Z łibanu

Najistotniejszą kwestią w Liba
jest obecnie porozumienie w
sprawie ewakuacji z palestyńskie
go obozu Tel-Zaatar. Siły konser
watywne w Libanie wyraziły w
końcu zgodę, aby komitet
Mię
dzynarodowego Czerwonego Krzy
ża
przeprowadził tę ewakuację,
począwszy od dzisiaj. W Libanie
panuje przekonanie, ił ewakuacja
rannych pozwoli na zmniejszenie
napięcia w kraju i umożliwi osiągnięcie porozumienia o rozejmie, które byłoby przestrzegane
przez wszystkie strony.
Jednocześnie zapowiedziano zwo
łanie na najbliższą środę
Rady
Ministrów rządu libańskiego, któ
nie

•

nie obradowała od 22 mareą br.
W Libanie na wszystkich, .fron
tach wciąż toczą się walki
dzy stronami ańtagonistycznymi.
pochodzi również do starć z
nostkami Syryjskimi.
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mię

W

MADRYCIE

niemal

bez

odbywają się spotka
nia,
których Uczestniczą
działacze
najróżniejszych tfgmpowań politycznych. Głów
nym tematem dyskutfji jeśt określenie dróg demokratyzacji
życia politycznego w kraju.
PREMIER Portugalii
Soareś, przedstawił wczoraj pro
gram nowego rządu. Zgodnie
z
konstytucją. Zgromadzenie
Ustawodawcze ma rozpatrzyć
propozycje rządu Soaresk i uśtosunkować się do nich w cią
przerwy
w
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północnej części Zagłębia
Dęnieckiego na Ukrainie geolo
dzy odkryli nowe- pokłady wę
gla. Znajdują się sonę na głębo
340—800

metrów,

a

więc

niezbyt głęboko, co ułatwi ich
wydobycie, Tym samym ogólne
zasoby węgla kamiennego w
Donbasie zwiększą się o prawie
miliąrd

ton.

Bandyci z Mediolanu
staną przed sądem
Dla milionów Włochów 1 sierpnia jest pierwszym
dniem
Na zdjęciu: setki samochodów oczekujące na prom na
w mieście Civitaveschia.
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hitlerowskiej służby
pieczeństwa, oskarżonego
sza
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zapanowała napięta atmosfera
w
związku z szybkim spadkiem kursów słabszycn walut
zachodnioeuropejskich, ■glównie wobec marki RFN i fran-

;

Po prawie 7 latach zakończyło
ka szwajcarskiego.
Zaznaczył
się śledztwo w sprawie zamachu
telefoto
się również spadek kursu do
bombowego, którego dokonano 12
lara USA. :
grudnia 1969 r. w banku w Medio
CHILIJSKA junta wojskowa
lanie. Eksplozja bomby spowodo
„zaleciła” Jako lekturę w szko
wała wtedy śmierć 16 osob, a 54
łach „Meiń ■kampf” Hitlera i
osoby zostały ranne.
„dzieła” innych hitlerowskich
Sędzia śledczy postanowił posta
„ideologów”. Informację tę po
wić w stan oskarżenia 8 osób; 3
dał m. in. zachodnioniemiecki
to byli pracowni
spośród nich
dziennik „Neuę Ruhr-Zeitung”.
(SID)
cy włoskiej tajnej służbyA
Oskarżeni będą odpowiadać rów
nież za udział w innych akcjach
terrorystycznych, m. in. w dwóch
zamachach dokonanych w Rżymie
tego samego dnia, co w banku
mediolańskim, w wyniku czego
rannych zostało 17 osób. W mie
siąc po serii zamachów policja
Uczeni
amerykańscy starają szach' jednego z wielorybów włoska
aresztowała
anarchistę
się wyjaśnić przyczyny, dla któ znajdują się pasożyty. Przypu Piętro Valpreda i 5 członków neo
iż
szcza'te
uszko
Włoski
Ruch
dziesiątki
się,
rych
wielorybów!
żyjątka
faszystowskiej partii
Gerald
delfinów'wypływa z głębin; by dziły znajdujący się tam „apa Społeczny (MSI),. Wśród; 11 osób,
Prezydent USA
dokonać żywota na plażach Flo rat nawigacyjny’’, w wyiiłku cze których nie Obejmuje akt pąkar? Ford, ogłosił stan Kolorado re
*
mimo te były zamieszane jonem kieski żywiołowej. -Przy
rydy i Zatoki Meksykańskiej go Wieloryb stracił orientację, żenią,
w dokonywane przez prawicę ak
puszcza sie, że w wyniku powo
Specjalne ekipy spychają ssaki wziął kurs na plażę i naprowa ty terroru, znajduje się m. in. de dzi. która nawiedziła ten stan
dził na nią swych partnerów
z powrotem do wody, ale tylko
MSI
Pino
Rauti.
Pro
w
putowany
ubiegła niedzielę, śmierć po
niektóre z nich1 lidaje śię w ten Jak się bowiem ocenia byl on, ces rożpocznie się w styczniu niosło ok. 200 osób. Powódź wy
'.
sposób uratować.
jako największy ze, wszystkich przyszłego roku w Catanzafo.
rządziła poważne szkody mate
—

—

Naukowcy badają zagadkowe zjawisko

—

-
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przypadków podobnych „samo
bójstw”.
Tymczasem badania
przeprowadzone’ wśród jednej z
takich grup wykazały, że w u-

„Terroryści

gu ostatnich lat nie zanotowano

ton

wagi) przywódcą

w

krótkich

Fritza

Langa

WASZYNGTON
W poniedziałek zmarł w Kali
fornii znany reżyser Fritz Lang.
Lang urodzony 5 grudnia 1890 r
w
Wiedniu, należał do czołówki
międzywojennych niemieckich te-

żyserów szkoły ekspresjonistycznej, obok Murnau’ą, von Sternberga i von Stroheima. Pracę w
filmie rozpoczął w 1916 r. jako

scenarzysta, a zadebiutował w
r. Nakręcił ponad 40 filmów,

1919

których najsłynniejszym jest
„M-morderca” z 1931 r. Film ten

Grupa w składzie: 4 dziew3,5,6,7ląti5-letni
cżynki
chłopczyk włamała się w niedzielę do pry-watnego sklepu w
Bar le Duc we Francji, niszcząc
wszystko, co się po temu nada

,

wało.

Przywódczyni „gangu” oświad
czyła policji, że w wyniku kłót-i
ni z córeczką państwa Charoy
jeszcze cztery dni temu powzię
ła decyzję, że przyjdzie „znisz
czyć jej zabawki”.

małpa źa

milion dolarów

ekranie

.

NOWT JORK
Konga”. Cżtery miesiące proce
Gigantyczna małpa King Kong sów sądowych podniosły znacz
i jej fantastyczne przygody bę nie koszty, ale Dino de Ląureuszystów.
Po dojściu Hitlera
do
władzy dą znów mroziły krew w ży tiis zwyciężył. Zaczęły się jed
Lang wyemigrował z Niemiec, od łach amatorów silnych przeżyć nak inne kłopoty. Małpę tran
kierowania
rzucając propozycję
w kinie. Nowej wersji słynnego
sportowano do studia partiami.
Po
nazistowską kinematografią.
filmu podjął się Dino de Lau- Najpierw przyszły dwie łapj- z
krótkim pobycie w Paryżu w 1934
roku Lang zjawił się w Hollywoo rentiis, przeznaczając ponad 20 rachunkiem na 500 tys dolarów
dzie, gdzie w ciągu 26 łat nakrę milionów dolarów na przedsię za wykonanie, przy czym oka
cił wiele filmów z najsłynniejszy wzięcie, które
jak ma nadzie zało się, że obydwie kończyny-są
mi gwiazdami.
ję, przyniesie mu zysk i stanie prawe. Trzeba więe było prze
rabiać Kiedy wreszcie ukończo
się bestsellerem.
Koszty wykonania olbrzymiej no Kinga okazał się wspśniamechanicznej małpy
wyniosły ły, ale nie mieścił się w żadnym
ponad milion dolarów. Sztuczne ze studiów, musiano więc zbu
zwierzę ma przeszło 12 m wy dować nowe.
Pierwsze zdjęcia wykonane by
sokości, ■.wykonuje 16 różnych
rękami, porusza się ły na jednej z wysp na Oceanie
Począwszy od przyszłego po manipulacji
niedziałku milion ludzi w po i skacze jak prawdziwa małpa Spokojnym, gdzie King „przeby
i podobno fantastycznie
prze wający w dżungli” spotyka gru
łudniowej Walii będzie pozba
wraca oczami. Włoski producent,
pę badaczy i nawiązuje przy
12
codziennie
na
wionych
godzin
temu
opuścił jaźń z blondynką Fay Ray. Gra
dostaw wody. Władze tej pro który trzy lata
i
obecnie w Holly ją Jessica Lange, z zawodu mo
wincji brytyjskiej zostały zmu Rzym pracuje
wood, początkowo obliczał kosz delka, która występuje w; filmie
szone podjąć tak drastyczne kro
ki w związku z trwającą
im ty filmu na ok. 10 milionów do po raz pierwszy. Końcowe sce
larów. Zanim jednak rozpoczęły ny będą rozgrywane na szczycie
suszą. Istnieją obawy, że wszys
tkie zapasy wody mogą wyczer się pierwsze zdjęcia, dwa inne najwyższego gmachu w Nowym
C*ntre.
pać się w ciągu 10 tygódni- je studia filmowe ogłosiły, że ma Jorku, World Trade
ją zamiar również kręcić „King gdzie sinie King Kong.
śli nie snadna deszcze.
—
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Polski i Węg ier
Wtorek jest drugim dniem oficjalnej, przyjacielskiej wizyty,
jaką składa w naszym kraju przewodniczący Rady Ministrów Wę
gierskiej Republiki Ludowej, GTOERGY LAZAR. Dziś przewi
duje się zakończenie polsko-węgierskich rozmów plenarnych, pro
wadzonych pod przewodnictwem premierów obu krajów: Piotra
Jaroszewicza i Gyoergy Lazara. Przed południem węgierskiego
gościa wraz z towarzyszącymi mu osobami podejmowali w sto
łecznym ratuszu gospodarze stolicy z prezydentem miasta Jerzym
Majewskim. Premier Lazar zwiedzać będzie także Warszawę.
Pobyt w Warszawie szef rządu pły ci e Grobu Nieznanego Żoł
węgierskiego rozpoczął wczoraj nierza. Następnie Gyoergy Lazar
cd złożenia wieńca
wizytę prezesowi' Rady
opasanego złożył
szarfą o barwach narodowych na Ministrów Piotrowi Jaroszewi
.

czowi.
Po południu w
Rady Ministrów

gmachu Urzędu
rozpoczęły się
polsko-węgierskie rozmowy ple
narne,
którym
przewodniczą
P. Ja
premierzy obu krajów
—

roszewicz ; i G. Lazar. W toku
rozmów
jak oświadczył rzecz
nik prasowy rządu, Włodzimierz
Janiurek
obąj mężowie stanu
poświęcili dużo uwagi
—

—

Po ulewnych sobotnich desz
czach wystąpiła z brzegów rze
ka Thompsona, płynąca wąskim
kanionem pfżez Góry Skaliste.
Atak żywiołu
nastąpił nagle.
Poziom wody podniósł się 10krotnie
powyżej normalnego.
Przez kanion przetoczyła sie 3—
5-metrowa fala, która zerwała
kilka betonowych mostów.,
rywając drzewa z korzeniami i
porzucone przez turystów samo
chody. Znajdująca sie tam elek
trownia wodna znikła po prostu
z powierzchni ziemi.

problema
go

tyce dwustronnej współpracy

Stwierdzono z zado
ostatnio
nastąpił
znaczny wzrost obrotów. W ub.
5-leciu przekroczyły one o poriad

spodarczej-.

woleniem,

że

.
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W chwili wylewu w okolicach
kanionu przebywało ok. 4 tys.
osób, które przyjechały do te
go popularnego okręgu
cznego w związku z
mi właśnie obchodami 100 rocz
nicy utworzenia stanu Kolorado.
W niedzielę udało się ewakuo
wać ok. 800 osób, z których
łowa doznała ciężkich obrażeń.
W kostnicy przy cmentarzu w
Loveland
zabrakło
miejsc i
zwłoki zaczęto składać w
skich garażach. Władze obawia
ją się. że liczba ofiar śmiertel
nych może być bardzo duża i
że upłynie jeszcze wiele dni, zanim uda się dotrzeć do
kich rannych, uwiezionych na
zboczach kanionu. Zdesperowani
ludzie, nie mogąc doczekać się
pomocy, szukali schronienia na
stokach
kanionu,
skalistych
gdzie roi się od grzechotników.

Zaskakujące rezultaty y. iaó;>ł
drugi eksperyment przeprowadzo
ny
przez
„Vikinga” na Marsie,
który polegał na skropieniu ma
gleby marsjańskiej po
po łej próbki*
żywką, w której znajdował się
materiał radioaktywny —* izotop
węgla C-1Ł* Każdy organizm żyjąęy musi wydzielać z siebie przyj
pobli mowane
substancje znaczone. Po
zakończeniu eksperymentu okaza
ło się, że w laboratorium znajdu
je się dużo więcej radioaktywne
niż wydzie
wszyst go dwutlenku węgla,
Tak wygląda teren w Kolorado,
liłby jakikolwiek z żywych mi
na którym niedawno stały domy.
Jeśli
kroorganizmów na Ziemi.
rzeczywiście na Marsie istnieje ży
cie
to
zdaniem
biologiczne,
jedne
CAF
UPI
telefoto
go z naukowców, jest ono bardziej
i
niż
na
rozwinięte
intensywne
Ziemi (chodzi oczywiście o mikro
VTRO pogoda w rejonie
Akcję ratunkową przeprowa organizmy).
dza się z pokładów helikopte
Krakowa kształtować się
Jednakże po jakimś czasie za
rów, ponieważ w wiełu miej
będzie pod wpływem ni
scach teren jest niedostępny; w obserwowano gwałtowny spadek
żu. Zachmurzenie duże—z
Kino
innych miejscach używa się jee ilości wydzielanego związku raprzejaśnieniami.-:
[ dioaktywnego. Skłoniło to ucżopów, lub koni.
zamglenia. W ciągu dnia[ nych do wysnucia przypuszczenia*
przelotne opady aeśzczu.
że pierwsze wyniki zawdzięczano
Wiatry południowo-zacho
chemicznemu
składowi
raczej
dnie i zachodnie 3—5 m/sek.
wierzchniej warstwy próbki niż
Temp, dniem 19—22, nocą 9—12
-formom mikroorganizmów. Dopie
st. C.
ro po
kilkakrotnym powtórzeniu
uczeni będą mo
Podczas
wyści eksperymentów
sobie pogląd co do
gli
wyrobić
gów samochodo
wych o Grand ewentualnego istnienia na Mar
Prjx RFN, roze sie życia biologicznego.
granych w Ńucrburgring,
uległ
wypadkowi naj, w
kierowca
lepszy
—

belungów” (1923 r.), „Liliom” (1933
r.), „Szpiegów”' (1927 r.h dwa fil
my o doktorze Mąbuse z 1922 i
1932 r. oraz nakręcony przed doj?
ściem Hitlera do władzy „Metropelis”, stanowiący zdaniem nie
których krytyków wizję ludobój
czych zamierzeń niemieckich fa

Rosiak

trwający

—

Mechaniczna

—

eksperymentów
aVikinga-l«- na Marsie
turysty

majteczkach

z

stanowił dla ówczesnej widowni
szok: po raz pierwszy na 'ekranie przedstawiono
historię mordercy seksualnego. Reżyser dżieło
to uważał za największe w swym
dorobku.
Wśród
najsławniejszych Obrazów Langa należy wymienić „Ni-

CAF

Szybko rozwija się

.

PARYŻ

Zgon

rialne.

grupy.

podczas uroczystego

drugi dzień wizyty fyótergy

stanie Kolorado
—

Zjawisko to Zaniepokoiło li
czonych, tym bardziej, ze wcią

W

Klęska żywiołowa
w

'

Piotr Jaroszewicz 1‘Gyoergy Lazar
nia na lotnisku Okęcie.

