące —

poszukują pokoju lub
garsoniery. Tel. 283-05, w

godz. 9—17.
g-2233

ZAMIENIĘ komfortowe 2
pokoje z kuchnią, 58 mz,
wspólny przedpokój, sło
neczne, II p., na , super
komfortowe 1—2 pokoje.
Huta wykluczona. — Tel.
632-77 wieczorem lub
oferty 2217 „Prasa** Kra
ków, Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO z dziec
kiem poszukuje na 1 rok
garsoniery nie umeblowa
nej lub pokoju, na tere
nie Nowej Huty. Czynsz
z góry. Oferty 2211 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

ODSTĄPIĘ pokój. Czynsz
z góry. Maria Górka —

Nowa Huta, os. Złotego
Wieku 38/7. g-2762
WYNAJMĘ mieszkanie w

centrum, parter — osobie
pracującej, samotnej, star->

szej. Oferty 2264 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

MIESZKANIE spółdzielcze
M-3, 42 ms, w Nowej Hu
cie, komfortowe, IX p.» ze

słonecznym balkonem —

zamienię na M-4 do III p.
(z balkonem), w tej sa
mej dzielnicy. Oferty 2765
„Prasa** Kraków, Wiślna 2.

Nieruchomości

SPRZEDAM jednorodzin
ny domek — wolny, dre
wniany, z parcelą nada
jącą się pod budowę ga
rażu. Wiadomość: Seba
stiana 34/18, w godzinach
popołudniowych.

g-2391

2 nowe SILNIKI
WYSOKOPRĘŻNE

typu SW-680/1, wg licencji Łeyland oraz

różne części zamienne

do samochodu «ŻUBR»
SPRZEDA przedsiębiorstwom uspołecznio
nym Miejskie Przedsiębiorstwo Transportu
i Sprzętu Budowlanego — w Krakowie, ul.

GŁOWACKIEGO 56.

Informacji udziela — Dział Zaopatrzenia
Przedsiębiorstwa, telefon 741-84, w godzi
nachod7do15. K-4263

KUPIĘ mały domek w

Swoszowicach lub okoli
cy. Oferty 2771 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

Zguby

OKOŁO 20 maja zgubio
no portfel z dokumenta
mi. Znalazca proszony o

zwrot pod adresem; Wal
demar Łenard, Kraków*
jabłonkowska 25.

g-3361

NIEBrzegowskiej - Ru
sin Genowefie, zam. Kra
ków, ul. Fiołkowa 19/9
— skradziono legitymację
służbową nr 3118, wydaną
przez Kuratorium Okręgu
Szkolnego w Krakowie.

g-3140
ZGUBIONO partfelik czer
wony z fotografiami. Zna
lazcę proszę o zwrot za

nagrodą. Stradom 15 —

sklep ze szkłem.
g-2962

ZGUBIONO pieczątkę o

brzmieniu — „Pracownia
Kaletnicza Kraków Boh.
Stalingradu 62. 2796-g
FRANKOWSKI Artur —

Kraków, Bałuckiego 7G/1,
zgubił dnia 29 maja, na

trasie Bałuckiego — plac
Na Stawach portfel z do
kumentami, między inny
mi legitymację studencką
— wydaną przez AGH. —

Uczciwego znalazcę . pro
szę o zwrot. 3150-g

KIEROWCA -taksówki —

wiozący w dniu 20. V. 1976
r., godz. 17, pasażerów z

Kozłówka na os. Piastów
(3 panie z dzieckiem) —

proszony jest zwrot nese-

sera, zostawionego w ba
gażniku z ważnym doku
mentem — za nagrodą. —

Os. Piastów 17/21.

g-3355

Różne

ŚWIADKA wypadku tram
wajowego, 14 sierpnia 1974
r. — Nowa Huta, plac
Centralny, przy wysiada
niu z tramwaju pani z

chłopczykiem —. proszę o

zgłoszenie się: Henryk
Kołodziej, Nowa Huta, os.
Słoneczne 13/9.

'

_________ g-1663
POSZKODOWANA, której
w dniu 9 kwietnia 1976 r.

w Aptece nr 3 w Nowej
Hucie, os. Szkolne, skra
dziono pormonetkę z pie
niędzmi, prószona jest o

zgłoszenie się w Dyrekcji
Przedsięblortwa Handlu
Spożywczego — Oddział
Nowa Huta, os. Teatralne
9, pokój nr 8.

K-4398

KUPIĘ lub wydzierżawię
pomieszczenie do prowa
dzenia działalności usłu
gowej (kawiarnia). Może
być w domku wolno sto
jącym, blisko centrum. —

Oferty 1948 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

TAPETOWANIE
MIESZKAŃ

materiałami własnymi lub powierzo
nymi — WYKONUJE dla osób pry
watnych nowo otwarty zakład usłu
gowy Międzywojewódzkiej Usługo

wej Spółdzielni Inwalidów

w KRAKOWIE, ul. JÓZEFA 11

Informacji udziela i zlecenia przyj
muje — Dział Usług Spółdzielni —•

w Krakowie, ul. SZCZEPAŃSKA 5,
telefon 230-84 lub zakład usługowy

przy ul. JÓZEFA 11.
K-4362

SEAT850D— maj 1973 —

sprzedam. Telefon 656-41.
2283-g

FIAT 126p, sprzedam. —

Odbiór natychmiast w

Rzeszowie. — Oferty 2379
„Prasa" — Kraków, Wiśl
na 2. x

SUPERKOMFORTOWE —

pokój z kuchnią, 30 m2,
ha os. Kro wodza, IX p. —

zamienię na dużą garso
nierę. Oferty 2262 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

„WARSZAWA” — górno-
zaworowy — sprzedam. —

Nowa Huta, uL ęentralna
3/81,- codziennie w godzi-,
nach 15—17 . 2258-g

SILNIK „Panhard” 80
KM diesel — sprzedam. —

Chełm Lubelski — telefon
24-88. 2373-g

MAGIEL elektryczny z

prasowaniem — sprzedam
tanio. Oferty 2229 „Prasa**
Kraków, Wiślna 2.

MOTOCYKL „Pannonia",
z bocznym wózkiem —

sprzedam. Cena 5.000 zł.
Telefon 225-40 — w godz.
18—21. 2344-g

JAWA 250, 13.000 km —

błotnik do remontu. Ofer
ty 2774 „Prasa”, Kraków,
Wiślna 2.

SPRZEDAM cały dach —

(dachówka i wiązary) — o

wymiarach 10,5 m xll m,
wysokość 7 m. Zgłoszenia:
Kraków, ul. Gnieźnień
ska 31. 2338-g

BRANSOLETĘ 14-kara-
tową, 46 g. — Oferty 2308
j,Prasa" — Kraków, Wiśl
na 2.

SZCZENIĘTA — setery
angielskie — z metryczka
mi — do sprzedania. Kra
ków, ul. Dobrego Pasterza
Boczna III 15.

2328-g

TERAKOTA 5x5 cm. Ofer
ty 2333 „Prasa" Kraków,
Wiślna 2.

KASĘ pancerną — sprze
dam. Oferty 2402 „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

TRABANT 601 sprzedam.
Informacje: telefon 363-96,
w godzinach 17—18.

2410-g

NOWĄ maszynę dziewiar
ską, jednopłytową, ^Mo
da” — sprzedam. — Cena
3.000 zł. Telefon 268-06 —

do godziny 15.
2417-g

SŁONECZNY pokój, ku
chnia (I p., śródmieście),
zamienię na 2—3 pokoje.
Oferty 2775 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

g-2775
MIESZKANIE 2-pokOjo-
we, superkomfortowe —

II p., os. XX-lecia PRL,
zamienię na większe. —

Warunki do omówienia,. —

Zgłoszenia: tel. 445-40,
wewn. 118 lub oferty 2756 v

„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

KUPIĘ mieszkanie włas
nościowe M-4 w nowym
budownictwie w Krakowie
— ewentualnie zamienię
na dom jednorodzinny w

Krakowie. - Bieżanowie. —

Oferty 2754 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

MIESZKANIE M-5, trzy
pokoje z kuchnią (super
komfortowe) , w Nowej
Hucie, zamienię na dwa
oddzielne mieszkania. —

Oferty 2303 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PILNIE kupię 2—3 -pokO-
jowe mieszkanie własno
ściowe lub połowę domu
w Krakowie, Wieliczce. —

Oferty 2236 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH
„BUDOSTAL” — w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

wykonawca robót przy Hucie „Katowice”

przyjmie natychmiast pracowników
na stanowiska:

+ kierowników oraz majstrów robót torowych,
drogowych i kanalizacyjnych, z uprawnienia
mi budowlanymi

♦ specjalistę d. s. rewizji
technika geodetę

oraz pracowników w następujących zawodach:
♦ torowców

♦ monterów zewnętrznych sieci kanalizacyjnych
♦ brukarzy
♦ asfalciarzy
♦ operatorów drezyn
♦ operatorów sprzętu średniego
♦ kierowców samochodowych z II kat. prawa

jazdy.
Zapewnia się:

♦ wynagrodzenie wg Układu Zbiorowego Pracy
w Budownictwie

♦ hotele komfortowe lub kwatery prywatne
♦ wyżywienie w stołówkach.

Przedsiębiorstwo dysponuje własnymi ośrodkami wy
poczynkowymi w Cetniewie, Rewalu, Krościenku •

i Czchowie oraz prowadzi dla swoich pracowników
i ich rodzin rozległą działalność sportowo-rekreacyjną
i turystyczną.

Zgłoszenia przyjmuje:
Dział Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego PRI

„Budostal” w Dąbrowie Górniczej, pokój nr 314,
Główny Plac Budowy, 41-303 Dąbrowa Górnicza,
skrytka pocztowa 28.

Dojazd pociągiem do stacji Dąbrowa Górnicza lub
Tworzeń.

K-4318

SE D V k *
WYŚMIENITE i ZDROWE do-

|V I HL. datk> do wszystkich posiłków

—* -r-y __

- ♦ DOSKONAŁE do przyrządza-
| PI j nia past i sałatek wiosennych —
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poleca w szerokim asortymencie WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIEL
NIA MLECZARSKA w KRAKOWIE.

Do nabycia we wszystkich sklepach
spożywczych i mleczarskich

-2396
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Nr 123 (9505)

telefon tygodnia 546-34

CZEKA NA ODPOWIEDŹ

Autobusy MPK
fnnnmiinniiiin.

s
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Niedomaganie komunikacji miejskiej jest nadal jedną z

głównych bolączek podwawelskiego grodu. Najbliższy Tele
fon tygodnia poświęcamy zatem funkcjonowaniu pojazdów
MPK. Ze względu na wielkość zagadnienia ograniczamy się
do trakcji autobusowej. Prosimy Czytelników o uwagi na

temat tego środka komunikacji. Wielu spraw MPK nie może

rozwiązać (brak taboru), ale i w obecnej sytuacji realna jest
lepsza obsługa pasażerów. Szczególnej wagi nabiera zapew
nienie regularności i punktualności przejazdów, oznaczania
autobusów i przystanków, utrzymania porządku i czystości,
usytuowanie przystanków i przebieg tras, zapewnienie do
jazdów w czasie świąt, niedziel i w nocy itp.

Czekamy na Wasze głosy jutro, tj. w środę, w godz. 9—12,
pod numerem telef.: 546-34.

020223232323235323024823485348532323235348532348232323

Wręczenie świadectw
absolwentom

W auli Collegium Novum od
było się wczoraj VII Plenutn Za
rządu Krakowskiego Towarzy
stwa Krzewienia Kultury Świec
kiej. Spotkanie miało charakter
uroczysty, dobiegł bowiem koń
ca kolejny rok Uniwersytetu
Młodych Racjonalistów. Świa
dectwa ukończenia UMR stu
absolwentom wręczył rektor U-^

niwersytetu Jagiellońskiego prof.
M. Karaś.

Podczas uroczystości wręczono
także dyplomy wyróżniającym
się W organizowaniu Uniwersy-
MM—-irtfFWKWMW

STARSZY EMERYT zgubił 30
maja (niedziela) w śródmieściu
Krakowa portmonetkę-podkówkę,
w której znajdowały się dwa pier
ścionki — jego zabezpieczenie na

śtarość. Uczciwy znalazca proszo
ny jest o zwrot zguby za wyna
grodzeniem do redakcji „Echa
Krakowa” ul. Wiślna 2, lip., se
kretariat.

Dlaczego...
...w Krakowie brak „Laktowi-

tu”, witaminizowanej mieszanki
o składzie dostosowanym do
wieku niemowlęcia? Krakowscy
rodzice jeżdżą po nią do... Kato
wic, gdzie bez kłopotu można

kupić wszystkie typy „Laktowi-
tu”. (hs)

fińskiej telewizji
Jatmo JSaskelainen. przebywa

w Polsce już od 12 lat. Jest ko?

respondentem fińskiej telewizji
i zrealizował w naszym kraju
kilka filmów: „Odra — rzeka

graniczna”, „Kościół w Polsce”,
„Tam gdzie śpiewają skowron
ki” (stanowiący monografię zie
mi tarnobrzeskiej, za którą o-

trzymał nagrodę Polskiego Ra
dia w Rzeszowie) i „Nowa Huta
— miasto socjalistyczne”.

Ten ostatni film, nakręcony
zaledwie przed trzema miesiąca
mi, wyświetlony został wczoraj
w Zakładąwym Domu Kultury
Huty im. Lenina za pośrednic
twem Polskiej Agencji „Inter
press”. Na projekcję przybyli m.

ih. bohaterowie tego filmu, któ
rych autor wybrał do swego sce
nariusza, ukazującego codzienne
Życie mieszltańców wielkoprze
mysłowej dzielnicy — ich pracę,
rozrywkę i problemy bytowe,
Kim ma charakter reportażu,
który mimo obiektywizmu budzi
w naszym odczuciu pewien nie
dosyt Trudno zresztą było prze
kazać w półgodzinnym montażu
obraz tej aglomeracji, złożoność
zachodzących w niej przemian i

procesów społecznych.
Dyskusja, jaka wywiązała się

PO projekcji — niestety bez au
tora, który nie zdążył wrócić z

RFN, gdzie realizuje nowy film

Komunikat MO
Osoby, którym w 1975 i 1976 ro

ku skradziono pieniądze, zegarki i
inne przedmioty na pętli tranwa-

J'owe) Cementowni w Nowej Hu
cie — proszone są o zgłoszenie się
w KI). Mo Kraków-Nowa Huta os.