—

pokłady węgla
kości

Angoli uroczyście
sierpnia drugą ro
cznicę powstania Ludowych
Sił Zbrojnych. Wyzwolenia An
goli.
KOSMONAUCI radzieccy
:
Boris Wołynow i Witalij Żołobow kontynuują badania na
pokładzie naukowej stacji or
bitalnej ,,Salut-5’.
Aparatura I
pokładowa stacji pracuje spra-.
wnie, a załoga czuje się dobrze.
UGANDA wyraziła zgodę na
podjęcie się prze? Sudan funkcji mediatora w konflikcie z
Kenią, trwającym od czasu ak
cji komandorów izraelskich na
lotnisku w Kempali.
W STOLICY NRD rozpoczął
się proces 61-lętniego Herber
ta Drabapta, byłego ss-oberobchodził 1

r,

W Donbasie

odkryto

gu 5 dni.

I

—

-

.

Kraksa N.

Łaudy

Powódź

ostatnich

lat, ak

Pakistanie

DELHI

Pakistanu
Rozległe
rejony
(prowincję, północno-zachodnią i
Niki Lauda.
Na
Pendżab) nawiedziła katastrofal
trans na
zdjęciu:
powódź. Co najmniej 17 osób
sa
port rozbitego
14 osób zginęło
mochodu Laudy. poniosło śmierć.
CAF—AP— pod gruzami domów, a 3 osoby
ielefoto
utonęły.

tualny
świata,

mistrz

Austriak;

Ofiara zawalenia

się

mostu

WIEDEŃ
najmniej jedna osobą poniosła śmierć w
wyniku zawalenia się mostu na Dunaju w Wied
niu. Nurkowie odkryli w złomach zawalonego
mostu mikrobus, w którym znaleziono zwłoki
22-letnjego kierowcy. Nie wiadomo, czy w sa
mochodzie znajdowało się wiece! osób, ponieważ
drzwi były otwarte.
Co
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W rozmowach rozpatrzono mó-,
1)
ii proc, założenia
wieloletniej żliwość rozszerzenia wymiany
w przemyśle motory
umowy handlowej, a bez mała o handlowej
i maszyn ■
rolniczych,
trzy czwarte poziom uzyskany zacyjnym
W latach 1966—70. Stwarza tó w sprzęcie medycznym, a także
stabilną podstawę do wydatne w produkcji urządzeń dla ochro
środowiska.
Jeśli Chodzi o
go poszerzenia współpracy. We ny
i kooperację pro
dług dotychczasowych ustaleń specjalizację
obroty handlowe powinny po dukcji, można oczekiwać zawar
porozumień, jak
większyć się do 1980 r. o 60 proc. cia nowych
również rozszerzenia już
obo
<3ba kraje przywiązują dużą
wiązujących.
wagę dó rozwoju trwałych po
P. Jarosiewieź i G. Lazar uwiązań w gospodarce, przede
wszystkim zaś do Specjalizacji i stałili, że centralne organy pla
nowania Polski i Węgier opra
kooperacji produkcji.
cują do końca br. plan tematycz
ny i program rozwoju współpra
cy gospodarczej na okres po 1980
.

ze str.

Matury we wrześniu

W pierwszej dekadzie września
br. odbędzie się jesienna sesja
rftaturalna. Mogą do niej
stąpić ci, któryfti Się nie powiódło dotychczas, na
egzaminach

przy

dojrzałości.
8 wrześnią odbędą się egzami
ny pisemne z języka polskiego,
a 9 Września
egzaminy pisem
ne z matematyki. Następnie bę
dą miały miejsce egzaminy ust
ną ż dwóch dowolnie wybranych
przedmiotów.
—

Zgodnie z obowiązującymi za
sadami, w jesiennej sesji poprawkowćj abiturienci składać
będą egzaminy maturalne tylko
z. tych przedmiotów, z których
otrzymali uprzednio noty niedo
stateczne. Wśród jesiennych „repetentów” jest spora liczba ta
kich, którzy składać będą egza
miny tylko z jednego przedmio
W
tu, „oblańćgó” fta matutże
maju.
.

.

roku.
Z zadowoleniem odnotowano w
toku rozmów owocne
łanie organów państwowych. Or
ganizacji społecznych i związków

współdzia

Zawodowych oraz rozwój współ
na
polu Oświaty, nauki,
kultury,
ochrony zdrowia, tu
rystyki, a także środków ma
sowego przekazu.
Wieczorem premier Piotr Ja
roszewicz wydał w salach pała
cu Rady Ministrów
obiad
na
cześć
przewodniczącego Rady
Ministrów WRL Gyoergy Laza
ra. Obaj mężowie stanu Wygłosi
li przemówienia.
Piotr Jaroszewicz nawiązał m.
in. do tradycyjnej przyjaźni Pol
ski i Węgier oraz obecnej jedno-'
ści ich ustroju i ideologii. Mó
wiąc o perspektywach rozwoju
stosunków
polsko-węgierskich,
premier stwierdził, że krąj nasz
wielką wagę do
przywiązuje
dalszego pogłębiania współdzia
łania politycznego i współpracy
pracy

Pan Franek
z
-

dziedzinach

ży-

ci a.

W

miejscowości Dołżyca koło
■'Cisnej (woj. przemyskie), odkryto przypadkowo magazyn
Starej amunicji. Pod ziemią, na
głębokości ponad 1 metra, znajdowało się 587 pocisków artylei ryjskich, pochodzących w więk
szości z 1914 roku, Podziemnym
li
arsenałem zajął się patrol
kwidacji niewypałów Wojsk Ochrony Pogranicza w Przemy
ślu. Saperzy Wykopali pociski,
przewieźli je w odpowiednie
miejsce, a następnie wysadzili w
usuwając
powietrze, sprawnie
zagrażający bezpieczeństwu mie
szkańców wioski i tufyśtó# pod
ziemny magazyn amunicji. ■
.

.

'

.

Z

GDAŃSKU,

„Jarmark Dominikański’*. Kon

tynuuje on 7oe-ietnia tradycji
tirgów, organizowanych w tym
mieśeię.
W TRZCIANCE (woj. pilskie)
rozpoczęło się V ogólnopolskie
sympozjum środowisk twór
czych, w którym uczestniczy
160 młodych literatów i plasty
ków. Wymiana poglądów po
zwoli sprecyzować zadania to

współtwo

go środowiska We
rzeniu wizji przyszłej Polski i
modelu socjalistycznej kultury.
Z KOLEJNEGO rejsu badaw
czego powrócił do Gdyni sta
tek Morskiego Instytutu
backiego „Prołeśor Siedlecki’*.
Statek przez 2 miesiące
trował środkowo-wschodni Atlantyk, rejon Madety i Wysp

Ry
pene

Kanaryjskich.

W BEŁCHATOWIE rozpoczął
się 2 bm. montaż automatycz
nej centrali telefonicznej. Pla
cówka ta będzie pierwszą cen
tralą wyposażoną w nowoczepne urMórcbia

w

i
w

przy
pod
po

—

płaszcz

są

u

pana.
Franciszek

mnie; cackają
Kardas
budowie

i
na

pracował

kawiarni
jeszcze przy
„Europejska”, a potem przez 39
lat był szatniarzem; był nieod
łączną cząstką Zakopanego; był
kimś, kogo znał każdy zakopiań
czyk, a on znał wszystkich gości.
W sobotę zmarł mając 67 lat.
Zakopanemu ubyła jakaś Alóżkstąpióna cząstka, (a. rik)

—
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-ij~T_i'-rrn.r-r.r-i

-

słychać...

Jedna

z

najsławniejszych

aktorek świata

—

Liczby

es
dla

wszystkich zainteresowanych.
prowadzone przez
wybitnych
pedagogów zainteresują z pew
też
nością
słuchaczy, którzy
pragną wzbogacić swą wiedzę w
różnych dziedzinach.

jak wiadomo, reforma syśteWu edukacji narodowej zapewni
młodemu pokoleniu po^gnóść
wykształcenia średniego.
Równocześnie jednak
tego, aby droga do szkoły sred
niej była szeroko otwarta także
dla ludzi dorosłych, pracujących
zawodowo, dążących do rozsze
rzenia swych horyzontów.
Jedną z nowych form oświaty
dla pracujących będzie właśnie
szkoła radiowo-telewizyjna.
Obejmować ma ona 3-letni okres

Problemy wykrywania
podziemnych eksplozji
GENEWA

Grupa ekspertów genewskiego
Komitetu Rozbrojeniowego roz
poczęła wczoraj prace nad tech
nicznymi szczegółami międzyna
rodowej współpracy w zakresie
wykrywania podziemnych eks
plozji nuklearnych. Przedmio
tem prac Komitetu jest również

przedmio

kształcenia z zakresu
tów ogólnych. Pierwszy rok nau
czania przewiduję wykłady: z

języka polskiego, historii, pro
pedeutyki wiedzy b Społeczeń
stwie, matematyki, fizyki, che
mii, biologii i geografii. Nauka
języka rosyjskiego prowadzona
będzie w ramach telewizyjnego
kursu tego języka. Średnia szko
ła radiowo-telewizyjna koĄczyć
podobnie jak we
się będzie,
placówkach tego
wszystkich
stopnia, świadectwem ukończe
nia sżkoły średniej, a dla chęt
nych egzaminem maturalnym.
Aby uzyskać prawa słuchacza
średniej szkoły radiowo-telewi
zyjnej, trzeba wpisać się w po
czet uczniów najbliższej, szkoły
zaocznej dla pracujących. Pla
cówki te bowiem sprawować bę
ńad
dą nadzór
przebiegiem
kształcenia swych podopiecznych.
Wykłady w radiu i telewizji

przez Polskę i inne
kraje socjalistyczne w ■1972 r.
propozycja zawarcia międzyna
rodowego porozumienia W spra
wie całkowitego zakazu rozwoju
produkcji i magazynowania bro
ni chemicznej oraz zniszczenia
jej zapasów.

wniesiona

_____

We wrześniu

Na

forum

Komitetu

Rozbro

jeniowego śą też prowadzone óbecnie
intensywne
negocjacje
nad sfinalizowaniem wspólnego
tekstu
międzynarodowej kon
wencji w sprawię zakazu od*na
środowisko i
działywania
klimat w celach militarnych i
innych, nie dających się pogodzić
z
interesami międzynarodowego
bezpieczeństwa oraz życia i zdrowia ludzkiego.
.

.

odbędą się dodatkowe

egzaminy wstepne

na

wsie uczelnie

egzaminu w lipcu br., nie przy
stępowali do egzaminu wstępne
go lub złożyli egzdmin wstępny
z
Wynikiem
pozytywnym na
kierunkach, na których obowią
zują egzaminy,.,,? iańych przed
miotów ,— muszą ponownie zda
wyższe
szkoły
pedagogiczne: wać egzamin wstępny.
Kraków, Opole, Słupsk, Szczecin,
Podania o przyjęcie na pierw
Zielona Góra. 0
wychowanie szy rok studiów w roku akade
techniczne
wyższe szkoły pe mickim 1976/1977, w dodatkowej
dagogiczne:
Olsztyn, Szczćein, rekrutacji, kandydaci składać
Zielona Góra. 0 transport -* po
w wymienionych szkołach
litechniki:
Świętokrzyska w mogą
w terminie od 10 sier
wyższych
Kielcach i Szczecińska. ® me
do 10 września br.
pnia
chanika
politechniki: Świę
tokrzyska, Białostocka, Szczeciń
PRZERWY
SIERPNIA
ska, Wrocławska; wyższe szkoły 5
inżynierskie: Koszalin, Opole.
W DOSTAWIE GAZU
technika wytwarzania
poli
techniki: Białostocka,
Szczeciń W REJONIE RAKOWIC
ska, wyższe szkoły inżynierskie:
Górnośląskie Zakłady Gazow
Koszalin, Opole. 0 budownic nictwa
Zakład Gazowniczy (v
two -rf WSI w Koszalinie. £ in
Krakowie uprzejmie zawiadamia
WSI w
żynieria środowiskowa
odbiorców gazu mieszkających
Koszalinie. £ inżynieria mate
ulicach: Bajana, Żwirki i
riałowa
Politechnika Szcze przy
Wigury, Anieli Krzywoń, Wiej
cińska. O
elektrotechnika
Rozmarynowej,
WSI w Opolu. O chemia
po skiej, Nieznanej,
Podmiejskiej, Swoj
litechniki: Świętokrzyska, Szcze Majowej,
że dnia 5
cińska, Wrocławska; WSI w Ko skiej, Raciborskiego,
od godziny 8 do
szalinie, która przeprowadza e- sierpnia br.,
w dostawie
gzamin wstępny dla kandydatów 18, nastąpi przerwa
spowodowana
pilnymi
ubiegających się o przyjęcie na gazu,
ten kierunek studiów w
Poli pracami na sieci gazowej.
Zakład
w
Krako
Gazowniczy
technice Gdańskiej.
wie uprzejmie prosi o ńiekorzyO przyjęcie na studia dzienne
stanie z urządzeń gazowych w
mogą ubiegać się ci, którzy w
tym czasie i pozamykanie kur
br.
zdali
lipcu
egzamin Wstępny ków gazowych przed Przybora

Istnieją jeszcze szanse rezpeeżęćia studiów na pierwszym roku
W uezelniieh wyższych. W dodatkowej rekrutacji szkoły wyższe
przyjmą na studia dzienne okółó 2.‘-tyś. kandydatów. Jak infor
muje Ministerstwo'Nauki, Szkolnictwa Wyższego j Techniki w
dniu 46 wrzęśpik .br, odbędą się dodatkówe egzaminy Wstiępne
nź

.

następujących

kierunkach:

Q matematyka
uniwersyte
ty: Jagielloński w Krakowie,
Marii Cupie-Skłodowskiej w Lu
blinie, Mikołaja Kopernika w
—

Toruniu, Bolesława Bieruta we
Wrocławiu, Filia. UW W Białym
stoku; wyższe szkoły pedagogicz
ne:
Kraków, Olsztyn, Śiedlee,
Słupsk i Szczecin. @ fizyka
uniwersytety:
Jagielloński w
Krakowie, Łódzki w Łodzi, Ma

—

Ćufie-Skłodowskiej

rii

w

Lubli

nie; Mikołóji Kopernika w To
runiu, Bolesław Bieruta we
Wrocławiu, Śląski w Katowi
cach, Filia UW w Białymstoku;

Elizabeth

Taylor, oznajmiła
Nowym Jorku, że jej po
zawarte
wtórne,
przed kilku
miesiącami, małżeństwo z Ri
chardem Burtonem (50 lat),
zostało oficjalnie rozwiązane
Jak pamiętamy, E. Taylor i
R. Burton pobrali się po raz
pierwszy w 1964 r. Było to
jej piąte, a jego drugie mał
żeństwo. Po przeszło 10 la
tach sławną para rozwiodła
Się, znów pobrała, ale jak
widać nie na długo...
w

.

Opowieść

o nas

—

o

Harendzie

—

-

—

—

—

—

—

—

—

łacz

Stowśrzygzepją Przyjaciół
Kasprowicza, któ
Wydawnictwu patronowało.