Zgody io, pok. 57, w godzinach
8—16.

tetów Powszechnych dla Rodzi
ców (jest ich w naszym woje
wództwie 157, w tym 39 w przed
szkolach) i Kół Młodych Racjo
nalistów oraz nagrody Kuratora
Oświaty i Wychowania
aktywniejszych w

TKKŚ nauczycieli.
Sekretarz KK PZPR

kurator 3. Nowak, przew. Rady
Krakowskiej Federacji SZMP i
KDK „Pod Baranami’' otrzymali
odznaki „Zasłużonego Działacza
TKKŚ”. (es)

dla naj-
pracach

A. Czyż.

Co dzień niesie

, Dżentelmeni
’

za kierownicą
Wystarczy kilkunastomi-

nutotby deszcz, aby na

niemal każdej ulicy w Kra
kowie pojawiły się „sadzaw
ki” na jezdniach. Nieprawi
dłowo wykonane spadki
szlaków komunikacyjnych, a

także zatkane wodościeki —

to normalny obrazek w na
szym mieście. Tak jest np.
na skrzyżowaniu Czarno
wiejska — Aleje (od strony

Bi

— potwierdziła ten niedosyt, wy
nikający raczej ze zbyt powierz
chownego doboru ■tematów. Nie-

mnej jest to film, który dla od
biorcy. fińskiej telewizji ukazuje
podstawowe zdobycze naszego u-

stroju na przykładzie Nowej
Huty, gdyż właśnie ona swą hi
storią i dynamiką rozwoju mo
że zadziwić wszystkich. (aż)
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ROZMOWY PRZY HERBACIeW^I
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Z terminem: Przegląd Aktywności Kulturalnej Ludzi Pra
cy „Człowiek-Praca-Twórczość” zapewne się już nasi

Czytelnicy zetknęli. Ale co on dokładnie oznacza, zwłaszcza
w Krakowie? Z prośbą o bliższe wyjaśnienie zwróciliśmy się
do pani MARII WOJCIECHOWSKIEJ, sekretarza KRZZ, bo

Przegląd^ ogłoszony jest właśnie przez Związki Zawodowe.

s

— Czy owa aktywność
kulturalna załóg robotni
czych ma oznaczać twór
czość czy też czynne, ale
uczestnictwo w kulturze?

— przegląd jest kontynuacją
festiwali kulturalnych Związ
ków Zawodowych, jakie co

cztery lata poprzedzały Kon
gres Związkowy. Przegląd, c-

głoszony przez CRZZ — trwa

cały rok 1976. Nazwa została
zmieniona, bo poprzednia nie
określała pcszerzonych Wyma
gań robotniczego środowiska.
Festiwale sprowadzały się do
ekspozycji amatorskiego ruchu
artystycznego a teraz chodzi
teź o to, by ludziom pracy
stworzyć lepsze

' warunki wła
śnie uczestnictwa W kulturze.
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W dniu wczorajszym w przejściu
podziemnym koło Dworca Gł. za
instalowana została ogromnyeh
rozmiarów makieta — plan miasta.
Jest to efekt wspólnych działań
WKF1T, Krakowskiego Ośrodka
Informacji i Reklamy Turystycz
nej „Wawel-Tourist” i dyrekcji
Rozbudowy Miasta—4.

Trójwymiarowy plan centrum

miasta, na którym zaznaczone zo
stały wszystkie zabytki, muzea,
hotele, biura turystyczne i pla
cówki kulturalne, jest dziełem dwu
plastyków Kazimierza Rudka i

Zygmunta Kolpanowicza.
Dobra to inwestycja — przyjez

dni, przechodzący przez przejście
podziemne, znajdą na swej drodze
bardzo przejrzysty plan miasta.
Doraźnie rozwiązany też został
problem ściany zamykającej jesz
cze jeden— przyszły wylot przej
ścia. (jr)

Fot. JADWIGA RUBIŚ

budynków AGH), w połowie
ul. Długiej, ńa ul, Sasztouiej
(między Pawią a pl. Matej
ki), na al. Planu 6-letńiegó~
na ul. Lublańskiej, itd.. itd.

Wymieniać można by te

miejsca bardzo długo.
W konsekwencji takiego

stanu rzeczy przejeżdżające
samochody opryskują, prze
chodniów. Ponieważ niekie
dy chódniki są bardzo wąs
kie (np. ul. Długa) przechod
nie nie mogą Się ratować u-

cieczką. Tymczasem z kultu
rą kierowców nie jest najle
piej. Co chwila można zau
ważyć jak „dżentelmeni” we

„fiatach”, „skodach” czy
„wołgach”, nie licząc się z

nikim i niczym, sprawiają
prysznic piechurom.

Często mówi się, że to tyl
ko niektórzy kierowcy cięż
kich pojazdów jeżdżą tak po
chamsku. Tymczasem prowa
dzący samochody osobowe
wcale nie mniej grzeszą. Poz
nać zatem można niekultu
ralnego kierowcę bardzo ła
two po tym, jak jeździ w

czasie deszczu, (ja)

Co to znaczy? Przedtem zakła
dy posiadały na ogół tylko
plany produkcyjne, teraz —

proponujemy im tworzenie i
realizację planów, które po
zwolą lepiej pracować ale i le
piej wypoczywać. I dopiero w

zwiększonej .ilości wolnego cza
su proponować robotnikom
Czynne uczestnictwo w kultu
rze. Trudno przecież namawiać
do tego ludzi, którzy wycho
dzą z pracy umordowani i zmę
czeni. Nawet w Krakowie, tej
skarbnicy kultury, procent
czynnego uczestnictwa w kul
turze ludzi pracy — jest sto
sunkowo niewielki.

— A zatem jutrzejsza
impreza w klubie „Fo
rum” to właśnie prezęn-
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Notatnik krakowski
DZIŚ O GODZINIE:

♦15—KDK — (s. 115) „Paryż —

Sekwana
lekcja dr
Seniora);
wa)—II
trze -

c.uski
Al. Mianowska.

* 17 — CK SM „Hutnik”, os.

Kościuszkowskie 5 — Występ dzie
cięcego zespołu baletowego; o

— Wyspa Cite” — pre-
A. Gerhardta (dla Klubu
o 18.30 1— (s. Marmuro-
Studium Wiedzy o Tea-

„Współczesny Teatr Frań-
-- Samuel Beckett” — dr

Towarzystwo
Kultury Teatral
nej wraz ze

Związkiem Lite
ratów Polskich
zaprasza do Klu
bu przy ul. Kru
pniczej 22 w śro
dą 2. Vf. o godz.
pamięci Leopolda18 na „Wieczór

Staffa” — w 20 lat po jego śmier
ci. Dr J. Michalik będzie mówić
nt. „Staff i teatr” a studenci
PWST zaprezentują fragmenty
dramatu „Wawrzyny”.

Kleparz
nil wystarcza

Tam

stoły, dasz-
kaprysami
pawilony,

Teren trze-
estetyczne

stoiska.
utwardzić,1 na miej-

o dobry spływ wo-

kolosalne znaczenie
Bar-

zadbać
co ma

utrzymania czystości,
ważną sprawą jest zaplecze:

umywalki. O parkin-
dogodnej komunikacji

(Dokończenie ze str. 8)
Place targowe winny być

miejscami dobrze oświetlonymi,
podzielonymi na sektory,
potrzebne są ławy i
ki chroniące przed
pogody,
stragany i
ba dobrze
scu

dy,
dla
dzo
szalety,
gach i

szerzej już nie wspomnę!
Mówi się w Krakowie o nie

dobrej perspektywie na naj
bliższe dni i lata dla tandety.
Miałaby ona zostać przeniesiona
aż do Skotnik. To miejsce jest
stanowczo zbyt odległe. Nie

wątpię jednak, iż władze niiej-
skie i dzielnicy Podgórze już
niebawem podejmą przemyśla
ną w tej sprawie decyzję.

JAN FRENKEL

■

tacja owych programów'
ideowo - Wychowawczych
załóg?

— Tak, w Krakowie zapro
ponowaliśmy zakładom pracy

I podejmowanie inicjatyw kultu
ralnych w czym rywalizują ze

sobą. Jutro w „Forum” „Pol-
kabel” i „Budostal” zaprezen
tują swoje programy przygoto
wywane zresztą w wielkiej ta
jemnicy. Podobnych prezenta
cji, bo jest to walka o punkty
i tytuł Laureata Przeglądu bę
dzie w tym roku cztery.

jeszcze organizuje
w tym Przeglą-

— Co
KRZZ
dzie?

— Oprócz
konkursów
zakład opiekuńczy nad placów
kami oświatowymi, na upow
szechnienie filmu radzieckiego,
na artykuł w prasie zakłado
wej, na ochronę zabytków bu
downictwa drewnianego itp.
Proponujemy Zakładanie Izb
Tradycji i Perspektyw, ogłosi
liśmy „Sztafetę Artystyczną”

prezentacji, szereg
m. in. na najlepszy

Str 5

Mariaż artystów-plastyków
z załogami zakładów

przemysłowych
Wzajemne kontakty między

plastykami a zakładami pracy
dzielnicy Krowodrza mają już
wieloletnią tradycję. 4 paździer
nika 1975 r. potwierdziło je jesz
cze dodatkowo porozumienie po
między naczelnikiem dzielnicy, a

prezesem Zarządu Okręgu
ZPAP. Efektem tego porozumie
nia było zorganizowanie długo
falowej akcji „Sztuka dla Kro
wodrzy”, pod hasłem „Sojusz
świata pracy z kulturą i sztu
ką”. Celem jej jest inspirowanie
nowych form stałej współpracy
artystów ze środowiskami ro
botniczymi.

40 zakładów gościć będzie ar-

17.45 — Korowód taneczny — wy
stęp zespołu wokalno-lnstrumeut.
„Herb”; o 18.38 — Dziecięca dy
skoteka z koncertem życzeń.

* 20 — SCK „ROTUNDA” —

Wieczór autorski Ewy Lipskiej.
JUTRO O GODZINIE:

* 11 — MDK, ul; Czackiego 11 —

Baśnie polskie — opowiadanie ba
śni, konkursy na błyskawiczną in
scenizację, Kolorowe filmy; o 17 —

Przygody Bolka i Lolka oraz in
nych ulubionych bohaterów fil
mowych.

* 16 — Klub „Kuźnia”, os. Zło
tego Wieku 14 — Międzynarodowy
Dzień Dziecka, kabaret „Drops” w

programie „Śmiechy i śmieszki”
wg. tekstu T. Sliwiaka.

*18 — PAN, ul. Sławkowska 17
— Kom. Słowianoznawstwa; mgr
W. Gałązka — „Prymityw w poe
zji bułgarskiego międzywojnia".

* 18 — Klub MPiK ul. Jagiel
lońska 1 — Uroczyste zakończenie
kursów języków obcych. Recital
N. Czarmińsklej.

* 17 — Muzeum Etnograficzne,
pi. Wolnica 1 — MDD. Spotkanie z

legendą i bajką ludową (występ
aktora sceń krakowskich); o 18 —

Pokaz zabawek ludowych. W Mu
zeum czyilna wystawa „Twórczość
artystyczna dzieci głuchych”.
. ♦ 19.30 — PWSM, aula, ul. Ba
sztową , 8, — Recital fortep. R.
Smendzianki. Utwory: W. A'. MS-
zarta, R. Schumanna, C. Debus-
sy’ego, F. Chopina.

* 20 — SCK „ROTUNDA” —

Night Club.

KONCERTY:

w programie: J.
symfonia D-dur, S.
I symfonia D-dur,

Dyl Sowizdrzał. Or-

symfoniczny i, kameralny
, z nadzwyczajnym koncertem

symfonicznym zawitała do Krako
wa Orkiestra Symfoniczna Radia
w Kolonii. Dziś w dniu 1 czerwca

wystąpi na

Brahms — II
Prokofiew —

R. Strauss —

kiestrą dyryguje Witold Rowicki.
Początęk koncertu o godz. 19.30 w

sali Filharmonii.
*

2 czerwca 1976 r. o godz. 19.30
w Sukiennicach odbędzie się kon
cert kameralny jednego z najzna
komitszych zespołów kameralnych
świata — Virtuosi di Roma, który
to zespół pod kierownictwem Re
nato Fasano zaprezentuje utwory
A. Corellego, A. Vivaldiego, G.
Paisiello, Anonima Weneckiego i
G. Rossiniego. Bilety dó nabycia
w kasie Filharmónii. '

a

zespołów amatorskich. W paź*
dzierniku zapraszamy na woje
wódzką wystawę zbieractwa,
którą poprzedzają trwające o-

becnie wystawy zakładowe
zbiorów pracowników (bardzo
udana akcja). W końcu wrze*
śnia w Rabce — doroczny Ple
ner Plastyków Amatorów (po
szerzony także o wystawy za
kładowe) z udziałem kilku za
wodowych literatów.

— Jak Pani ocenia
tychczasowy przebieg
Przeglądu?

— Trudno mi na to odpo
wiedzieć, bo efekty są przecież
niewymierne. Wstępna ocena,
jakiej wczoraj dokonaliśmy,
jest optymistyczna. Natomiast
zestawienie z działaniami
sprzed/ czterech lat pokazuje,
jak ogromnie wzrósł poziom
wymagań kulturalnych ludzi
pracy.

— Dziękujemy za róz-
mowę.

Rozmawiała:
BARBARA NATKANIEC

S

do-

S

a

tystów u siebie, zapewniając im

pomoc w postaci materiałów,
pomoc techniczną oraz pomiesz
czenia do pracy. Dzieła powstałe
na miejscu pozostaną w zakła
dzie, jako dowód nawiązanego
dialogu między artystą i odbior
cą. W tell sposób pięćdziesięciu
rzeźbiarzy, malarzy, grafików —

reprezentantów ZPAP rozpoczę
ło współdziałanie w nowej for
mie.

Wczoraj w Klubie Plastyków
przy ul. Łobzowskiej odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Dzia
łacza Kultury, połączona Z

przekazaniem prac 15 artystów:
malarzy, grafików i rzeźbiarzy ,

zakładom przemysłowym i in
stytucjom. Równocześnie auto
rom wręczono nagrody i dyplo
my a instytucjom specjalne me
dale. (bog)

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

dnia, ul. Krasickiego Boczna, w

godz. 18—22, tel. 618-55 — dla Pod
górza, Informacja Służby Zdrowia:
od godz. 8 do 22, tel. 378-80 od

gcdż. 22 do 8, tel. 240-93.

Apteki
Rynek Gł. 42, pl. Wolności 7#

Pstrowskiego 94, N. Huta — Ceń-
trum A.

Różne
ZOO (Lasek Wolski) od godż. 9.
Ogród Botaniczny (Kopernika

27) 10—17.
Salon Gier Sport. — ul. Marka

34 — Planty (codz. 10—21).
Salon rozrywk.. ul. Pstrowskie

go 12 (11—21).
Wesołe miasteczko — Bieńczyc*

(14—21).

Radio
PROGRAM I

NA FALI 1322 M
Wiadomości: 19, 20, 21, 22, 23.
17 Radiokurier. 17.20 Konkurs O-

limpijski. 17.30 Parada poi. piosen
ki? 18 Muzyka i aktualności. 18.30
Przeboje sprzed lat. 19.15 Orkie
stra PR i TV. 20.05 Saksofon w

roli głównej. 20.25 Koncert życzeń
miłośników muzyki poważnej. 22.05
Kronika sport, i kom. TOtal. Sport.
21.18 Muzyczny kalejdoskop. 22.30
Biuro Listów odpowiada. 22.40 Mi-
nirecital T. Woźniakowskiego.
23.15 Jam session.