Twórczości J.

mieszkańca

—

—

rocznicę śmierci Jana
Kasprowicza ukazała się publi
„Harenda: krajobraz
kacja
teraźniejszość”. Jej
przeszłość
autorem jest Tadeusz Staich
i publicysta,
litetfat
zakopiański
pracownik Muzeum Jana Ka
sprowicza na Harendzie i dzia
W 50

re

—

—

-

—

ŚWIECIE

—

w

44 -letnta

który naj
MIEJSCE POLSKI W
bardziej syntetycznie obrazuje stan gospodarki
kraju, jest jego dochód narodo
wy i dynamika zwiększania się
tego dochodu. Jak wiadomo, .w
latach 1966—1970 tempo wzrostu
naszego dochodu narodowego ce
chowała stagnacja; liczone dla
ono
dynamika wzrostu dochodu na dy inwestycyjne w Polsce w
całego okresu,
wyniosło
wówczas 6 proc., a suma docho rodowego była wyższa, niż w 1974 roku były przeszło pięcio
z Wyjątkiem kra
du narodowego
3500 miliar pozostałych
krotnie wyższe (tir cenach sta
dów złotych. Natomiast w pier- jów naftowych. W rozwiniętych
łych). W rezultacie Polska za
wp?ej połowie lat siedemdzie krajach kapitalistycznych wzrost jęła wśród krajów socjalistycz
siątych nasz dochód narodowy dochodu narodowego w końco nych Europy czołowe miejsce
wzrastął średnio rocznie o 9,6 wym roku minionego pięciolecia obok Rumunii, wyprzedziła rów
proc, (w ocenach Stałych) i zam wahał się, w porównaniu z ro nież rozwinięte kraje kapitali
W.
knął się w tym okresie sumą kiem 1970, od 8 proc, w
styczne.
Tylko Japonia miała
ponad 5300 miliardów złotych. Brytanii do 28 proc, w Japonii, zbliżony do naszego wskaźnik
Łicżońa w cenach niezmiennych natomiast w Polsce wyniósł 59 wzrostu nakładów
(488), jednak
dynamika wzrostu naszego do proć, Średni wzrost dochodu na że wynika on głównie z okresu
chodu narodowego w minionym rodowego w tym okresie w ska
japońskiego „Cudu gospodarcze
pićeioleeiu była wyższa niż we li świata obliczą Się na 22 proc. go” drugiej połowy lat sześć
W
zależności
ed
oŚCISŁEJ
wszystkich krajach socjalistycz
w
dziesiątych, lat, kiedy to
nych z wyjątkiem Rumunii, któ siągniętego dochodu narodowe Polsce tempo rozwoju
gospo
ra jednak przystępowała do re
go pozostaje wysokość suną, któ darczego uległo osłabieniu. Naj
alizacji zadań w tym Okresie re dany kraj może przeznaczyć mniejszym wskaźnikiem wzro
przy znacznie mniejszym niż w na inwestycje, czyli na dalszy stu spośród krajów Europejskiej
Polsce dochodzie.
rozwój i spożycie. Zgodnie z Wspólnoty Gospodarczej legity
W
Kraje socjalistyczne znacznie Rocznikiem Statystycznym GUS muje się Wielka Brytania.
jako rok wyjściowy przyj Ciągu 14 lat inwestycje zwię
mniej niż inne odczuły skutki
kryzysu energetycznego i suró- mujemy rok 1960. Otóż w po kszyły się tam tylko o 71 proc.
weewćco lat 1973—1975.
toteż równaniu z tym rokiem nakłaWe
wzroście
spożycia na 1

WSKAŹNIKIEM,

wyprodukowa

kraju według technolo
gii francuskiej.

ne

—

Zostawił u pana Franciszka
szatni
aparat fotograficzny
płaszcz. Gdy pewnego dnia
1954 roku ów gość znów*
szedł
do
„Europejskiej”,
szedł do niego pan Franek i
wiedział:
pański aparat

KRAJU

W
prry dużym
zainteresowaniu
mieszkańców
miasta i turystów, trwa tzw.

jed

.

1 września br. rozpoczyna dziaszkolnym
łalność radiowo-telewizyjną szkoła
°twLet7 nra«me”li*
Wftió Zdobycia, cenzusu maturalnego każdemu, kto pragnie się
kwtałcić Szkoła ta, zorganizowana i myślą o tych pracownikach,

ży
zapo

w

scytyj

W Państwowym Szpitalu Kli
nicznym im. prof. Michałowicza
w Warszawie rozpoczęto wczoraj
tzw- badania naczyniowe sióstr
syjamskich przewiezionych he
likopterem ź Legnicy. Badania
te mają na celu ustalenie
czy
dziewczynki zrośnięte klatkami
piersiowymi; które przyszły na
świąt przed pięcioma dniami,
mają wspólne czy też oddzielne
podstawowe organy wewnętrzne,
takie jak układ krążenia, wątro
ba, serce, przewód pokarmowy.
Wyniki zadecydują o podjęciu
próby Chirurgicznego oddzielenia
od siebie niemowląt.
Matką sióstr syjamskich jest
19-letnia legniczanka, która mi
mo powikłanego porodu i operacji
cesarskiego Cięcia, czuje się co
raz lepiej; ą stan jej
zdrowia
jeąt zadowalający. Ok. 19 dni
przebywać Ona będzie nadal pod
troskliwą opieką lekarzy 1 pie
lęgniarek miejscowego szpitala.

„Trędowata" .przenosi Ą
Warszawy

szkoły raiflowo-telBWizyjnei

skie”, zawierające unikalne,
bezcennej Wartości dzieła sztu
ki, pochodzące ze zbiorów, leningradzkiego Ermitażu oraz
innyęh muzeów radzieckich.
jeszcze w tym kwartale w
Jelęząńskićh Zakładach Samo
chodowych powinno się zmon
tować 30 nowych polskich au
tobusów „PR-110”.
Do końca
reku zakład powinno opuścić
ok. 100 tego
typu nowocze
snych pojazdów.

Czy zostanie podjęła
próba oddzielenia
sióstr syjamskich?

pośrednictwem

za

Z nowym rekiem

ciu kulturalnym stolicy
wiada jej otwarcie 4 bm. w
Muzeum Narodowym w War
szawie wystawy „Złoto

Dziękując za ferdeczni prżyjęcia w Polsce przewodniczący
Rady Ministrów WRL stwierdził,
że naród węgierski z sympatią
śledzi pbśtępy budownictwa so
cjalistycznego w PRL, które na
ród polski osiągnął pod kierow
nictwem PZPR.
Prżyjąźń na
szych partii, rządów i narodów
jest silna i nierozerwalna. G. La
zar wyraził następnie zadowole
nie ze stałego rozwoju współpra
cy między Węgrami i Polską.

ileż rizy
nazwisko, całego Zakopanego.
miarę światową.
od kiedy można było usłyszeć:
panie
w
istFraneezku,
„Europejska”
.Zakopanem
gdyby pani Jadwiga
piała. Każdego gościa witał śer- przyszła, niech poczeka, będę za
dzieńdecznym
dobry, przyjmo pół godziny...
wał s«yd |y^ejjjpłaśZM|yHj. kiirGdy dzlennikarż chćiał .się do z Lasota db‘
tek, sprzedawał papierosy'i za wiedzieć, oo dzieje się w Zako
dobrze
łatwiał dziennie
setki
zleceń. panem, a, znał
pana
Dobiegły końca zdjęcia plene
Fan Franek był niejako central Franciszką,
otrzymywał pełny rowe do ■filmu „Trędowata”,
nym punktem informacji i kon serwis informacji. Miał fenome których scenerię stanowił pałać
Przez kawiarnię
taktu. Był „skrzynką” i nieza nalni pamięć.
w Łańcucie. Zdjęcia te stanowić
setki
dla
saę
przewijały
tysięcy osób; będą trzy czwarte metrażu fil
wodnym „przekaźnikiem”
pan Franciszek wszystkich pa mu. W najbliższych dniach eki
miętał; można było zmienić u* pa realizacyjna kierowana prźeż
branie, zestarzeć się, pań Franek reżysera Jerzego Hoffmana Opu
nieomylnie rozpoznawał. Słynna ści Łańcut,
aby kontynuować
była przygoda pewnego obywa kręcenie pozostałych seen w a1
września
1939
roku
tela, który
telier w Warszawie.

Podziemny »arscnal<
odkryto kolo Cisnej

JAKO WYDARZENIE

•

rozdzielenia
sióstr
Syjamskich
lekarce uratują życie choi
nej z nich, byłby to sukces na

-

*

wszystkich

ną.

W tym czasie w Warszawie roz
strzygną się losy dziewczynekJeśli w wyniku ewentualnego

„Europejskiej*1

Mało kto znał jego
ale znali go wszyscy

'

Węgier

we

Matura

*

ig związku
tngletną
śmiercią prśmiera Demokraty
cznej Republiki Madagaskaru,
Joela Rakotomaiala, przewod
Hen
niczący Rady Państwa
ryk Jabłoński wystosował tlo
Didiera
prezydenta Republiki
Ratsiraki depeszę kondolencyj

Polska w ostatnim
także znalazła się w

—

na

ten

sam

kierunek studiów

w

mi.

K-5886

innej szkole wyższej lub na in
czołówce krajów
socjalistycz ny kierunek, na żktórym obowią AOHnsnmraB
tych samych
Koledze JANOWI
nych; w porównaniu z rokiem zują egzaminy
1980 konsumpcja indywidualna przedmiotów. Nie muszą oni po
GUDOWSKIEMU
liczona w cenach stałych uległa nownie składać egzaminu wstęp
oraz Jego Eonie,
nego.
podwojeniu. Z krajów kapitali
Wszyscy ci, którzy nie zdali
stycznych wyższe tempo wzros
ZOFII,
tu spożycia uzyskała jedynie Ja
składamy
wyrazy głębo
ponia (wskaźnik 247), ■
kiego współczucia z po
Kronika

pięcioleciu

OCZYWIŚCIE,

tak

do

roku 1970
ostatnie

—

wypadków

znaczny

konsumpcji stał się mo
żliwy w wyniku zwyżki płac
realnych, która w stosunku do
19S0 roku wynosiła u nas 56
proc, w roku 1974, a w stosunku
wzrost

30 proc.

Jak

pięciolecie przy
niosło większy wzrost płac re
alnych, niż' 10 lat poprzednich.
Dodajmy, że w roku 1975 płacę
realne w Polsee wzrosły o 8
iroc. a więc bardziej, niż w jaimkolwiek innym kraju soejastycznym, podczas gdy w wię
kszości krajów kapitalistycznych
utrzymały się na poziomie 1974
! roku.
Przyjmując rok 1970 za
nieco
100,
wyższy od Polski
wskaźnik wzrostu płac realnych
maja jedynie Belgia l Japonia.
widać,

JAN BRZESKI

S-letni Adam

ROgowiee (zam.
w
Myślenicach, os. tysiąclecia 1
m. 41), został potrącony przez botcrówer na al. Dasźyńskićgo. Ofiarę wypadku, ze skomplikowa
nym Złamaniem
podudzia, prze
wieziono do szpitala.
(aż)
£1
•

JÓZEF

wodu śmierci MATKI.
Dyrekcja, KZ PŹPR,
Rada Zakładowa i Rada

Robotnicza
Krakowskich
Zakładów Futrzarskich
oraz
koleżanki i koledzy

KWINTA

najukochańszy Mąż, opatrzony św, sakramentami, zmarł
w Krakowie dnia 31 lipca 1976 r., w wieku 67 lat.
Msza św. żałobna zostanie odprawiona przy zwłskaeh
w eawartek 5 sierpnia o go^z. 11, w kaplicy na cmenta
rzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłe
o czym zawiadamiają po
go do grobowca rodzinnego
grążeni w głębokim żalu
—

ŻONA, SIOSTRY,

-

SZWAGIER i

RODZINĄ

I
i

■
8
B

Nr
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W

dyżurnych przychodniach
wieczorem pusto

Od wejścia
H.

Od

W.

życie ustawy

w
18

lat

prowadzę

1

kra

prywatny usługowy zakład

1BiiiW MMMH

11® 1Efe

wiecki 1 opłacam w ZUS-ie
składki ubezpieczeniowe. Obe
cnie staram się o przejście do

BW

/teł

V

Nie

Zgodni

kolekcji łódzkiej „Telimeny”, jak zwykle udanej,
udanej, z której
pochodzą prezentowane na naszym zdjęciu modele, uwagę zwra
cają powiewne, o długości w okolicach kostki, z barwnych tka
nin przypominających ogrody wiosną i latem. Wszystkie stroje
nie odbiegają linią i kolorystyką od tych, które się ogląda w
zagranicznych żurnalach. A może są nawet ładniejsze?

r.

o

powszech

zaopatrzeniu emerytalnym
pracowników i ich rodzin do
uzyskania emerytury koniecz
ne
są u kobiet:
odpowiedni
nym

pra

wiek (60 lat) 1 20-letni staż
cy. W Pani przypadku do okre
su
pracy zaliczyć można

CAF

—

Zbraniecki

wy

konywanie rzemiosła, za który
opłacone zostały składki od
wejścia w życie ustawy z dnia
29. 3. 1965 r. o ubezpieczeniu

rzemieślników. W sumie
10 lat. A zatem do

Przed 725

za

—

wymaga

w

za urlop
Wynagrodzenie
Jaworzno. Jak

powin
wynagrodze

Fr. W.

obliczone

być

no

nie

PIERWSZE

Wodę ze słonych źródeł, zwa
solanką, czerpano skórza

ną

nymi worami. Przelewano do
specjalnych naczyń: trzanów
lub panwi, które dłuższy czas
podgrzewano nad ogniem. Z
w
solanek odparowywanych
panwiach otrzymywano sól

wyso

kach znacznego wahania
kości wynagrodzenia okres ten
może być przedłużony do 12
miesięcy* Podstawa prawna:
’
art. 172 Kodeksu pracy.
(JP)

miałką, która osadzała się
ścianach

Przebywam na urlo
pie bezpłatnym z tytułu ople- /|
ki nad dzieckiem. Czy z chwi
lą podjęcia przeze mnie pra
cy chałupniczej wypłata zasił
ku na mnie zostanie mężowi
Wstrzymana?
W momencie podjęcia^,
jPanią prąęy z. zarobkiem p^żę- :
l$rączającym 690 zł miesięcznie
wypłata świadczenia zostanie
zawieszona, (mar)
.

na

Solanka odtrzanąch for-

naczyń.

•

w

parowana
mowała się

od zarobków

Zależy
Sz.

bryły.
Pokłady soli kamiennej w
Bochni i Wieliczce odkryto w
pierwszej połowie XIII Wieku.
Eksploatować zaczęto je 725
w

lat temu
w r. 1251. Bochnia
szybko urosła do rangi ośrod
ka górniczego; już w 1253 r,
Bolesław. Wst^dliwjj, nadął, jej
—

,

.

A. W. Niegardów. Kto w Kra
kowie organizuje' kursy kre
ślarskie? Jak długo trwa na
uka?
Kursy kreślarskie organizuje
Zakład Doskonalenia Zawodo
wego, Kraków, ul. Dietla 38.
Kurs (płatny) trwa pięć mie
sięcy, zajęcia odbywają sio trzv
.

tygodniu

w

godzinach

w

od17do26.(1)

Bez
G.

ograniczeń

Inwalidą III
związku z chorobą
zawodową. Czy mogę podjąć
n-acę na pełnym etacie, czy
też tylko na pól etatu71 z ja
kim wynagrodzeniem?
F.

grupy

•

Jestem

w

Jeśli pobiera Pan rentę wypadl.ową na podstawie ustawy

dn. 23. I. 1968 r. o świadcze
niach pieniężnych
jących w razie
wypadku w
z

przysługu

pracy

ew.

rentę

podstawie

na

ustawy z dnia 12. 6. 1975 r. o
świadczeniach z tytułu
ku przy pracy lub chorób za
wodowych nie obowiązują Pa

wypad

ograniczenia

na
a

zatem może Pan
n»

cę

zarobkach,

w

pra

podjąć

pełnym etacie, (mar)

Skup s^rego pierza

Czesława

Krakowa

z

i

inne

przy ul. Żniwnej 1 (Prokocimpętia). Punkt czynny Jest co
dziennie w godz. 8—14. Radzi

się

próbką pierza,
zostanie
daj e się do

scu

Z.

najpierw

które

na

z

miej

ocenione, czy na
kuppa czy nie.
(ani)

lodówka
z.

tam

-

Posiadam

w

komis

bardzo

do

komis?

Owszm,
sprzętem

—

datków, ceł, świadczeń

na

po
krą

trzeby wojska,
do
żyli po kraju, zdążając
miast na targi solne.
ŻUPY W BOCHNI I' WIE
LICZCE były własnością kró
la. Najlepiej w ich historii za
pisał się Kazimierz Wielki. W
1368

nadał

r.

statut

żupom

gór
wydobywa
rozsprzedażą soli. Usta
nim też specjalne są

zatwietdzający obyczaje

nicze, związane

z

niem i
nowił w

dy górnicze, a górnikom nadał
przywileje. Z inicjatywy Ka
zimierza Wielkiego powstał też
pierwszy w kraju przytułek
i
dla inwalidów górniczych
wypracowanych starców, a
także pierwszy szpital dla gór
ników. Przytułek mieścił się w
Bochni, szpital W Wieliczce.
stanowiły
Dochody z żup
własność,

króla.