PROGRAM II
NA FALI 249 M

Wiadomości: 21.30, 23.30.
17 Utwory T. Bairda i Wł. Sło

wińskiego dla dzieci. 17.20 Spotka
nie z pisarką — Barbarą Eysy-
montt. 17.40 Z mikrofonem przez
trzy zmiany. 17.55 „Na każde pyta
nie odpowiedź” — mag. muz. 18.40
Siadem inwestowanych
19 Podróże muzyczne
19.30 Medaliony 16 — J.
mag. lit. 20.30 Nowości
Teatru PR. 21 Ze świata opery.
21.50 Co piszą o muzyce? 22.10 Ty
godnik kulturalny. 22.50 D. Szo
stakowicz — twórca i społeczeń
stwo. 23.40 Śpiewa Chór Chłopię
cyi
niu.

miliardów,
po kraju.
Korczak —

czerwcowe

Męski Filharmonii w Późna-

program rn

UKF 66,80 MHz
Wiadomości: 17, 19.30.
17.05 Muzyczna poczta UKF. 17.40

Style i tendencje.''18 Muzykobra-
nić.. 19.30 Polityka dla wszystkich.
18.45 Blues wczoraj i dziś. 19.18
Książka tygodnia. 19.80 „Lewe pie
niądze” — 7 ode. pow. Mac Donal
da. 20 Magazyn aktualności muzy
cznych. 20.40 Z „Księgi deszczu” —

zespołu Ossian. 20.80 Duma i ozdo
ba miasta K. 21.18 Wielki pianista
— Władymir Horowitz. 22.18 „Lal
ka” B. Prus — ode. 18. 22.45 Dzie
ci śpiewają dla dorosłych. 23 No
we tomiki p etyckie — Krystyna
Makuła-Trochimiuk. 23.05 Czas re
laksu. 23,50 Śpiewa Donovan.

PROGRAM IV
I AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ
UKF 68,75 MHz

16.40 Wiadomości znad Wisły i
Dunajca (Kr). 16.50 Estrada Mło
dych Muzyków (Kr). 17.10
punkt widzenia
ne rytmy (Kr).
Bunina (Kr). 10
flady (Kr). 18.25
nikom. 18.40 W
treść. 19 W świecie współcz. hu
manistyki. 19.15 Język angielski.
19.30 Transm. z Filharmonii Naro
dowej w Warszawie Koncertu Ka
meralnego Zespołu Virtuosi di Ro
ma. 21.40 Sonaty klawesynowe
Scarlattiego. 21.55 Dziecięce sonaty
na flet i klawesyn W. A. Mozarta.
22.15 Rozmowy o książkach. 22.35
Impresje jazzowe. ż

Nasz
(Kr). 17.25 Zmien-
17.40 Opowiadania
Z muzycznej szu-

Naukowcy — rol-
trosce o słowo i

MASZYNISTKĘ na pół
etatu w godzinach rannych
zatrudni od zaraz redakcja
„Echa Krakowa”, Kraków^
ul. Wiślna 2 II p.



II KOLARSKI WYŚCIG JUNIORÓW

WTOREK

CZERWCA

Jakuba

Konrada

18 Krawcy szczęścia
abonamenty nieważne).
17 Królewna Śnieżka.

BESKIDZKICH
„SZLAKIEM KURIERÓW

W DNIACH
9—13 czerwca

odbędzie się II
Międzynarodo

wy Wyścig Ko
larski Junio
rów pn. „Szla
kiem Kurierów
Beskidzkich”.

W tej ciekawej
imprezie zgłosiło swój udział
90 juniorów z czołowych klu
bów polskich (m. in. Cracovii,
Zielonych Opole, LZS Wielko
polska) oraz CSRS i Węgier,
którzy na trasie liczącej 350
km rozegrają 7 etapów.

Trasa tegorocznego wyścigu
będzie bardzo urozmaicona —

kolarze*' wystartują z Popradu i

pojadą przez Piwniczną, Nowy
Sącz, Ciężkowice do Tarnowa.

Na I, górskim etapie, kolarze
jeszcze w Słowacji wyjadą na

wysokość 1260 m, ponadto orga
nizatorzy przewidują rozegranie
na trasie etapu jazdy na czas

(długości 15 km), a także kryte
rium ulicami Tarnowa.

Inicjatywa redakcji „Wieści”
— głównego organizatora wyści
gu na pewno przyczyni się do

dalszej popularyzacji kolarstwa

na terenach przez które przeja-
dą młodzi kolarze, (wigr) TELEGKAFlCZNiE

SUKCES
bokserów WISŁY
BARDZO dobrze spisali się

młodzi pięściarze Wisły podczas
odbywających się w Białymsto
ku finałów mistrzostw Polski
juniorów gwardyjskiego pionu
sportowego w boksie. Prawdzi
wą furorę zrobił występujący w

Wadze papierowej A. Chorobik,
który był bezkonkurencyjny w

swej kategorii a ponadto uznany
został najlepszym technikiem
mistrzostw; Tytuł wicemistrzow
ski wywalczył A. Nowak w wa
dze półciężkiej, a J. Janik w

piórkowej i Z. Kotula w śred
niej zajęli trzecie miejsca. Cała
czwórka krakowian objęta zo
stała przygotowaniami do spar
takiady gwąrdyjskiej ^krajów
zaprzyjaźnionych, która w tym
roku odbędzie się w Bukaresz
cie.
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WYGRANA

SIATKAREK WSP
XXX-leciaZ OKAZJI

Wyższej Szkoły Pedagogicz
nej rozegrano w

turniej siatkarek, w którym
zdecydowane zwycięstwo od
niósł zespół AZS WSP poko
nując w decydującym o I

miejscu meczu Ii-ligową
drtfżynę z CSRS Slavię Pre-
szow 3:1 (15:13, 14:16, 15:13,
15:12). Trzecie miejsce w tur
nieju zajął zespół AZS Aka
demii Rolniczej zaś czwarte
AZS Uniwersytetu Jagielloń
skiego.

Krakowie

UUHlUUilHIilllUUUUiUłllillUlimi

LONDYN. Po prologu 1 1 etapie
kolarskiego Wyścigu Dookoła An
glii prowadzi 1. Halman (Anglia
II) przed J. Brzeżnym (strata 1

sek.) . R. Szurkowski jest piąty ze

stratą 2 sek. do lidera.
NOWY JORK. Podczas między

narodowego turnieju piłkarskiego
Anglia pokonała zespół
(2:0).

’ Bramki zdobyli: dla

Keegan 2 i Francis, dla
Scullion.

KINSZASA. Minister
Zairu poinformował, iż reprezen
tacja tego kraju, nie weźmie
działu w montrealskiej Olimpia
dzie.

BELGRAD. Rekordzista Europy
w skoku w dal, Jugosłowianin N.
Steckis skoczył 8,18 m podczas mi
tyngu lekkoatletycznego.

POZNA#. Hokeiści na trawie

Warty Poznań po raz jedenasty
wywalczyli tytuł mistrzów Polski.

USA 3:1

Anglii —

USA —

sportu

u-

Z okazji Roku Olimpijs
kiego i dla upamiętnienia
zdobycia złotego medalu w

Igrzyskach Olimpijskich w

1932 r. przez reprezentanta
Polski Janusza Kusocińskie-

go — Ministerstwo Łączności
wprowadziło ostatnio do o-

biegu ilustrowaną kartkę
pocztową z wydrukowanym
znaczkiem wartości 1 zł.

Na znaczku przedstawiono
na tle flagi państwowej znak

Olimpiady — pięć kół olim
pijskich. Kartkę wydruko
wano techniką offsetową wg

projektu H. Chylińskiego:
Jest to już druga kartka

pocztowa poświęcona historii

udziału Polaków w Igrzys
kach Olimpijskich. (TG)

Teatry
Słowackiego

Chwalebnym Zmarrwycnw-Pauskim. Modrzejewskiej 19.15 Wy
zwoleale. Kameralny 19.15 Kopeć.
Bagatela 19.30. Szklanka, wody
sowy 15,
(zamkn.
Groteska

TeatrTV—E.ONeill_Da!.
od Sodomy. 23.03 Język nlemie-kł

ŚRODA — IS 6 i 6.30 Technikum
Rolnicze. 9 Nauczyciel śpiewu - 1
film fab. radź. 12.45 i 13.25 Techn
Rolnicze. 15.15 Kurs przyg. _ y/
zyka. 16.25 Program' dnia, uM
Dziennik. 16.40 Obiektyw. 17 jju
dzlecl: popołudnie najmłodszych
17.40 Losowanie Małego Lotka. 18

Sprawozdawczy mag. sport. 18 50
Spotkania z medycyną. 19.20 j,0_
branoc. 19.30 Dziennik. 20.15 w;a'
domości sportowe. 20.25 Rolnictwo
76. 20.35 Filmy Bergmana — Lettll
sen — film fab. szwedz. 22.10 Od
Helsinek do Warszawy. 22 .40
Dziennik. 22 .55 Lektury Pegaza.

485348482323904848234848232323532353482348480090

0 OLIMPIJSKICH
FAWORYTACH

PARYSKA „L’EQUIPE” na niespełna dwa miesiące przed olim
piadą zamieściła interesującą prognozę wyników w męskich kon
kurencjach lekkoatletycznych. Pismo typuje także, na podstawie
wyników uzyskanych w ostatnim sezonie, faworytów poszczegól
nych konkurencji. Nie zabrakło wśród nieh reprezentantów
Polski.

Wbieguna110mppłwgro
nie kandydatów do złotego me
dalu, obok Francuza Druta, za
wodników USA, Kubańcżyka

^

g
4 CZERWCA rozpocznie się trzydniowy VII Rajd Instruk- S

torski „Azymut 76”, zorganizowany m. in. przez komendę g
hufca ZHP Kraków — Srómieście. W imprezie uczestniczyć g
będą turyści, którzy na trasie marszu nocnego po Beskidach g
Zachodnich czy też indywidualnego marszobiegu na orienta- s

cję, muszą się wykazać doskonałą orientacją w terenie. Obok s

konkurencji sportowo-turystycznych przeprowadzone zostaną g
zawody w, sportach obronnych (strzelanie z kbks i rzut gra- g

natem). ...

—

Rajdy ązymutowe mimo dużej skali trudności cieszą się od g
lat niesłabnącym powodzeniem, czego potwierdzeniem jest S
udział w imprezie wielu patrolów z całego kraju, a także g
z CSRS. Dodatkową atrakcją rajdu są

" ’ "

cjalne medale dla zwycięzców oraz pamiątkowe plakietki
i dyplomy, które można obejrzeć na okolicznościowej wy-

liczne nagrody — spe-

g
E

stawie w witrynie sklepu Centralnej Składnicy Harcerskiej
w Rynku Głównym. ’_

Komandorem tegorocznego rajdu będzie harcmistrz Ryszard
Korski.

„AZYMUT 76”
onnninnnnnuinniiiiiiiuiiiiuiuiiiinniiiiiniiiiiiiiiiiiiHiiMiiniiiniiiF
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Casanasa i Miasnikowa (ZSRR)
znaleźli się w ocenie fachowców
z „L’EQUIPE” bracia' Wodzyń-
scy. Do medalowych faworytów
na dystansie 400 m ppł zalicza
się innego naszego plotkarza —

J. Pietrzyka. Wysoką ocenę u-

zyskał również 800-metrowiec

Gęsicki.
Czołowe pozycje na liście kan

dydatów do zwycięstwa w biegu
z przeszkodami zajmują: Gaer-
derud (Szwecja) i. Malinowski,
ale konkurenci są niezwykle
groźni, Baumgartl (NRD), Kars
(RFN) czy reprezentanci Afryki
mogą zagrozić najlepszym. Na(
pierwszym miejscu w 1 ....

ęji skoczków w dal znalazł się
G. Cybulski a jego najgroźniej
szymi konkurentami będą
zdaniem „UEOUIPE" — Steckie

(Jugosławia), Podłużnyj (ZSRR),
skoczkowie amerykańscy (Ro
binson, Williams, Myricks, La-
nier, Carter, Hamilton), Ehizue-
len (Nigeria), Baumgartner
(RFN), Rousseau (Francją), Bern
hard
na) i
. Na
leźli
Kozakiewicz i Buciarski, a obok
nich w gronie najlepszych figu
rują tyczkarze USA: Ripley, Ro

berts, Bell, Tully, Jesse, Dias,
Rogers, Carter, zawodnicy ZSRR:
Prochorenko, Trofimienko, Kisz-
kun, Fin Kaliomaeki, Takaneza-
wa (Japonia) i Tracanelli (Fran
cja). W gronie najlepszych trój;
skoczków widzimy Sontaga i

Joachimowskiego. Do medali, w

tej konkurencji kandyduje jed
nak kilku zawodników: Brazy-
iijczycy de Oliveira i Prudencio,
Saniejew (ZSRR), Drehmel
(NRD), Haynes (USA) i Rumun
Corbu. I wreszcie dziesięciobój.
Zdaniem paryskich ekspertów
tylko siedmiu zawodników ubie
gać śię będzie o medal. Są tb:
Skowronek, Jenner i Dixon
(USA), Awiłow i Litwinienko
(ZSRR), le Roy (Francja) i
Kratschmer (RFN).

klasyfika-l J IMNASTYKA

(Szwajcaria), Owusu (Gha-
. de Souza (Brazylia).

czołowych miejscach zna-

się tyczkarze; ślusarski,

W HALI Wisły rozegrano w so
botę międzynarodowe zawody w

gimnastyce juniorek, w których
zespól Krakowa uległ reprezen
tacji Berlina 179.50:180.20 pkt.
W poszczególnych konkurencjach
zwyciężyły: skok przez konia A.
Markert (Berlin) 9.40 pkt., ćwi
czenia na poręczach —■D. Filipow
ska (Kraków) 9.40 pkt.., na równo
ważni — ex aeęuo D. Filipowska
(K) 1 E. Heunemann (B) obie po
9.30 pkt., ćwiczenia wolne — D .

Filipowska (K) 9.35 pkt., W wie
loboju I miejsce zajęła D.
powska 37,20 pkt. przed A. Mar
kert (B) 36.85 pkt. i D. Mulką (K)
36.45 pkt.

Fili-

Kina
Kiiów — Festiwale Filmów

Kioutometraż. (zamzn.). vcie^
ld.io 18, Gdzie się podziaia sio
oma kompania ur. -wt. b.oj. War
szawa 15.40, 1» (sarnin.), 20.15 Tizei
muszkieterowie (panam.-ang. b .o.) .

Wolność 15.4o, lo, 20.1* Nocne wi-
ama (ang. 1.18). Apollo FF Krotko-
metr. - pokazy sekcji inform.