Wielki ha

kopalni

kich 4

wotnej
rzego

ędrówkę

w

Kazimierz
Wieliczce

w

Krakowie dr dr

od

Street, arterii

(Śród

Wiśniewskiego

—

,

—

—

—

—

—

—

Mc

Montreal

Gili

komunikacyjnej

rozpoczynającej się tuż za por
tem. Był pochmurny poranek w
przeddzień Olimpiady. Niedale

są

—

bez honorowania.
kadrowe

rezerwy
rek?
•

PRZEMYŚLEĆ

Zasięgam na koniec opinii
dyrektora Wydziału Zdrowia
dr
Zdzisława
przeję Wprowadzając tęWójcika.
formę
mówi
liczyliśmy się z tyła,
że potencjał medyczny
może
jesz
nie być w pierwszym’
okre
trzeba
sie wykorzystany,
że
czasu aby społeczeństwo przy
zwyczaiło się. Sądziliśmy jed
nak, że doceniony .zostanie ten
A gdzież
wysiłek służby zdrowia, ta
pielęgnia możliwość uzyskania świad—

—

—

a lekarskich po pracy, bez
masowego wzywania
wia w sytuacjach, gdy

c;

INTENCJA

Je

—

po mieście XXI

cy,

Zespołów Opieki Zdro

Gomułki
mieście),
Jerzego
(Krowodrza), Stanisława Wilkonia (N. Huta), Jerzego Kel
lera (Podgórze)
zwracam się
zabezpieczył pensje profeso z pytaniami: jaka jest frek
rów założonej przez siebie Aprzy
kademii
Pó wencja w dyżurnych
Krakowskiej.
chodniach, czy ta forma po
źniejsi królowie rozmaicie dy mocy lekarskiej jest wykorzy
sponowali dochodami. Najczę stana?
ściej, popadając w tarapaty
ODPOWIEDŹ
finansowe, wydzierżawiali ko
palnie bogatym mieszczanom.
JEDNOBRZMIĄCA
Dzierżawcami Wieliczki, Bo
chni byli m. in. Morsztynowie
Odpowiedź mogę sformuło
i Bonerowie. Oba
te
rody wać jednobrzmiąco: nie jest
są
miały swój widoczny Udział w wykorzystana. Nadal nie
rozwoju i rozbudowie kopalni. rzadkie takie sytuacje jak ta
Gorzej w historii żup podkra przedstawiona na początku, a
kowskich zapisała się szlach bywa (np. w Śródmieściu), że
tą,
ktęrą od XVI w. coraz stomatolog ma co drugi dzień
częściej przejmowała ich za jednego pacjenta. A jeśli na
rząd. Kopalnię dotychczas da wet przyjmuje się aż 15 pa
jące ogromne dochody,
pod cjentów to proszę wskazać le
lekarza a nie przy
dzierżawą szlacheckich rodów karza
chodnię!
zdecydowanie upddły.
który przed po
NA TERENIE ZUPY wie łudniem przyjmuje tylko
15
doszło
do
w
Stosunkowo
dużą
lickiej
pierwszego
pacjentów.
Polsce masowego buntu. W r. frekwencję mają tylko pe1580 cofnięto górnikom
pra diatrzy.
stare przywileje5
królewskie,
Oczywiście potrafimy praprzedłużono' dzień
pracy' i cować w,. ^‘każdych jwarunkach
zmniejszono tiposażeniś. Gór ofg^ńizaćy’jiiych
mówi mi
nicy ogłosili strajk. Następny dyr. Wilkoń,
ale. ta forma nie
miał miejsce w r. 1690, kiedy
jest racjonalna. Nie należało
to dzierżawcy zmniejszyli pra
bez sprawdzenia na
cownikom deputaty soli. Ogar jej chyba
skalę
mniejszą
wprowadzać
nął on wszystkie podkrakow w całym kraju. Najlepszą for
skie ośrodki górnicze, a czyn
mą zabezpieczenia świadczeń le
nie uczestniczyły w nim ró karskich
jest dobrze obsadzona
wnież żony strajkujących. Je
„rejonówka”, z kadrą cieszącą
z
uka
nich, Annę Mistat,
dną
się
zawodowym i społecznym
rano
śmiercią; kilka
innych autorytetem.
A
przychodnie
publiczną chłostą. Dziesięciu międzyrejonowe powodują roz
przywódców
zorganizowanie proszenie sił, pogłębienie dysstrajku przypłaciło życiem. proporcji pomiędzy potrzebami
Sprawa była badana
przez a możliwościami.
Przepis poz
specjalną komisję królewską. wala na 5 dyżurów a życie zmu
Bunt stłumiło wojsko.
sza do. obciążenia lekarzy 8 na
Kopalnia w Wieliczce już w wet 10 dyżurami w miesiącu. Na
średniowieczu szeroko zasły
dodatek jest to wysiłek marno
siedmiu
nęła, jako „jeden z
cudów” Europy. Chętnie zwie wany.
Co najmniej takie
same
dzali ją cudzoziemcy, nie raz
umyślnie wędrujący z odle trudności są z Obsadą pielęgniar
mówi dr Keller
zwła
ską
głych krajów.
Kopalnia ta dotychczas u- szcza, że w myśl ministerialnej
te
trzeba
chodzi za jedną z najwięk instrukcji, dyżury
wygospodarować drogą
przeszych osobliwości świata.
sunięć w harmonogramie pra(K. J.)

Olimpijskich roz
W, Igrzysk
począłem

miasta, wyobrażałem więc
wcześniej wielki ruch sa
atmosferę
mochodowy, gorącą
przygotowań i dekoracji, tysią
ce turystów no i wielki tłok w
kawiarniach,
sklepach, urzę
dach pocztowych. Tymczasem
nic z tego. Turystów raczej nie
wego
sobie

.

—

wielu, dokładnie mówiąc

komisowy sklep ze
zmechanizowanym
Przedsiębior
Wojewódzkiego
stwa
Handlu
Wewnętrznego,
mieści się w Krakowie, przy
ui. Boh. Stalingradu 35. (amj

nie

porównaniu z olbrzy
mem obszarem
jaki zajmuje
główna
metropolia
Kanady.
Znam kilka miast europejskich
o podobnej liczbie mieszkańców
wielu

co

brą lodówkę, za małą jednak
na moje potrzeby.
Czy na te
renie Krakowa jęst sklep, do
którego mogłabym ją oddać
w.

Rozprowadzaniem soli zaj
się specjalni kupcy
parasołowie. Zwolnieni od po

mowali

JESZCZE RAZ

BYŁA DOBRA

poradaNiechby tylko
stali z porad wieczorem
to
już byłoby odciążenie dla re
jonowych przychodni.
Zamierzamy
przeanalizo
wać sprawę, porównując licz
w
by zgłoszeń
Pogotowiu i w
zależności od wyników zade
cydujemy, czy tę formę moż
na nadal kontynuować.
Jest
mówi dr Gomułka •—że- właś
t
bowiem rzeczywiście
duży
nie pracujący przychodzą naj
i
kadry medycznej
rzadziej (ta opinia się powta wysiłek
wielki wydatek społeczny, ipudla
rza). Pogotowie oddaje
si nas to rocznie kosztować
dzielnicowej przychodni mię- ok. 1,5 min zł.
dzyrejonowej w
Krowodrzy
Dodam jeszcze, że z chwilą
karetkę (na dodatek bez sani otwarcia
Pogotowia Ratunko
tariusza i sprzętu), więc
na
wego w nowym budynku przy
odciążenie?
czym polega
ul. Łazarza zostanie tam wpro
Dlaczego ta forma pomocy le wadzony dyżur ambulatoryj
z
si4
karskiej rozmija
intencją? ny od godz. iS-tej do rana, z
Dlaczego z niej nie korzystamy? obsadą najbardziej
potrzeb
Tylko dlatego, że wol-imy w go nych specjalistów.
dzinachZe
mieć
Intencją zarządzenia o międzyrejonowych przychodniach
było zapewnienie pomocy le
karskiej osobom pracującym
i
poza godzinami ich pracy
odciążenie Pogotowia powo
łanego. do
zajmowania się
przypadkami nagłymi. A z na
szych obserwacji wynika

—

pracy?
chcemy
wolne
od
popołudnie
tych
spraw? Te zarzuty osłabia fakt,
że jest to ni pogotowie ni przy
chodnią. Lekarz dyżurujący w
międzyrejonówej
przychodni
może' dać' iyf£o '‘jeden ’dzień
z.wolni^ią... ijalszę. „pącjenj
ujzyskać może ,w swojej rejonowej
przychodni. Zatem albo lekarz
musi ponownie przyjść do
pa
cjenta albo pacjent do lekarza,
o
nię wolno przecież orzekać
czasowej niezdolności do pracy

własna

z

w

Montreal, ale żadne

z

nich nie

jest tak rozległe. Co prawda
pięknie położone i bardzo czys
te, ąle spacerowicz chcąc poznać
li tylko samo centrum powinien
mieć kondycję nie lada.
Otóż
idąc kilkanaście minut

dzącym

od

portu

prowa

Mc

Gili

stwierdziłem, że bez mapy mia
sta jednak się nie obejdę. Wsze
dłem -więc po nią do biura, tu

rystyki lotniczej Kuehne Nagel
Travel, gdzie jego sympatyczny
kierownik
p. Michael Sevigny

sprezentował

kę

jąc

mi

bezpłatną

centrum Montrealu

map

niej ważniejsze obiekty,
które mnie interesowały, a przy
okazji stwierdzając, że jego ku
na

skim. I tak np.

w hotelu
kosztował
w
60—100 dolarów
za

pokój

zaznacza wyższej kategorii
granicach
dobę.

Kolejna

zaocznie. Jeśli zatem
sprawa
nie jest .nagląca' pacjent
woli
odczekać do rana i iść do swego
lekarza, jeśli natomiast

potrze

buję

pomocy
natychmiastowej
wezwie Pogotowie Ratunkowe.

Byłoby chyba rozsądniej
dzą moi rozmówcy

—

—

są

wzmocnić

kadrowo pogotowie, funkcjonu
jące całą dobę i posiadające ca
łe niezbędne
Nato
zaplecze.
miast dyżury1 mają Sens, gdy do
stępna będzie przychodnia rejo
nowa. Np. w Śródmieściu
mó
—

wi dr Wiśniewski

—

doskonale

zdawały egzamin dyżury leka
rza internisty do
godz. 20 w
każdej przychodni.
W praktyce jest to więc t—
.

TOIOWO

JEDZENIE W PUDEŁKU
We

Francji przy Wszystkich
prawie stacjach benzynowych
są restauracyjki, gdzie w cza
sie podróży można zjeść śnia
danie, obiad lub kolację, prócz
wzorem
tego
wprowadzono
amerykańskim, jedzenie w pu
dełkach, podawane do wozów
spieszącym się podróżnym. Pu
dełko rozkłada się na kolanach
jak tacę, na której w plasty
kowych przegródkach znajdu
ją się zakąski, dania podsta
i deser oraz napój lub
wowe
woda

w

kubkach. Do

do

tego

przybory do jedze
nia 1 serwetki. Wszystko to nie
jest droższe niż zjedzenie po
siłku w lokalu,
przy
stacji,
chociaż tace służą do jednora
zowego użytku i zabierane są
łączone

są

przez klientów wraz z
wą. Jest to niewątpliwie
ka wygoda dla

zasta
wiel

zmotoryzowa

nych,
dwa

wbrew intencjom
nie roz
łożenie sił, ale ich osłabienie w

przy

wszędzie są
potraw do wy
(ol.) -■■■

czym

zestawy

boru;

—

•

cyjnego hotelu Queen Elizabęth,
którym mieszka wielu hono
rowych gości Komitetu Orga
nizacyjnego Igrzysk.
Budynek
bacznie
oczywiście
strzeżony
w

przez blisko

Kanady)

20-osobową

grupę
’

żołnierzy.
Wstępuję na Pine Ave do pol
skiego ośrodka informacji spor
towej zorganizowanego dla ob
sługi kanadyjskich i zagranicznyc
dziennikarzy sportowych.
Spotykam tu bardzo pokaźną
ilość świetnie opracowanych; in
formatorów, biuletynów i
In<
nych
wydawnictw
dotyczących rozwoju naszego
sportu:
Trzeba podkreślić ich
świetną
szatę graficzną. Zresztąl
część
tych opracowań wręczono
zaproszonym gościom w dzień póź
niej podczas przyjęcia wydane
.

tasiemcopra wdopodobieństwo
wych kolejek. I znów
dzianka —i-w urzędzie było do

niespo

słownie kilkanaście osób. Gdzież

charakteryst- więc te setki tysięcy turystów?
Old Montreal, najstarsza część
zyn nazywa się... Domański. Co tyczna to olbrzymia ilość banw
miasta mieści się
rzecz zro
prawda urodził się on w Kana ków spotykanych zarówno
nad samym iporzem.
dzie, ale zawsze... to miłe dla centrum jak i w okolicznych zumiała
dzielnicach, nie przesadzając
polskiego dziennikarza.
Przybysz czuje się tutaj jak na
Co najbardziej rzucało się w prawie co 100 metrów.
Nato starym, kontynencie. Pełno tu
uliczek
oczy i uszy przybyszowi z Eu miast bardzo mało dało się zau taj krętych,
wąskich
ropytowłaśnieo1impijski(!) ważyć urzędów pocztowych. Co przy których mieszczą się niedu
spokój i niezbyt duży ruch sa prawda znaczki pocztowe moż- że kawiarnie i sklepy ze starą
mochodowy, Ale pamiętajmy o na nabyć w niektórych
skje- porcelaną, z przeróżnymi staro
szybkim i tanim metrze. Skoro pach, ale nawet w dużych urzę- ciami. Sklepy z pamiątkami o•mowa
o
sto dach pocztowych nie było wca- twarte są do późnych godzin
komunikacji to
sunkowo tania jest, tutaj ben le znaczków wydanych specjal
wieczornych. Mieści się tutaj
również
zyna. Litr tzw. zwykłej kosztu nie z okazji Olimpiady. Okaza podobno
restauracja
je 20 centów. Trzeba to podkreś ło się, że poprzednio wydane prowadzona, przez Polaka, ale
lić z uwagi na fakt, że np. dro serie są już kompletnie wyczer nie znałem
adokładnego jej
gie i-to bardzo są pamiątki olim pane, zaś. ostatnia z njch doty dresu, .Wiele.tutaj .re.stąurącji
pijskie, nie spotkałem osobiście cząca otwarcia Igrzysk jest do proponujących przysmaki roz
tańszej od trzech dolarów a nabycia tylko w centralnym u- maitych kuchni: włoskiej, hin
większość z nich to rzeczy nie rzędzie pocztowym University duskiej, chińskiej. Zresztą sze
zbyt atrakcyjne. Natomiast nie Ave. Jak się o tym dowiedzia reg restauracji proponujących
samowicie
drogie są hotele, łem, wątpiłem czy jest sens tam przysmaki kuchni różnych na
czego zresztą można się
było w ogóle wędrować (żnoWu kil rodowości mieści się również w
spodziewać w okresie plimpij- ka kilometrów)
g
uwagi na centrum w nobliżu reDrezentarzecz

—

—

—

’

'

,.

HELENA NOSKOWICZ

’

pełen niespodzianek

(Korespondencja

Pogoto
wystar
ambulatoryjna.
emeryci korzy

cza

ko od centrum blisko 3-miliono-

Czytelniczki.
Czy istnieje w
Krakowie punkt skupu starego
pierza?
Krakowskie
Zakłady
Jajczarsko.Drobiarskie
prowadzą
punkt skupu starego pierza

my udać

w

—

swobodnie

Kurs kreślarski

razy

zapisku

—

Za czas urlopu przysługuje
pracownikowi
wynagrodzenie
takie, jakie by otrzymał, gdyby
w tym czasie pracował. Zmien
ne
składniki
wynagrodzenia
mogą być obliczone na podsta
wie przeciętnego wynagrodzę,
nia z okresu trzech miesięcy,
poprzedzających miesiąc roz
poczęcia urlopu. W przypad

H.

sól

do tego
notesie po 3
Do

Wracamdyrektorówmiesiącach.
wszyst

Bochni i Wieliczce

WZMIANKI
o
warzelniach soli w Bochni i
XI
w Wieliczce pochodzą z
stulecia.
Sól
otrzymywano
wówczas
„warzenie”.
przez

wypoczynkowy?

urlop

za

laty

wydobyto pierwszą

przepisami stażu pracy
brakuje Pani następne 10 lat.
Szczegółowych informacji udzieli Pani Wydział Rent ZUS,
Kraków, Pędzichów 27. (mar)
nego

W intencji odciążeni* Pogoto&ia Ratunkowego i
nia dostępności świadczeń lekarskich dla pracujących od
kwietnia br. wprowadzone zostały tzw. międzyrejonowe
chodnie pełniące w każdej dzielnicy dyżury lekarskie
od
godz. 18—22.
W Podgórzu dyżur pełniło 2 lekarzy internistów, 1 stoma
tolog, 1 pediatra, 2 pielęgniarki, rejestratorka, kierowca i
woźny. Udzielono porady 3 pacjentom, z których dwu
to od Pogotowia Ratunkowego. Jeden przyszedł sam.
Było to w 2 tygodnie po wprowadzeniu międzyrejonowych
przychodni. Można więc było przypuszczać,, że instytucja
cze się dostatecznie nie upowszechniła, że pacjenci nie oswoili
się z tą możliwością, chociaż odpowiednia informacja za
mieszczana jest w codziennej prasie.

przy

JAK OGRODY WIOSNĄ I LATEM
W
w

przepisami ustawy

a

dni* 23. I. 1968

z

uzy

na

godzinach szczytowego nasi
lenia ruchu w przychodniach.

poprawie

spółdzielni krawieckiej.
długo osiągnę wiek emerytal
ny. Jakie mam szanse
skanie emerytury t

przed południem tłoczno

a

v...Zv

go przez

pokładzie

ambasadora PRL

na

„Stefana

Batorego”.
Tam właśnie poznałem ■
niezwy
kle dziennikarzom życzliwego p.
Bronisława Kandera, II

sekreta

ambasady, w Ottawie, który
z
kilkoma
zaznajomił mnie
przedstawicielami kanadyjskiej
Polonii. Ale o tym przy
innej
okazji.
rza

ZDZISŁAW HOŁOWIECKI

Str. 4

KUPIĘ zdecydowanie ob
zerokle,
rączki złote

PRZETARGI
Krakowskie
w

ul.

eene.

na

Oferty

Kraków.

„Prasę”

NIEOGRANICZONE

PRZETARGU

drodze

.

„Herbapol”
19, ogłaszają, że

Warszawska

Lokale

—

Podać

Zielarskie

Zakłady

Krakowie,

w

Nr

KRAKOWA

8324

Wiśl

POKÓJ

a.

Czynsz
Oferty

MOTOROWER Simson, na
chodzie
kupię. Podać oenę i rok' produkcji, ofer
ty 8672 „prasa” Kraków,
Wiślna i.

centrum

w

studentowi

mą

I

góry

z

wynaj

roku.
rok.

okolicy

Matecznego.
płatny z góry.

czynsz

GO, SPRZEDADZĄ!
1) samochód osobowy marki „Wołga” typu
CUDZOZIEMIEC, studiują
„gaz M 21”, nr rej. KR 83-61, nr silnika
cy w Krakowie, poszukuje
1005064, nr podwozia 546111. rok produk FUTERKO ładnego lisa
niekrępującego pokoju na
cena
(do 10
cji 1988 r„ przebieg 157.561 km
kuplę, Oferty 8331 „Pra okres 6 miesięcy
sa” Kraków. Wiślna Z.
stycznia 1977 r.). Oferty
wywoławcza 66.000 zł,
8846
„Prasa"
Kraków,
2) samochód dostawczy „Żuk” typa A 08, nr
Wiślna 2.
DESKI
kuplę.
rej. KF 33-31, nr silnika 121267, nr pod oferty używane
8086 „Prasa” Kra STUDENT
poszukuje nie
wozia 61840, rok produkcji 1967 r., przebieg ków, Wiślna 2.
od
krępującego pokoju
233.978 km
cena wywoławcza 42.500 zł.
października, najchętniej
WARTOŚCIOWY />braz
w centrum.
8536
Oferty
można
codziennie
w
Samochody oglądać
godz. najchętniej Kossaka
,.Prasa"
Kraków, Wiśl
10—12, z wyjątkiem świąt i niedziel, w KZZ kuplę. Oferty 8381 „pra na 2*
—

—

—

—

—

—

•

—

„Herbapol” w Krakowie'przy ul. Warszaw sa” Kraków, Wiślna 2.
PILNIE kupię garsonierę
skiej 19.
większe mieszkanie
STARE afisze, plakaty 1 lub
KZZ
w
własnościowe* Oferty 8535
Przetarg odbędzie się
świetlicy
kupię. Ofer
litografie
w Krakowie przy ul. Warszawskiej
10, w dniu ty 8284 „Prasa" Kraków, „Prasa" Kraków, Wiśl
na 2.
wiślna a.
13 sierpnia 1976 r.t o godz. 10.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są 800 lub 1.900 bonów FeKaO SUPERKOMFORTOWE
dwa pókoje z kuchnią W
wpłacić w kasie zakładu wadium w wyso-,
pilnie kupię. Oferty 9024 Tarnowie
kości 10 proc, ceny wywoławczej, najpóźniej’
zamienię na
Wiśl Kraków. Oferty
„Prasa”
Kraków,
2548 Pra
na
i.
jeden dzień przed rozpoczęciem przetargu.
sa" Tarnów, Krakowska
unieważnienia
II.
Zastrzega się prawo
przetargu,
mimhiuhih
bez obowiązku podania przyczyn.
MIESZKANIE 2-pokojowe,
Jednocześnie informuje się, że jeżeli w pierw
Półroczne Studium 84 tnt, zamienię na 2 po
szym przetargu sprzedaż nie dojdzie do skutku,
koje z centralnym ogrze*.
waniem, na parterze lub
drugi przetarg odbędzie się w dniu następnym,
na tytuł
I
14
piętrze. Zgłoszenia: te-*
tj.
sierpnia 1976 r., ó godz. 10, w tym samym
„dyplomowanego lefon 335-96.
K-5879
miejscu.
g-7951
"

—

Praca

organizuje Zakład Dosko
matry nalenia Zawodowego w
zrównoważo

monialnym

dó

nad

opieki
1,8-rócznym dzieckiem
prżyjmę.' Ryńek Dębnicki
PANIĄ

—-

9/28,

ter.

631-81.

g -7873

wy

z
nego kawalera
kształceniem średnim, do
lat 35. Poważne listy kie
rować: „Prasa" Kraków,
Wiślna 2, dla nr 8319.
—

ZAPEWNIĘ mieszkanie w SYTUOWANY,
wyższe sttizamian za częściową opie
dia. pozna kulturalną Pa
kę nad dzieckiem. VI* Te nią do
lat 48. Cel matry
19/10.

ligi

g-8368 monialny.
„Prasa"

DOCHODZĄCĄ dó 8-mie-

udziela

formacji

ZDZ

Kraków, ul. Dietla 38
tel.

639-41

lat

60,

średnie

material

ogrzewanie

elektryczne,

lu
Prasa"
ty 8333
Wiślna 2.

w

1250 1500, rok 1971,
remoncie.
Oglądać*
Kraków, Ul* Okólna 8/11.

po

g-7514

g-8661

SPRZEDAM części do sa
Renault 8. SkaSłoneczna 10/2.

okres
Jaguar
gwarancji. Oglądać: Chod
kiewicza 17 m. 6, godz. 17
—19.
g-8708

wieku 45—

—

teczny-Rydlówka*
8655
„Prasa"
Wiślna 2.

Oferty

Kraków,

kupię
Oferty

lub
8706

GARSONIERĘ

wynajmę.
„Prasa"

na

2.

Kraków,

Wiśl

stylowe, typ „Am
egza
sterdam*’
(segmenty, sepoprawkowych NAUCZYCIELKA, rozwie
komoda) sprze
kretarzyk.
studenci.
przygotowują
z
11-let*
dam.
dziona,
Kraków, Skłodow
synkiem
Rosiek, teł. 305-36.
g-4575 nim, Wykształceniem
wyż
skiej 6/5 (oficyna).
szym, wzrostu 167 cm
g-8360
MATEMATYKA
korepe zgrabna,
zainteresowana
tycji udziela magister Za- literaturą,
teatrem i tury
tel.
458rl7*S
p»la,
g^37.
MASZYNĘ „dźiewiatską.
styką, pozna' Pana ź' wyżŁ dwupłytową,
produkcyj
MAGISTER
naj
nr
5", nową, gwarant
matematyki szym wykształceniem,
Ćęi ną^
udziela korepetycji. Smier- chętniej z córeczką.
>4ata —'sprzedam.y
eja
Fotóoferciak, Pstrowskiego 6/^2. ■ matrymonialny/
Oferty kierować: Kraków,
„Prasa" Kraków, Wiśl
g-8416 ty:
Wenecja 1/1.
g-8666
na 2, dla nr 8705,
—

—

—•

—

wy

45-LETNIA
wdowa,
kształcenie średnje, mate
rialnie niezależna, pozna
Cel
kulturalnego Pana.
—

PIANINO

giellońskie

sprzedam.
3/9’0.

—

Ja

g-7947
CUDZOZIEMIEC

ż

żoną

poszukuje komfortowego
pokoju na rok.
Oferty
—

8588
„Prasa"
Wiślna 2.

Kraków,

•*—

dzieckiem

2-letnim
członkowie
z

—

ków, Wiślna 2.

pracująca
pilnie poszukuje drugiej
panienki do pokoju. Ofer
panienka

ty 8549

—

Kraków,

„Prasa"

Wiślna ’2»

ków, Wiślna 2.

lat 52,
średnie

ROZWIEDZIONY,

wykształcenie
kulturalny
garsoniera
—

pozna

Wiślna, 2.

biecą,

korpulentną,
zgrabną, niewysoką,

lat,

Panią,
bez

dzinnych.

w

obowiązków ro
-8322

Cel

ale
do-

matrymo

—

rować: „Prasa" Kraków,
Wiślna 2, dla nr 8410.

wieku 45—48

Oferty

—

—

>,Prasa" Kraków-, Wiślna 2.

VELOREX 350 tanio
dam.
Kraków, ul.
szczańska 18/1.

Kupno

g-9167

„Pra

DNIA 29* VII*,

<na

WAŁ korbowjł do Renault
10
kuplę. Telefon 750-72,
wieczorem.
g-8739
—

—

g-8261

dworcu

Różne

autobusowym w Krakowie
zgubiono portmonetkę Z

pieniędz

dokumentami i
mi.
Znalazcę proszę

KUPIĘ działkę ógrodrticzobudowianą dó io km od
Krakowa. WęcłaWik, Za
mość, Sienkiewicza 4.

dokumentów,

zwrot

o
za

SWIAOKÓW utonięcia

Mie

g-3642

małżeństwu. Jan Ka
sprzycki, Prokocim Nowy,
Teligi 18/47.
g-8337
mu

DWIE

mego, syna, .Józefa
Małka, lat 24, 6 maja 1976

104, rok 1968

—

dobry. Sobieskiego
16c/6,- po godz. 18. g-8750

LAKIER Electric Blue Me4 kg
talic
sprzedam
lub
zamienię na jasny
czerwony. Oferty 8414
—

—

„Prasa"
na

2.

Kraków,

wieczorem,

r,

ni statków
Wawelem

na

przysta

wodnych pod
proszę gorąco

—

o zgłoszenie się. pod adre
sem :
Genowefa
Małek,
Kraków, ul. Bic Janowska

202.

g-8679

PRZEPRASZAM serdecz
nie Panią Stanisławę Ma

jer, zamieszkałą

Nowej

w

Hucie, oś. Centrum A 3/3^

skle

Kierownika

Zastępcę
pu
spożywczego

ós.

na

Zielonym 6. za to, że dnia
16 lipca około godz* 15
będąc pod wpływem al
koholu użyłem pod JtJ
adresem
słów uznanych
powszechnie za obelżywe,
—

Stanisław
NoWa
Nems,
Huta, os* Na Stoku 47/2'3.

g-7922
STUDENT znający jęz^k
niemiecki oraz
cy dobrze samochód, słu
ży ża przewodnika po Pol
sce W
wrześ
sierpniu
niu. Oferty 8537 „Prasa"
Kraków, Wiślna 2.

prowadzą
—

garażu W
okolicach osiedla Widok,
til. Królowej Jadwigi.
POSZUKUJĘ

—

Czynsz toczny ż góry.
Oferty 8550 /,Prasa" Kra

—

ków, Wiślna 2.

1

ELEKTROENERGETYCZNYCH

KRAKOWIE, ul. ŚLICZNA 34

w

<

przyjmuje 'dodatkę^e WPISY
do nauki

STUDENTKA

studentki

wynajmą
pokój lub

nlekrępujący
garsonierę ód
POKÓJ

kuchnią, superkomfortowe, W Nowej Hu
cie, II p., zamienię na
Warunki
do
większe.

uzgodnienia.

8364

Oferty

„Prasa" Kraków, Wiślna 2.
DWIE

uczennice

Studium

Przedszkolnego poszukują
pokoju. Oferty 8719 ,.Pra
Kraków, Wiślna 2.

—

8552
„Prasa"
Wiślna 2.

Kraków,

,

sa"

Kraków, Wiślna 2.

POKÓJ

Kraków,

„Prasa"

ty:

Wiślna 2,

dla

8561.

nr

ELEKTROMECHANIKA
ELEKTROMONTERA

>

Wiśl perkomfortowe.

STUDENTKA

UJ

—

do uzgodnienia.
C 4/4, po godz.

Warunki
Centrum
18.
g -8651

|
*

Przy wpisie należy przedłożyć:
1) podanie,
2) życiorys,

w

i

w

2

p1
egzemplarzach
egzemplarzach
ukończenia szkołypodstawowej
2

3) świadectwo
4) zaświadczenie lekarskie
5) dwie fotografie.
Pb ukończeniu

3-letniej

o

stanie

zdrowia
44

nauki zawodu absolwenci

dobrze płatną pracą na terenie
i możliwość skierowania do technikum dla

zapewnioną

mają

Krakowa

m.

pracujących.
Dział
Zgłoszenia przyjmuje do dnia 31 sierpnia br.
MPRDiE
w
ul.
Ślicz
Krakowie,
Spraw Pracowniczych
na 34, telefon nr 102-22, wewnętrzny 17. Dojazd tram
K-5833
wajem do pętli na .osiedlu Wieczysta.
—

poszu

Chcesz

zdobyć

z

ty, zamienię na dwa lub
trzy pokoje ż kuchnią, su-

zawodach:

Kraków, Wiślna 2.

kuje garsoniery lub sa
kuch modzielnego
w
słoneczny pokój
pokoju
nią, w centrum Nowej Hu centrum. Tel. 354-74, godz.
SUPERKOMFORTOWY

w

z

poszukuje
samodzielnego pokoju w KUPIĘ garsonierę Własno
Oferty ściową. Oferty 8681 „Pra

centrum miasta.

0

września ńa
okres roku.
Oferty 8363
„Prasa" Kraków, Wiślna 2.

—

SYRENA

DŹWIGOWYCH

Politechniki

—

stan

w

Wiśle

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT

młode

WYNAJMĘ pokój

z kuchnią,
śuperRADIO ,.Stern-Recorder" MAŁŻEŃSTWO studenckie komfortowe, na os. Wi
dok
oraz
poszukuje
niekrępującego
garsonierę susprzedam. Telefon 408-58.
zaraz.
na
os*
Oferty perkomfortową
g-8742 pokoju,
8553
„Prasa"
Kraków, Wieczysta
zamienię na
Wiślna 2.
JAWA 250, stan dobry
dwa lułą trzy pokoje 2
do sprzedania. Zgłoszenia:
kuchnią,
superkomfortokuplę w Krako we, w rejonie osiedli Wie
Władysław Matyslk, Wie- PILNIE
wie M-2 lub M-3, własno
llczka-Rożnowa 21.
-8726
g
czysta, Ugorek Akaćjowe
ściowe. Konkretne ofer B.
.oferty 8685 „Prasa”

—

PANNĘ wysoką, trzydzie.
stoletnią, poślubi technik.
Oferty 8734 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

sprze

2.