(zamkn.), l».ta, 1». « ls14C°n
re (poi. 1 - 15>- Wanda 14.15 Bajki,
16 Zorro (wł.-ir. b.o.), 18, 20.15 Mi
łość w godzinach nadhezoowyuh
(ang. 1. 14). Sztuka-studyjne 14.45,
u>, Ji.15 Papierowy Księżyc
1. lo). Ml. Gwarcua (Lubicz 15)
14.4o, 17 Mr MajestyK (USA 1. 14),
19.15 Port lotniczy (USA 1. 15).
wrzos (Zamojskiego 50) 14.45 Baj
ki 15.45, 18, 20 zaklęte rewiry
(pól. 1 . 1Ó). Świt (N. Huta, os. Tea
tralne 10) 15.44, 19, 20.15 Trzej mu
szkieterowie (panam.-ang. b .o,).
M. Sala 15, 18.40 Ojciec chrzestny
(USA 1. 18). światowid (N. Huta,
os. Na Skarpie 7) 16, 18, 20 Chło
piec z gitarą (ZSRR b.o.). M . Sala
15, 17.15, 19.3Ó Człowiek ż cudzym
mózgiem (lr. * 1. 15). Wisła (Gazo
wa 21) 16, 18 Wspaniały interes (fr.
1, 15), 20 Osaczeni w dolinie (CSRS
I. 15)’. Maskotka (Dzierżyńskiego
55) 15.30, 17.30, 19.30 Bilans kwar
talny (poi. 1 . 15). Pasaż (Pasaż Bie
laka) 15,' 16; 17 Przygody Bolka i
Lolka, 18, 20, 22 Ktoś za drzwiami

(fr. 1 . 18). Tęcza (Praska 52) 17, 19
Eólomea (NRD b.o .) . Puchatek
(Park Jordaną) 15’,' 16, 17 Ccralgol
w Egipcie, 18 Wirinetou 1 Apanaczi
(jug. b .o.).

’

Ugorek (os. Ugorek)
17, 19 To ja zabiłem (poi. 1 . 15),
Sfinks (Majakowskiego 2) 16, 18,
20 Żeglarz znad Dunaju (węg. b.o .).
ZZK (Prokocim Bieżanowska 71)
19 Kasztany miłości (Wł. b .o .) . Kul
tura (Rynek Gł. 27) 16.30, 19, 21.30
FFK pokazy konkursowe. Mikro

(Dzierżyńskiego 5) 16, 18, 20 Osta
tni wiosenny śnieg (wł. 1. 151. Dom
Żołnierza (Lubicz 48) 16, 18 Pódróż

(wł. b.o .)^ Związkowiec-itudyjne
(Grzegórzecka 71) 16, 16, 20 Dulscy
(poi. 1; 15). Wiedza (Rynek Gł. 27)
17.15 Pod słońcem Hiszpanii (poi.
b.o .) . Rotunda (Oleandry 1) 17, 20

Syn (fr. 1. 15).

Telewizja
WTOREK — I: 16.25 Program

dnia. 16.30 Dziennik. 16.40 Obiek
tyw. 17 W Dniu Dziecka — Mię
dzy nami rodzicami. 17.05 Dla mł.
widzów. 18.20 Gospodarność
18.25 Studio TV Młodych.
W Dniu Dziecka — między
rodzicami. 19.20 Dobranoc.
Dziennik. 20.15 Wiadomości
20.35 Przypominamy, rad2imy. 20.30
W Dniu Dziecka. 30 .35 W starym
kinie, Świat komedii Harolda

Lloyda. 21 .25 W Dniu Dziecka. 21.30
Świat i Polska. 22.15 Między nami
rodzicami.

WTOREK — II: 16.55 Program
dnia. 17 Malarstwo i film — pla
katy. 17.35 Nauczyciel śpiewu —

film fab. radź. 19 Program lok.
19.20 Dobranoe. 19.30 Dziennik.
20.15 Wiad. sport. 30 .25 Wtorek me
lomana. 21 .15 „24 godziny”. 21.25

Kijów

i:

1 ja.
19.10

nami
19.30

sport.

— Co to ma znaczyć? Ojciec ostrzega córkę przed du
żym niedobrym wilkiem?

— Nie, Judith, nie o to mi chodzi.
— Domyślam się, że nie lubisz majora Allertona?

.

— Szczerze mówiąc nie lubię. Co prawda myślę, że

i ty go nie lubisz.
— Dlaczego?
— No cóż... hm... nie jest chyba w twoim typie?
— A co uważasz za mój typ?
Judith zawsze potrafi mnie speszyć. Bałem się otwo

rzyć usta. Przyglądała mi się z nieco wzgardliwym
uśmiechem. .

— A więc ty go nie lubisz. Ja natomiast lubię. Jest
bardzo zabawny.

— Zabawny, być może — próbowałem to zbagateli
zować.
' Judith dorzuciła umyślnie:

— Jest bardzo atrakcyjny. Każda kobieta to przyzna.
Mężczyźni oczywiście tego nie dostrzegają.

— Ja w każdym razie nie. — Dalsze moje słowa nie

wypadły zręcznie.
'

— Poprzedniego wieczoru przechadzałaś się z

bardzo...
Nie pozwoliła mi skończyć. Zerwała się burza.

■— Doprawdy, ojcze, zachowujesz się idiotycznie,
nie rozumiesz, że w moim wieku sama potrafię
łatwiać swoje sprawy? Nie masz żadnego prawa spraw
dzać co ja robię lub jakich przyjaciół sobie dobieram.
To właśnie jest takie okropne u matek i ojców, że

wtrącają się do życia swoich dzieci. Nie rób z siebie

pana Barretta *).
Byłem tak dotknięty jej -złośliwością, że nie zdoby

łem się nawet na" odpowiedź i Judith odeszła nie cze
kając.

Zostałem sam z niemiłym uczuciem, że bardziej za
szkodziłem niż pomogłem sprawie.

Ocknąłem się z zadumy dopiero na dźwięk głosu pie-

nim

Czy
za-

pani Franklin, która zaczepiła mnie filu-lęgniarki
ternie:

— Pensa za pana myśli, kapitanie!
Ucieszyłem się, że mi przerwała.
Siostra Craven była młoda i bardzo przystojna. Za

chowywała się może nieco zbyt zalotnie, ale była in
teligentna i sympatyczna. Właśnie przed chwilą usa
dowiła swoją pacjentkę na słonecznym miejscu w po
bliżu zaimprowizowanego laboratorium.

— Czy pani Franklin interesuje się pracą swojego
męża? — spytałem.

Siostra Craven machnęła lekceważąco ręką.
,— O, to dla niej o wiele za mądre. Nie jest zbyt

inteligentna, kapitanie.
— Mnie też. się tak wydaje.
— Prace doktora Franklina oczywiście mogą być oce

nione wyłącznie przez kogoś, kto zna się choćby trochę
na medycynie. Doktor jest wybitnie zdolny. Wspaniały
umysł. Biedak, tak mi go żal!

— Żal?
— Waśnie. Tyle razy już to widziałam.. Niedobrane

małżeństwo...
— Sądzi pani, że to małżeństwo jest niedobrane?
— A pan jest innego zdania? Nie mają ze sobą nic

wspólnego.
— Wygląda, jakby ją bardzo kochał. Dogadza, spełnia

jej życzenia....
Siostra Craven uśmiechnęła się ironicznie.
— Już ona tego pilnuje, nie ma obawy,

— Myśli pani, że wykorzystuje w tym celu zły stan
zdrowia? — zapytałem niepewnie.

— Dobrze wie, jak postawić na swoim. Pod tym
względem nikt jej już niczego nie nauczy. Zawsze jest
tak, jak pani raczy sobie życzyć.

“

ty — kute na cztery nogi.
Jeśli ktoś im się sprzeciwia, po

mykają oczy i wyglądają słabo i
dostają ataku nerwowego. Pani

tych wzruszających. Nie śpi przez całą noc i rano jest
bledziutka i znużona.

— Ale poza tym naprawdę choruje? — byłem zasko
czony.

Siostra Craven obrzuciła mnie szczególnym spojrze
niem. Odrzekła sucho:

— Ależ, naturalnie —.i dość gwałtownie zmieniła te
mat.