—

—

nialny. Oferty
Zdjęcia
(tylko całej syłwetkiy, kie

celu

pracujący, pozna
matrymonialnym przystoj
w

—

Partią uczciwą, ko

WDOWIEC, bezdzietny, lat matorkę.
56, wykształcenie średnie,
ną

matrymo

nialnym Pana lat 36—45.
Oferty 8749 ,.Prasa" Kra

—

13/76.

pra

Wiśl

Kraków,

„Prasą”

sa"

—

—

matrymonialny. Oferty
8328
Kraków,
„prasa*’

Zdrowa

jedno

SPRZEDAM dom
W dzielnicy Kro
wodrza. Oferty 7981
sa" Kraków, Wiślna 2.

rodzinny

ków, Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO

—

po
prezen
wy

ul.

ków,

—

STUDENT*poszukuje 'gar-* niekręfeująećgo ntieszKa-”
soniery lub samodzielne*- nia. Możliwe udzielenie
go' $ókojb.
Oferty 7948 korepetycji z matematy^L
,,PrasA"
Kraków,* Wiśli Oferty 8329 ,,Prasa"
na 2.

—

—

Pana o dobrej
cji, bez nałogów, z
kształceniem wyższym lub
średnim technicznym. Cel

2.

—

STUDENT.

—

zna

Kraków,

nagrodą, pod adresem:
Barbara Nodzyńska, Kra
za

świadczenie nr 450 o
wie wykonywania zawodu
technika
dentystycznego
wydane przez Urząd
Wojewódzki w Krakowie.

Krakow^k,!^!,.. 2

spółdzielń! mieszkaniowej,
poszukuje samodzielnego
TAPCZAN rozkładany, fo mieszkania, garsoniery
tele, stolik pod telewizor, pokoju z kuchnią lub
dwóch pokoi z kuchnią. f
szafa. Telefon 343-74.
g-8674 Czynsz,do uzgodnienia.
Oferty 8544 „Prasa" Kra

—

BLONDYNKA, lat 30,

Wiśl

zwrot

o

—

na

-

celu

dwa oddzielne mieszkami.
Warunki do uzgodnienia.
Oferty 8354 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

Znalazcę prószę

•

g-8648

Matrymonialne matrymonialny. Oferty
prowadzi psy 8328
„Prasa"
Kraków,
cholog. 28-100 Busko Zdrój, Wiślna Ź.
skrytka pocztowa 92.
PANI lat 50,
WTRYSKARKĘ
półauto
RENCISTA, lat 33, z wyż pozna Pana watrakcyjna
wieku 55—65 matyczną
tanio sprze
te
szym wykształceniem
lat, dobrego, bez nałogów. dam. Kraków, Rozdroże 15.
chnicznym, już rozwie Cel matrymonialny. Wy
g-8692
dziony, pozna Panją (wy czerpujące oferty;
Pra
soka kultura i inteligen sa"
Wiślna 2, dla WARTBURG 1000
Kraków,
sprze
cja). cel matrymonialny. nr 8634.
dam okazyjnie. Rudolf Po
FOtooferty kierować
tocki, Ul. Swiątnicka 9
Wiśl,,Prasa"
Kraków,
SAMOTNA,, /mieszkanie
(koło „Kabla").
g-8643
na 2,
dla nr 8355.
.,Junona”

w

Kozłówek,

na

imieniem*

wetowanym

—

„Prasa"

LIPCA)

nym,

—

.

pozna

supetkomfortowe
kuchnia), na os.
zamienię ha

jowe,
(ślepa

Elżbie
W Rynku Głów
ul. żu
zgubiono bransolet
kę pamiątkową z wygra- ławskiego 6/3, zgubiła za

28

SPRZEDAM lub zamienię
za
mieszkanie dom na
wykończeniu lub drew
niany. Atrakcyjna Okolica
Krakowa*
oferty 8275

—

—

BIURO

trzypoko

mieszkanie

K-5804

—

os.

PIĘTRO.

SALWAROWSKA
ta, zam. Kraków,

—

Kldała, Nowa Huta,
Słoneczne 13/77.

32
I

po

PILNIE odstąpię duże
mieszczenie na pracownię
lub garaż w okolicy Ma-

nagrodą, Kazimiera Sień
P-189 ko, Biały Kościół 93*
MAŁŻEŃSTWO
studenc
g-8803
kie poszukuje samodziel SPRZEDAM dom jednonego pokoju, czynsz płat rodzinny z ogrodem i ga PASTERNAK Ewa, Zdonia
Płany z góry*
Oferty 8349 rażem. KrakóW
128,
Zgubiła legitymację
Prasa”
Wiśl sżóW, fil. Gorkiego 5.
Kraków-,
studencką nr 29/74
wy
w
nie daną
na 2.
Zgłoszenia tylko
przez WSP Kraków.
dzielę.
g-8519
g-8292
ODSTĄPIĘ
samodzielny
pokój Studentowi I toku PARCELĘ budowlaną lub KOCHAN
Kra
Teresa,
SAMOTNA, kulturalna
dornek w Krakowie ku
w Lublinie, za podobny W
przyjmie do wspólnego Krakowie. Zgłoszenia: Da pię. Oferty .8532 „Pfąsa" ków, Tokarskiego 10, zgu
biła legitymację studencką
komfortowego mieszkania riusz Studziński, 20—603 Kraków, Wiślna 2.
nr
4044
wydaną przez
(Nowa Huta)
panienkę Lublin, ul. Wileńska 15/12,
AWF Kraków.
nie
tel. 505-03, po godz. 21*
ęchludną, kulturalną,
g-8279
palącą «• zaraz. «* Oferty
g-8348
Zguby
8596
Prasa"
Kraków,
30
w
Ma
Wiślna 2.
lipca;
okolicy
PILNIE poszukuję garso
tecznego, zgubiono portfel
niery. lub samodzielnego kurtka ortalionową
z
dokumentami.
MAŁŻEŃSTWO po stu pokoju.
ważnymi
Czynsz płatny z znaleziona dnia 19 lipca,
Uczciwego znalazcę serdiach, z 7-letnim synem, góry za rok. .Oferty 8345 na póstojti UkSóWek
poszukuje mieszkania.
„Prasa"
Kraków,- Wiśl przed Dworcem Głównym decznie prosi Się o zwrot
do odebrania: Kraków, zą Wysoką nagrodą* Jan
Oferty 8593 „Prasa" Kra na 2.
ul. Grzegórzecka 45/16.
Dutka, zam. Nowa Huta,
ków, Wiślna 2.
TARNÓW! M-4 (nowe) za
g-792S os, Złota Jesień lla/58.
POSZUKUJĘ niekrępują mienię na podobne lub
g-8827
w
Krakowie*
Tar DNIA 29. VII. 1976 r. zgu
cego pokoju lub garśonie-. M-3
ry. Najchętniej w Podgó nów, tel. 801-68.
g-8343 biono saszetkę z doku KRUPA Józef, zam. Kra
mentami* Uczciwego zna ków, Wielopól© 28, Zgu
rzu, Oferty 8683
„Prasa*’
STUDENT I roku poszu lazcę proszę O żwrót za bił legitymację. Służbową
Kraków, Wiślna 2.
wydaną przez Uniwer
kuje ód września pokoju nagrodą. Nowa Huta, os.
POSZUKUJĘ
garsoniery w Centrum. Oferty 8342 Stalowe 16a/35.
g-8776 sytet jagielloński.
lub niekrępującego poko „Prasa"
Kraków, Wiśl
g-8604
GRALEWSKA Bógusława
ju, na dogodnych warun na 2.
kach. Oferty 8566 „Prasa"
zam.
Kraków/ ul. Die MGR Michał Chorośnicki,
tla 79/1. Zgubiła legityma zam.
Kraków, Wiślna 2.
Kraków, Mogilska
DĘBICA! Mieszkanie
wydaną 13/2,: Zgubił legitymację
pokój z kuchnią, komfor cję szkolną
MAŁŻEŃSTWO z dziec towe,
Szkół
Ekona
równo
służbową
zamienię
przez Zespół
Wydaną przez
kiem poszukuje pókoju rzędne
lub
większe w ftomicznych Nr 1 W Kra Uniwersytet Jagielloński.
lub garsoniery.
Czesław Krakowie.
8338 kowie.
g-8603
g-7958
Oferty

MEBLE

minów

Matrymonialne

Kopernika
BATOREGO 3,

—

g-8676

ROWER

—

r.

til.

z

przy ul.

—

pozna Panią
52 lat. Cel matrymonialny.
Oferty 8702 „Prasa" Kra
ków, Wiślna 2.

MATEMATYKA, do

POMIESZCZEŃ

do

—

Kraków,

SAMOTNY, sytuowany
w

została

przeniesiona

ków, ul. Dajwór 6/24*

1976

lipca

.

ce mochodu
wina, ul.
matrymonialnym. Ofer

telefon, pozna Pana

dniem 29

x

—

Sprzedał

NARUTOWICZA

ALERGOLOGICZNA

—

—

—

Nauka

—

K-5571

.

FIAT

wykształcenie,

kiem na Stałe, pod wa
runkiem
umożliwienia
nauki (wieczorowo). Ofer
ty 8644 „Prasa" Kraków,
Wiśina 2.

In

1

przyjmuje

wpisy

Wiśl

nie niezależna, bezdzietna,
mieszkanie 2-pokojowe

dziec

się

8670

Kraków,

WDOWA,

g-8637

ZAOPIEKUJĘ

2.

na

potrzeb

dziecka
na. 'warunki batdzo dobre*
Kraków, Kujawska 19/2.

sjęcznego

Oferty

Krakowie

w

PORADNIA

•—

28-LETNIA panna, technik,
domatorkfc (spoza Krako
wa), pozna w celu

G.

że

zawiadamia,

WOJEWÓDZKA

z

—

—

im.

KRAKOWIE

—

KUPIĘ

—

ZESPOLONY
w

wła
ku
chnią, komfortowe, cen
trum.
Zgłoszenia: Kra
mieszkanie
snościowe
pokój

SZPITAL

—

—

mistrza**

KRAKOWSKI

oferty 8664 „Prasa” Kra
Kra ków,
Wiślna 2.

za

8804 „Prasa"
ków, Wiślna 2.

—

bez
ODSTĄPIĘ
pokój
komfortu, z osobnym wej
ściem, w domu wyłączo
nym spod kwaterunku, w

173(9555)

16—21.

_______

TARNÓW!

M-3

8^8693

superkom-

fortowe, centrum,' zamie
nię ńa Kraków. Oferty
8712
Kraków
„Prasa"

atrakcyjny zawód?!
-Wsłqpdo Ochotniczego

Hufca

Procy

.

nie
centrum,

POSZUKUJĘ

umeblowanego w
dla dwóch panów pracu
jących. Oferty 8327 „Pra

PRZEDSIĘBIORSTWO
EKSPORTU

Krakowie

w

Kraków, Wiślna 2.

sa”

WEWNĘTRZNEGO

'■Oddział

pokoju

SUPERKOMFORTOWE

trzy pokoje

zamienię

8325
„Prasa"
Wiślna 2.

STUDENTOWI odstąpię na
rok pokój superkomfortow- centrum Nowej Hu
ty* Czynsz płatny z góry.
Oferty 8641 „prasa" Kra

wy
—

na

superkomfortowe dwa po
koje i garsonierę, oferty

■

Wiślna 2.

Kraków,

ków, Wiślna 2.

przy Kombinacie Budownictwa

Pr^rnulemy młodzież (chłopców)
do przyuczenia w zawodach:'

MIESZKANIE dwupokojowe, 72 ml, pólkomfortowe,

zamienię
Przemyślu
pokój z kuchnią w
KAWALER
pracownik Krakowie, Zakopanem lub
naukowy, poszukuje nie okolicyr Oferty 8639 ^ra
krępującego pokoju na sa" Kraków, Wiślna’ 2.
okres 1—2 lat. Oferty 8326
w

—

na

zaprasza do otwartego Już po remoncie

SKLEPU MEBLOWEGO
Krakowie, ul. Szymanowskiego

14

„Prasa"

na

2.

Kraków,

MEBLE
oraz

oczekują

samotna,
własne mieszkanie,
poszukuje pokoju bez me
ca

na

miesięcz

i

IMPORTU
•

•

(z Finlandii

WYKŁADZINY

•

I

Hiszpanii)

ZASŁONY

i TKANINY OBICIOWE

♦

MURARZA.

wieku 16 I 17 lat

w

POSADZKARZATYNKARZA

fortowe. Czynsz
nie. Oferty 8317 „Prasa"
Kraków, Wiślna 2.

GARSONIERĘ
wą

własnościo

kupię. Sprzedam roz

poczętą budowę, domu.

7347 „Prasa,’?
ków, Wiślna 2.

Oferty

—

Kra

SPRZEDAM bardzo pilnie
superkomfortówą willę w
garsoniery atrakcyjnej dzielnicy Kra
(pokoju). Czynsz miesięcz kowa. Oferty 7959 „Pra
nie. Oferty 8671 „Prasa" sa” Kraków, Wiślna 2.

Kraków, Wiślna 2.

własnościowe, sprze
oferty 86'67 ‘„Prasa"
Kraków, Wiślna L

M-4
dam.

Junacy

w

okresie

pobierania

nauki

otrzymujq

ubranie robocze.

POSZUKUJĘ
•

MALARZA

Nieruchomołcl

.

DYWANY
FIRANKI

Wiśl

bli, w starym budownic
twie, Może być półkom-

ófćrując

♦
♦
♦

Krakowie

w

—

PANI

w

Mieszkaniowego

KUPIĘ dom niedrogi, z
lokatorami, z jedną wolną
izbą. Oferty 8567 ^rasa"
Kraków, Wiślna |

Młodzież nie

posiadająca ukończonej szkoły

podstawo

wej
kontynuować naukę
Wieczorowej
Podstawowej dla Pracujących w Nowej Hucie.
może

w

Po ukończeniu

hufca,

kaniowego zapewnia

pracę

Zgłoszenia przyjmuje
wego

—

NOWA
-

Kombinat Budownictwa
oraz

Miesz

zakwaterowanie.

Dział Kadr i Szkolenia

HUTA, osiedlę

Szkole.

TEATRALNE

Zawodo
9, pok. 4.
K-5 .067

Nr 173

(9555)

ECHO

Str.' 5

KRAKOWA

Kraków

Trzy tygodnie

miastem

-

700

tysięcy mieszkańców liczy
Kraków. W porównaniu z
rokiem 1950 liczba mieszkańców
podwoiła się. W r. 1939 w Kra
kowie mieszkało
299 tys. osób.
—

jednoroczne

Heracleum

Pierwsze

żniwa
w

Grodkowicach
.

Heracle
śliny baldaszkowej
Sosnowskyi o polskiej naz
wie barszcz Sosnowskiego. Od
bywają się teraz jej pierwsze
—

żniwa.

otrzy

który zajmował się
klasyfikacją flory

i

Heracleum, mające

na

Kauka

zie co najmniej 70 gatunków,
jest rośliną paszową, przewyż
szającą pod względem masy
wszystkie uprawiane u nas ro
śliny paszowe. Osiąga średnio 2
metry wysokości a w czasie
kwitnienia
nawet
powyżej 3
metrów, daje z hektara ód 2

tys.

do

3,5 tys. kwintali masy

zielońej.

To

Nasiona tej rośliny przysłane
zostały w 1971 r. z radzieckiego
Instytutu Hodowli Roślin w
Leningradzie. Badania rozpoczę
to
na
poletkach doświadczal
nych krakowskiej placówki In

stytutu Hodowli i

już okazy dwuletnie, które

wydały pierwsze nasiona.
Fot.

JADWIGA

RUBlS

Aklimatyza

Roślin w Niedzjęy koło Czor
sztyna. A^tfćctue^ doświadczenia
w
skali' już półprzemyśłówej
prowadzone są nie tylko w Nie
dzicy ale 1 w Zakopanem, na
Gubałówce, w Opolu, w Poświętnem k. Płońska oraz w
najbliżej Krakowa położonych
Grodkowicach,
gdzie badania

cji

przez

drugi rok. Zawiera
olejków eterycz
nych powodujących przy zetk
nięciu objawy podobne do poparzenia się pokrzywą.
A więc jadąc w kierunku Bo
co

ilość

organizatorprrt zależy na za
pewnieniu tej młodzieży dobrze
zorganizowanego
wypoczynku,
nauczeniu jej
podstawowych
norm
współżycia w grupie,
przyzwyczajeniu dó posługiwa

órganiżowano
tym roku po

Mszany. Mo

obozie, pięknie położonym,

na polanie, między lasem i stru
mieniem. 10 namiotów dla mło
dzieży i kadry, namiot sanitar
ny i ambulatorium,. drewniana
jadalnia pełniąca także rolę
świetlicy i wielka Wuchnia, W
której powstają bardzo dobre

posiłki.
Pobudka
21.30

7 rano, cisza

o

nia

dla

—

program

czekać...

ma na

konflikt

Miodowej kilka lat chuligańskiej bandy pod bokiem
Przy
temu stanęła nowa piękna też niepokoiła nieco.
Od kiedy
szkoła, posiadająca Własne boi jednak jeden z dozorców usiłu
sko sportowe. Zadbano nawet o jący
trochę ostrzej zabronić
to by wokół posadzona została
„młodym silnym” ich pijackich
zieleA, słowem wszystko było praktyk usłyszał, że jeśli „nie
piękne i nowoczesne. Niestety stuli dzioba” to go żabiją, wySzybko ż owego boiska zaczęli cofał się z interwencji, wszyscy
korzystać dość licznie Chuliganie. inni również postanowili mil*
Uznali oni, że teren jest zaci ćzeć. Od tej pory chuliganie ży*
szny i świetnie nadają się na ją więc sobie spokojnie, pijąc i
miejsce picia wódki i gry w klnąc do woli.
karty. Początkowo chuligańskie
Onegdaj osiedle Podwawelskie
praktyki odbywały się nawet w wzbogacono o nowoczesną ka
koegzystencji z grającą na boi wiarnię. Otrzymała ona na pa
sku spokojnie młodzieżą szkole miątkę żyjącej tu ongiś pięknej
ną, co najwyższej kontakty te i rozpalającej męskie serca sła
wzbogacały uczniów o nowe wnej, Loli z Ludwinowa imię
moc „Lola". Przychodzili tu na kawę
tzw.
wyrazy z gatunku
dość chętnie mieszkańcy osied
nych.
oDość jednak szybko „niesfor la, rychło jednak kawiarnię
młodzi ludzie, wpada-*
ne
maluchy”
zdenerwowały panowali
jący tam w drodze powrotnej
chuliganów, przepędzili je Więc z
pobliskiego salonu gier. Gry
groźbą a także kuksańcami. Wa te widać
rozgrzewały im mocno
kacyjną porą opanowali boisko
temperamenty, zachowywali- się
już bez reszty. Mieszkańcy po- bowiem,
Oględnie mówiąc, hała
b. skich domów, szczególnie do
śliwie. Ostatnio „Lola” już im
zorcy próbowali słabo ingero nie
Przenieśli się
wystarcza.
wać, gdyż pijackie wrzaski za
więc na osiedlowe ławki, gdzie
a
świadomość
kłócały spokój,
wesołe Okrzyki i głośną kon
wersację pełną krwistej polsz
„DZIAŁALNOŚĆ DOMU KUL
czyzny przerywają tylko po tp,
TURY IM. ARTURA BECKKby nastraszać przechodzących
RA Z LIPSKA (NRD) W FO
koło nich ludzi, głównie kobiąTOGRAFICE”
to temat wy
ty. To żyletkę wyciągną i zapy
stawy, która otwarta zostanie
tają uprzejmie „czy obciąć -wło
ski”, to nożem zabłysną, ofia
wdniu4bm.ogodz.12whal
lu KDK w Rynku Głównym 27
rowując w ramach świadczo
I p. Ekspozycję przygotowano
nych usług, chęć'-obcięcia paz
nokci. Najweselej jest Wtedy je
w
ramach współpracy
kultui ralnej Kraków
śli Ofiarę uda się przestraszyć.
Lipsk.
Te opowieści mają charakter
kilku wierszach
wakacyjny, ich akcja dzieje się
bowiem na świeżym powietrzu
NA „PORONIŃSKIE LATO”
i nie jest pozbawiona dreszczy
7
i
w
dniach
8
zaprasza
sierp
ku
emocji. Ponieważ jednak
nia Oddział Związku Podhalan
w
Poroninie i liczni współor
mamy sygnały, iż podobne wy
ganizatorzy imprezy. Będzie to
padki dzieją się również W in
dwudniowy przegląd zespołów
nych osiedlach naszego miasta,
w
regionalnych, zrzeszonych
a więc stają się czymś nagmin
Związku Podhalan. Otwarcie
nym, pragniemy zainteresować
nastąpi w sobotę o godz. 19.
nimi służbę porządkową. W tej
Przewidziano
występy zespo
chwili
byłoby chyba jeszcze
łów, ognisko, watrę góralską z
dość łatwo młodym terrorystom
„pasowaniem na prymistów” a
także
wystawę zorganizowaną
przerwać zabawę, gorzej będzie
przez Zakopiańskie
Warsztaty
jednak walczyć z nimi wtedy,
Wzorcowe i
8 bm.
zabawę
gdy zamienią słowa na niebez
ludową.
pieczne czyny, (bog)

informuje kierownictwo
Miejskiego Zarządu Dróg i Zie
leni w Krakowie, kupiona przed
paroma miesiącami szwajcarska
maszyna „Supermammut”, ma
lująca na jezdniach tzw. znaki
poziome farbami oraz masami
termoplastycznymi (bardzo trwa
łymi), jeszcze w br. przyczyni
się do poprawniejszego ozna
czenia miejskich szlaków. Jesie
nią linie ciągłe i przeżywane ułożone zostaną na jezdniach w
Rynku Głównym oraz na wszy
stkich wylotach z miasta. Trwa
łość takiego oznakowania obli
cza

się

na

■
trzy

Ponadto to

lata.

najnowocześniejsze

kraju urządzenie pomoże po
w miarę
szybko inne
trasy miejskie. Warto podać, że
wylot „Zakopianki” tradycyjna,
sześcioosobowa brygada malo
wała dwa tygodnie. Przy pomo
cy maszyny identyczne zabiegi
będą trwać tylko dwa dni. Tak
więc krakowscy drogowcy chwa
lą sobie fakt posiadania tak
sprawnej pomocnicy, jaką jest
tlał
„Supermammut”.
w

prewen

prawem lub

z

cyjnie pozostają pod opieką ku
ratorów społecznych.
Na czas obozu opiekę tę prze
jęli studenci pedagogiki Uniwer
sytetu Jagiellońskiego ze spe
cjalizacji
resocjalizacja. Obóz
nie ma ; żadnego
jest otwarty:
może
płotu i bramy. Każdy
wyjść i wrócić. A przecież nie
zdarzyło się jeszcze aby któryś ■
z chłopców
samowolnie opuścił
teren obozu. To pierwszy sukces
studentów i
wychowawców
komendanta obozu, porucznika
—

,

-

—

•

MO.
Obozowicze

się

tu

Każdy

mówią, że cżują
dobrze, nie nudzą śię.

dzień

nowe
leś

coś

przynosi

Nawiązali też kontakt z
niczym i chętnie pomagają
go.

mu

leśnych pracach. x
Pobyt na obozie trwa 3 tygodnie
później młodzież wró'ci.do swego codziennego życia.
Może w jej zwyczajach i psy
w

—

chice zostanie coś z tego,
nauczono ich na obozie.

czego

(es)

Co-Gdzie-Kiedy?
(Dokończenie

6>

etf,

ze

Radio
PROGRAM I
NA FALI 1322 M

—

Jeden z największych do tej
pory kontraktów zawartych
między Polską Centralą Handlu

wiecie

Czy

,

„Transbud”.

ze...

—

W

Ii

ROZMOWY PRZY

wiadomości:

—

—

HERBAClEi;

18, 19, 20, 21, 23.

17

Radiokurier. 17,20 Problemy
kultury ilz. 17.30 Parada pól.
senki. 18 Muzyka 1 aktualności.
18.25 Nie tylko dla kierowców. 18.30
Przeboje sprzed lat. 19.15 Ork. PR
i TV w Łodzi. 20.05 Piosenki
W
stylu „sweet”. 20.25 Koncert Zy-'
czeń Miłośników Muzyki Poważ- ■
nej. 21.05 Kronika Sport, i Komu-'
nikat TotaUzatóra Sport. 21.18 Mu-■.
zyczny
Kalejdoskop. 22.20 Grają.
Marek i Wacek. 22.30 Biuro Listów
Odpowiada. 22.40 Teresa TutlnaS.

pio

23.10 Korespondencja
23.15 Jam session.

zagranicy.

z

PROGRAM 11
NA FALI 249 M

'

Wiadomości:- 16.40, 21.30, 23.30.
17.20
Stworzeni dla siebie
fragm. opow. S. OtwinoWSkiego.
17.40 z mikrofonem przez
trzyB.
zmiany. 17.55 Pianista fran.
Ringeissen. 18.30 Echa dnia. 18.40
Siadem inwestowanych miliardów,
19 Podróże muzyczne po kraju..
19.30 Magazyn literacki, 20.30 No
21
wości Teatru PR.
Ze
świata
21.45
Wiadomości
opery.
Sport.
21.50 Co 'piszą o muzycę.
22.1Ś
Tygodnik kulturalny, 22.30 Z twór

kompozyto

czości kameralnej
rów frańc. XX w. 23.3® Có
—

w

02463532

Jak'

przepraszam,

zajęć mię przez Ośrodek Społeczno-Praw
dzy tymi godzinami niczym spe ny Rady Krakowskiej Federacji
cjalnym nie różni się 'od tego z SZMP, Prokuraturę i Sąd dla
obozów harcerskich, czy żeteme- Nieletnich. A przebywa na nim
sowskich. A przecież ma on spe młodzież, wymagając^ specjal
cjalne cele. Przede wszystkim nej uwagi i metod wychowaw
czych. Są to dzieci (dolna grani
ca
wieku obozowiczów wynośi
12 lat) i prawie dorośli (do 18
co
lat), którzy mają już za sobą
na o

—

Zadania

się słowami:

dziękuję i proszę, Chcą także
wpłynąć na jej psychikę poprzez
bezpośredni kontakt z przyrodą.
Skąd te specjalne cele? Wy
maga icli specyfika obozu. Jeśt
noc to bowiem obóz zorganizowany

.

Na plac budowy wysłano już
Przedsiębiorstwo dwie ekipy operatorów, łado
...Miejskie
Komunikacyjne w Krakowie po waczy i kierowców wraz ze
i
siada inżyniera rolnika
za sprzętem. Ponadto trzy zestawy
trudnia 27 ludzi do wykonywa pojazdów wysokotonażowych (ż
chni warto zwrócić uwagę na nia prac przy odchwaszczaniu przyczepami) „Transbud” dowo
torowisk tramwa żą stale wyposażenie i materiały
plantację w Grodkowicach (w wydzielonych
Krakowie na terenie miasta je- jowych i poboczy oraz rozpyla budowlane dla wykonawców tej
niu
w
tych miejscach (nocą) wielkiej inwestycji, która ma
dyny egzemplarz Heracleum robyć gotowa w roku 1979. (aż)
śnie na działkach przy ul. Ra środków chemicznych? (ja)
kowickiej)
pamiętając by nie gSŚSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS^^
dotykać rośliny co przypomną
zresztą ostrzegające napisy.
(j. r.)_

wielką

o

wa

w

koło

pierwszy

raz

krajo

Barcicach,

‘

cukrowni
w
pernowpczesnej
po miejscowości Kaba k. Debreczyprowadzi wybitny znawca tego
na.
Jej generalnym wykonaw
zagadnienia dr Regina LutyńZagranicznego „Polimex-Cekop” cą jest Zjednoczenie Budownic
ska.
twa
a
Przedsiębiorst
Przemysłowego „Południe”
Wspomnieć należy, że roślina wemWęgierskim
Handlu
Zagranicznego w Krakowie, a podwykonawca
ta lubi podłoże wilgotne, torfiami
kilka
przedsiębiorstw spe
„Komplex” dotyczy budowy suste. Utrzymuje się, raz wysia
cjalistycznych m. in. krakowski
lat 10. Nasiona
na, nawet

wydaje

w

go

,

Roślina ta, występująca w sta
nie dzikim na Kaukazie
mała nazwę barszcz Sosnowskie
go dla uhonorowania polskiego
badaniem
Kaukazu.

dojeżdża do pracy
Krakowie Ok, 60 tys. osób, w
lecie zaś dodatkowo przybywa
podobna liczba turystów
wych i zagranicznych.
Kraków, obok nauki, kultury

ul.

um

botanika,

Codziennie

w

Nie

podkra

Przejeżdżając przez
kowskie
Grodkowice
warto
zwrócić
na
uwagę
plantację
bardzo wysokiej, rozłożystej ro

miasta

zwyczajne wakacje
Przez kilka lat

Głównym czynnikiem dyna
micznego rozwoju miasta była i sztuki, spełnia również ważne
budowa Huty im. Lenina. Obli dla kraju ponadregionalne funk
cza
się, że dzięki powstaniu
cje w gospodarce. Stąd pochodzi
kombinatu Krakowowi przybyło
58 proc, globalnej produk
np.
ok. 150 tys. mieszkańców.
cji surówki, 53 proc, aluminium,
45 proc, stali, 40 proc, wyrobów
walcowanych. Powstały też nie
znane w tym mieście przedtem
przemysły: elektryczny, elektro
niczny, aparatury kontrolno-po
miarowej i in.

Sosnowskyl.

od

Nie całkiem

700-lyslccznum

już

dala

z

PROGRAM III
UKF 68,89

i

DUDKA

—

czyłt

EDWARDA

DZIEWOŃSKIEGO,

znanego
który swą nazwę
Teatru Telewizji

reżysera i aktora, twórcę kabaretu,
wziął po Samym Szefie, obecnie dyrektora
„Kwadrat” spotkałam na linii AB krakowskiego Rynku,
—

Czemu

zawdzięczać

Pana wizytę
szym mieście?

należy

w

na

Każdy kulturalny Polak
powinien co najmniej dwa dni
w
roku spędzić w Krakowie.
Tak powiedział Boy i dlatego
jestem. Absolutnie wa
kacyjnie. Bezinteresownie. Mój
teatr
„Kwadrat” ma urlop,
więc i ja mam urlop. Wzna
wiamy działalność 19 września
premierą „OSCARA” Ciaude
Mągniera. Jest to teń sam „Oscar”, którego oglądaliśmy w
TV, tyle, że w roli de Funesa
wystąpi Jarema-Stępowski.
—

malować

—

A

kiedy

nasz

zaprezentowany
na

małym

„Oscar”,

zostanie

ekranie?

spektakle idą w te
lewizji z dużym opóźnieniem.
W trzy miesiące, a nawet w
rok od ostatniego przedstawie
nia w teatrze. Pokażemy w TV
co dumę krakowian powin
—

Nasze

—

mile połaskotać
grane
beCnie w „Kwadracie” trzy
no

—

ou-

Sztaudyngera
pod
wspólnym tytułem: „Ewa, Ju
dyta i kurtyzana”, z których
dwa szły w krakowskiej „Gro
tesce”. I jeszcze jeden krako

twory

Grażyną Barszczewską,
która przecież zaczynała karie
w
rę
Krakowie, Matyjaszkiewiczem, mną i wieloma innymi.
Lubię bardzo krakowskie ak
torki. Wspomnę tylko, że Ania
Seniuk występowała przecież u
mnie w „Dudku”.

wską,

zała
twa

się -nakładem Wydawnic
Literackiego, jest afiszem
przedstawienia.

naszego

—

Na

szczęście dla

tele

widzów nie ogranicza Pan

swej reżyserskiej działal
tylko do „Kwadra

ności
tu”.