Spytała, czy to prawda, że mieszkałem tutaj dawno
temu, podczas pierwszej wojny.

— Owszem, mieszkałem.
Zniżyła głos.
— Kogoś tu zamordowano? Pokojówka mi powiedzia

ła. Jakąś starszą panią?
— Tak.
— I pan był tutaj właśnie wtedy?
— Tak.
Wzdrygnęła się.
— Może tym należy to tłumaczyć.
— Co takiego?
Zerknęła na mnie ukradkiem.
— Atmosferę tego domu. Nie czuje pan tego? Ja czu-

ję. Jakieś napięcie, ferment; nie wiem czy pan
zumie co mam na myśli?

Bywają takie kobie-

prostu kładą się, za-

wzruszająco, albo też
Franklin należy do

ro-

.*) iluzja do słynnego z despotyzmu ojca poetki
Sielskiej Elizabeth Barrett-Browning (1806_ 1861).

an-

<Ciąg dalszy nastąpi) (19)

UWAGA!
Za zmiany w ostatniej chwili

wprowadzone w programie tea
trów, kin, radia i telewizji. — re_
dakcja. nie blerze odpowiedział!
ności.

Wystawy-muzea
Wawel-komnaty „Sztuka dworu

Wazów w Polsce” (wt. 10—18, śr
12—18), Skarbiec i Zbrojownia (wt*
śr. 10—15.30), Zamek i Muzeum w

Pieskowej Skale (wt. 12—18, śr.
10—17), Muzeum Lenina, Topolowa
5: Lenin w Polsce (wt. 9—18, śr.
9—17), Oddział w Poroninie (wt,
śr. 8—16), w Białym Dunajcu (wt.
śr. 8—16), Muzeum Historyczne —

Oddziały: Jana x12: Dzieje 1 kul
tura Krakowa „Militaria”, „Zega
ry** (wt. 9—15, śr. 10—18 wst. wol.)
Szpitalna 21: Dzieje teatru krak„
Malarstwo W. Kszczanowicza (wt*.
10—18 wst. wol., śr. 9—15), Muzeum
Narodowe — Oddziały: Sukienni
ce: Galeria poi. malarstwa i rzeź
by 1764—1900 (wt. niecz. śr. io—16),
Dom Matejki, Floriańska 41 (wt.
śr. ‘

10—16), Szołayskicłi, pl. Szcze
pański 9: Pol. malarstwo i rzeźba
do 1764 r. (wt. 12—18 wst. wól., śr.
niecz.), Czartoryskich, Pijarska 8:

Wyst. arcydzieł ze zbiorów Czar
toryskich (wt. 10—16, śr. niecz.),
Nowy Gmach, al. 3 Maja 1: Pol.
malarstwo i rzeźba XX w. (wL
10—16, śr. 12—18 wst. wol.), Arche
ologiczne, Poselska 3: Starożytność
i średniowiecze Małopolski, Kolek
cje zabytków archeologii śródzie
mnomorskiej, Lampy naftowe (wt.
14—18, śr. niecz.), Podziemia koś
cioła św. Wojciecha w Rynku Gł.:
Dzieje Rynku krak. (wt. 9—16, śr.

9—43), Etnograficzne, pl. Wolnica
1: Twórczość artyst/ dzieci głu
chych (wt. niecz. śr. 10—15), Przy
rodnicze, Sławkowska 17: Fauna
Polski (wt. śr. 10—13), Galerie:
ZPAF, ul. Anny 3: „Panorama Ca-
nady” Malak Karsh (wt. "śr. 10—

18), Sztuki Współczesnej, Bracka 2:
Grafika Oosterbcs’a (wt,. śr. 11—18),
N. Huta, al. Róż 3: „Krajobrazy”
E. Zpgi- (wt. Śr. 11—16), Rydlówka,
Tetmajera 28 (wt. śr. 11—14), KTF,
Ul. Boh.
76”
22: Plener Niedzica 1975 (wt. śr.

11—16), Kopalnia Soli, Wieliczka
(wt. śr. 6—12), Muzeum 2up Kra
kowskich (wt. niecz. śr. 7—14.30),
Muzeum Lotnictwa i Astronautyki,
Czyżyny fwt. śr. 10—14), Kri^ny
Dominikańskie, Stolarska'8/10: Ma
larstwo M. Markowskiej (wt. śr.
11—18), „Desa”, św. Jana 3: Ma
larstwo W. Gizy (wt. śr. 11—18),
Floriańska 34: „Rysunki” A. Rzep
ki (wt. śr. 11—19).

Dyżury
Chir. Laryng. Dzierżyńskiego 44,

Chir. dziec. Prokocim, Okulist.
Witkowice, Urolog. Grzegórzecka
18,. Neurol. Botaniczna 3, Poęot.
Ratunk.: ~~

padki
wozy:
625-50,
105-73.
wina 09. Wieliczka 9, 557-60, Krze
szowice 9, 88, Myślenice 09, Pro
szowice 9, Pogot. MO tel, 07, Te
lefon Zaufania 371-37 (16—22), dla
dzieci i mlodz. 611-42 (14—18).
Straż Poż. 08, Pomoc Drogowa
PZMot Kraków 417-60 (7—22), Za
kopane 27-97, N. Targ 29-42, N.

Sącz 208-25, Tarnćw 39-96 (7—16).
Informacja o Usługach, Mały Ry
nek 5, teł. 565 -88, 228-56, Nowa
Huta: Pogot. MO tel. 411 -11, Pogot.
Ratunk. 422-22, 417-70, Straż Poż.

433-33, Dyżur pediatr. dla Nowej
Huty, Szpital w Nowej. Hucie, In
formacja kolejowa zagr.
centr.

595-15,
dowa
203-22,
cyjny
całą dobę,
Tow. Świadomego Macierzyństwa,
Mlodz. Poradnia Lekarska, ul.
Boh. Stalingradu 13, tel. 978-08

(codz. 9—18). Wizyty domowe le
karzy chorób dzieci — Lek. Spóldz.
Pracy, tet 583-43, 568-86 (16-23.30),
Inf. turyst. „Wawel-Tourist”, Pa
wia 8, tel. 260-91 (8—18), Informa
cja Kulturalna, KDK, pok. 144/IIIp.
(tel. 244-02, w godz. 11 —18), Pora
dnia Przedmałżeńska i Rodzinna,
pl. Wiosny Ludów 6 (pon. śr. *

piąt. 16—19), Dyżurne przycho
dnie — ogólne, pediatryczne, sto
matologiczne, gabinety zabiegowa
(świadczenia ambulatoryjne i wi
zyty domowe), Przychodnia, al.
Pokoju 4, w godz. 18—22, tel.
181.80, a dla poradni pediatrycznej
133-96 — dla Śródmieścia, Przy
chodnia, os. Jagiellońskie bl. 1, tr

godz. 18—22, tel. 469-15 - dla No
wej Huty, Przychodnia, ul. Kroni
karza Galla 24, w godz. 18—22, tel.
725-55 — dla Krowodrzy, Przycho-

(Dokończenie na str. 5)

Stalingradu 13: „Venvs
(codz. 9—"-' SHS, Rynek Gl.

Siemiradzkiego 1: wy-
tel. 09, zachorowania i prze-

380-55, Rynek Podgórski 2:
657-57, al. Pokoju 7: 109-01;
Lotnisko Balice 745-68, Ska.

222-48,
237-60 do 70, wew. 3514, kraj.
238-80 do 82, Informacja ko-
tel. 413-54
203-42, 584-23,
Telefon

262-33

(dla N. Huty),
230-19, Mili-

Zaufanla 216-41

(8—16), Kralt.