Przygotowałem ostatnio G.
B. Shawa „Nigdy nic nie wia
domo”
dla
poniedziałkowego
teatru. Grają: Magda Zawadz
krakowianka
Aleksandra
ka,
—

też
Karzyńska, Mrożewski
częściowo krakowianin, Gajos,
Kowalewski i ja.
Na jesieni
będę robił „Króla” Fleursa i
z
Sułkiem
Caillayeta
panem
czyli Krzysiem Kowalewskim
w roli tytułowej, Ewą Wiśnie-

Skąd ta sympatia do
wywodzących się

—

aktorek

książ

wski akcent, bo okładka
ki
Sztaudyngera
„Wszystko
winą jest Amolra”, która uka

z

Nie

—

—

—

spgdza Pan w Krakowie,
Dokąd następnie?

“

nu

Na koniec pytanie z
rodzaju sakramentalnych:

—

tygod

—

—

—

—

22.43

co

Się Panu

w

Krakowie

Kościół Mariacki i Budzisz-

Krzyżanowska.
—

Dziękujemy

mowę,

brakuje go w reżyserskodyrektorskich dniach?

’

za

spektakli

Rozmawiała:

W

roz

życząc sobie wielu

telewizyjnych
Pana reżyserii.

—

\

*

BRONISŁAWA ROSZKO

„Sśn nr 9”
śpiewa
23.05 Czas relaksu. 23.50
A. Zieliński,
—

non.
wa

I

najbardziej podoba?

•

tęskno Pa
„Dudkiem”? Nie

Tęsknoty bywają rozmai
te. Nazwijmy moją tęsknotę za
„Dudkiem” tęsknotą prywatną,

Ii

Wiadomości: 17, 19.30, 22.
17.03 Muzyczna poCżta UKF. 17 40
Style i tendencje. 18 Muzykobra-.
nie. 18.30 Polityka dla wszystkich,:
18.45 Blues wczoraj i dziś. 19.13
T.
Kotula
Książka tygodnia
„Maszynista”. 19.33 Opera
nia
Musorgski „Borys Godu
now”. 19.50 „Katar”
pow. St.
Lema. 20 Spotkanie ż Olgą Olgii
20.25
Flet
20 40
ną.
smyczki.
o Tomaszu
Mant.
„Czarodziej”
Włanie. 21.05 Wielki pianista
Horowitz. Powrót na edymir
stradę Carnegie Hall 9 maja 1905
r. 22.08 Gloria Gaynor. 22.15 J. Ja
nicki „Lekcja poloneza” ode. 1?.

—

A czy nie
za

Nad

polskie morze, żeby
popływać i pograć w siatków
kę. Te dwie uprawiane przeze
mnie W zamierzchłych czasach
dyscypliny odżyły na bazie
nieprzespanych
olimpijskich
nocy i należy sprawdzić, czy
Je ’jeszcze pamiętam.

sztuki.

—

chara

płyty Polskich Nagrań
się jesienią. I chociaż
wssyscy mają to nagrane pry
watnie
„Sęk” będzie na tej
płycie też. Pozwolę sobie przy
pomnieć ewentualnym nabyw
że
com,
przed wejściem na
Płytę najeży zgasić papierosa.
Dwa wakacyjne dni

—

—

w

kterze
ukaże

naszego miasta?

powiem, bo nie wiem
jak to się nazywa po szwedz
nie wypa
ku, a po polsku
da. Wracając zaś do premier
„Kwadratu” w nowym śćzonie
teatralnym przygotowuję „Pa
ryżankę” Beęue’a z Barbarą
Rylską w roli tytułowej 1 wło
ską współczesną komedię Alrto
Nicolai „To nie była piąta, to
z Ewą Wiś
była dziewiąta”
niewską, Kowalewskim i sobą
w
trzech jedynych rolach tej
—

której publiczna ulga

dychać

święcie.

Lerf-

Śpie

PROGRAM IV
AUD. LOKALNE ROZGŁOŚNI
PR W KRAKOWIE
UKF 68,75

Wiadomości: 16.40.
17.10 Nasz punkt widzenia. 17.40
Opow. Nagibina. 18 Z muzycznej
rolni
szuflady. 18.25 Naukowcy
kom. 13.40 W trosce o słowo i
treść. 19 Kulisy historii. 19.15 28
19.30
lekcja języka rosyjskiego.
Płyty ze Szwecji. 20.30 Wiedeńskie
echa
21.15
Lament
muzyczne.
Ariadny. 22.15 Rozmowy o
kach. 22.35 Impresje jazz
—

książ

POOLIMPIJSKIE

REFLEKSJE

LOUISV1LLE.
W
półfinale
tenisowego turnieju Wojciech
Fibak pokonał byłego mistrza
Wimbledonu
Amerykanina
Stana Smitha 4:6, 6:2, 6:2 i w
finale zmierzy się z czołową
Haroldem Sorakietą USA
lomonem.
OPOLE. W towarzyskim me
czu
piłkarskim miejscowa O-

Wystawy-muzea

—

WTOREK

SIERPNIA

zapaśników
olimpijczyków
miejscowej Wisłoki braci Ka—

l

.

dziecki, Niemiecka

Republika
Demokratyczna
Stany Zjedno
czone.
Taka też była końcowa
punktacja XXI Igrzysk. Czwar
te miejsce w punktacji medalo
wej zajęła RFN, piąte Japonia,

-

XXI IGRZYSKA

JUŻ DO
TRWAJĄCE SZESNAŚCIE DNI

OLIMPIJSKIE PRZESZŁY

HISTORII, LECZ TO

—

WSPANIAŁE WIDOWSKO NA DŁUGO POZOSTANIE
W NASZEJ PAMIĘCI. I TO W PAMIĘCI WSZYSTKICH,
NIE TYLKO WYTRAWNYCH KIBICÓW I SYMPATY

—

KÓW SPORTU. W OKRESIE MONTREALSKICH ZA
WODÓW BEZ MAŁA WSZ YSCY Z ZAPARTYM TCHEM
ŚLEDZILI POJEDYNKI NAJLEPSZYCH
SPORTOW
CÓW NA SWEECIE, PASJONOWALI SIĘ NIMI, NIE

a

szóste...

.Wfc.

Kina

SKR(JC|1

..

..

.

„Posejdo
(Lu

—

'

’

—

.

za

pomoc
DLA MAŁYCH KLUBÓW

.

.

(Pa

wy
Opera
(Maja

-

—

—

—

.

'

—

_

tajemni
podniesio

—

KRĘGIELNI

18,

—

—

.

—

Telewizja

—

TKKF

16.25 Progr. dnia,
16.40 Obiektyw, 17
Lektury Pegaza, 17.20 Studio olimpijskie, 18.15 Studio Telewizji
Młodych, 19.15 Przypominamy, ra
dzimy, 19.20 Dobranoc, 19.30 Dzien
film fab. poi.,
nik, 20:20 Sekret
21.40 Interstudió, 22.10
Dziennik,
22.25 L. Kydryński przedstawia:
Demis Roussos.
—

''ii? u‘16.45'

W^TORek

—

CRACOYII

—

Pożegna
—

Środa i:
12.30 Sekret

12 Na dzień dobry,
film fab. poi., 16.25
Program dnia, 16.30 Dziennik, 16.40
Obiektyw, 1.7 Popołudnie
szych, 17.40 Losowanie
Małego
Lotka, 17.55 Godzina prof. Karola
Estreichera, 18.45 Piosenki
19.20
19.30
Dobranoc,
jaźni,
Dziennik, 20.20 W starym kinie: Je
film fab. poi.,
go wielka miłość
21.45 Dziennik, 21.55 Bolonia
lefilm
dok. fr.,
wica u władzy
22.30 Niedzielny zarobek
nowela ang.
—

najmłod

•

Przy

—

—

—

"

~

—

—

—

—

,

Za zmiany
wprowadzone

dużej

mierze do

LII1

ponie

że koledzy szkolni wyśmieli. go kiedyś,
mało nie zemdlał na widok zdechłego królika.
Wydaje mi śię, że ten incy*»nt musiał zaważyć na jego

dąjąc mi,

waż

w

dakcja

ności.

nie

ostatniej chwili
programie teai telewizji
re

bierze

dalszym rozwoju.

—

odpowiedzial

w

dość

Więk
póź

—

.

„____

,

___

__

_

__

__

—

•

.

reagowa

Ekspresjonizm

grafice poi.

w

Sztuka rusznikarska (wt. 10—16, śr.
12—18 wstęp wolny),
Poselska 3:
ne,
Starożytność 1
średniowiecze Małopolski, Kolek

Archeologicz

cje zabytków archeologii śródzie
mnomorskiej (wt. 14—13, śr. niecz.)
Podziemia kościoła św. Wojciecha
w
Rynku Gł;: „Dzieje
Rynku

krak.” (wt. 9 —16, śr. 9 —13). Przy
rodnicze, Sławkowska 17: Faurla
Polski, Fauna epoki lodowcowej
(codz. 10—13 wstęp wolny), Pawi

lon Wystawowy, pl. Szczepański
3a: VI Międzynar. Biennale Gra
fiki, Kraków 1976 (codz. 11 —18),
ZPAF, ul. Anny 3: „Fotomonta
że” A. Krzywobłockiego (codz. 10
18), Galeria: Sztuki Nowoczesnej,
N. Huta, os. Kościuszkowskie
5
Galeria
Sztuki
11—18),
(godz.
Współczesnej, Bracka 2: Wyst. W.
Vostella (wt. śr. 11—18),
Pałac
Sztuki, pl. Szczepański 4: VI
Biennale
Grafiki
dzynarodowe
Kraków 1976 (codz. 11—18), TPSP,
N. Huta, al. Róż 3: Wyst. malar
11 —18),
stwa A. Sroczanki (codz.
Rydlówka, Tetmajera 28 (codz. 11
—14), KTF, ul. Boh. Stalingradu
13: ,,Venus 76” (codz. 9 —21), ■
Ko
palnia Soli, Wieliczka (wt. śr. 6
Krakowskich
12), Muzeum Żup
(wt. śr. 7 —14.30), Muzeum Lotnic
twa i Astronautyki, Czyżyny
dziennie 10—14).
—

Mię

—

ry
Chir.
go 44,

Szpit. Kolej.

Dzierżyńskie

Chir. dziec. Prokocim,

Neu

Okuli
rologiczny Prądnicka 35,
38,
styczny Kopernika
Urolog.
Prądnicka 35, Laryng.
Dzierżyń
skiego 44 (inne oddz. szpitali wg
rćjcttiiżźćji), Pogot. Ratunk: Sie
miradzkiego 1: wypadki tel. 09,
zachorowania i przewdży:
380-55,
Rynek Podg. 2 : 625-50, 657-57, al.
Pokoju 7: 109-01, 105-73, Lotnisko
Balice 745—68, Pogot. MO tel. 07,
Telefon Zaufania 371-37
(16—22),
Straż Poż. 08, Informacja o Usłu
gach, Mały Rynek 5, tel. 565-38,
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, Informacja kole
jowa zagr. 222-48, centr. 237-60—70,
wewn.
3514, kraj. 595-15, 238-80 do
82, Informacja kodowa teł. 413-54
(dla N. Huty), 203-22, 203-42, 584-23,
230-19, Milicyjny Telefon Zaufania 216-41 całą dobę, 262-33 (8-16),
Krak.

Świadomego

Tow.

rzyństwa,

Macie-

Młodz. Poradnia Lekar-

Stalingradu 13, tel.
Wizyty domo

9 —18),

(codz.

lekarzy chorób dzieci
Spółdz. Pracy, tel. 583-43,
(codz. 16—23.30), Informacja
we

Lek.

—

568-86

Tury

Pawia
styczna „Wawel-Tourist”,
8, tel. 260-91 (godz. 8—20),' Inform.
Kulturalna, KDK, pck. 144 (III p.)

(w godz. 11—18), Porad
i Rodzinna,
pl. Wiosny Ludów 6 (śr. piąt. i6
o—19), Dyżurne przychodnie
tel.

nia

244-02

Przedmałżeńska

—

—

Ale powróćmy do Styles. Byłem na tropie Nortona
od pewnego już czasu. Wiedziałem, że poznał Frankli
wieku
Przypuszczam,
już
młodym
odkrył niećznością życiową! Było jak narkotyk. A każdy nar nów niedawno i
byłem jak najgorszej myśli. Bo wi
w sobie zdolność oddziaływania na ludzi.
Umiał do
kotyk staje się nałogiem. Pożądał go w końcu równie dzisz, Hastings, Norton nie może działać bez punktu
brze słuchać, a jego powierzchowność budziła zaufanie. gwałtownie jak inni ludzie opium czy kokainy.
zaczepienia. Najpierw musi istnieć ziarno i dopiero
Lubiono gó, a jednocześnie nie zwracano na niego
Ten łagodny na pozór i delikatny Norton był w isto
później można, z niego wyhodować roślinę. Jeżeli cho
cie sadystną, narkomanem, który żywił się cudzym nie
szej uwagi. Z początku miał to ludziom za żłe
dzi na przykład o Otella, to zawsze byłem zdania, że
niej zaczął to przeciwko nim wykorzystywać. Wkrót- szczęściem, cudzym bólem, cudzą udręką. Nie jest je- w
duszy jego musiało od dawna tkwić przekonanie
ce przekonał się, jak łatwo, jak śmiesznie łatwo można
takim
W
ostatnich
latach
istna
dynym
potworem.
episłuszne), że Desdemona kocha gomi(prawdopodobnie
narzucać
znaleźć
demia
zboczeń
ludzkość
l’a
ewolę.
było
swoją
Wystarczyło
odpopodobnych
ogarnęła
p
*
f
,ł
łością młodej, egzaltowanej dziewczyny dla wspaniawiednie słowa, stosować właściwe bodźce, poznać ich...................
l
tit vient en mangeant.
lego żołnierza i sławnego bohatera, a nie taką, jaką
ukryte myśli, ich marzenia, ambicje i sposób
Zaspokajał w ten Sposób dwie przemożne żądze, drą- dojrzała kobieta mogłaby kochać Otella «— mężczynia.
żące jego duszę: żądzę zadawania cierpienia i żądzę z n ę. Orientujesz się zapewne, że prawdziwym ideałem
Jest chyba rzeczą jasną, Hastings, że takie odkrycie
sprawowania władzy. On, Norton, stał się panem cu- Desdemony jest Kasjusz i że w pewnym momencie
musi przynieść ze sobą poczucie władzy nad ludźmi.
Desdemona zda sobie z tego sprawę.
dzego życia i śmierci.
I oto op,.Stephen Norton, łubiany wprawdzie, ale mało
Podobnie jak wszyscy narkomani, był w wiecznej
Franklinowie byli dla Nortona wprost niezwykłą
szanowany, zaczyna rozumieć, że jeżeli tylko zechce,
pogoni za nową dawką narkotyku. Znajdował jedną gratką. Ileż możliwości roztacza się przed nim!
to potrafi zmusić ludzi do czynów, na które wcale nie
Jestem
że
ofiarę po drugiej.
przekonany,
poza
na
puszczam, Hastings, że teraz wiesz już to, co każdemu
mają ochoty, względnie (a to jest bardzo ważne)
ma morderstwami, jakie udało mi się wykryć,
które' Wydaj e im się, że ochoty nie mają.
rozsądnemu człowiekówi musiało się od pierwszej chwi
nił wiele innych. I zawsze grał identyczną rolę. Znał
li rzucać w oczy
a mianowicie, że Judith od dawna
Mogę sobie doskonale wyobrazić, co się z nim zaczęło Etheringtona. Jedno lato spędził w tej samej wiosce, kocha Franklina
i to z wzajemnością. Najlepszym tego
dziać, z jakim entuzjazmem zabrał się do udoskonale w której mieszkał Riggs i wielokrotnie spotykał się
dowodem była szorstkość, z jaką ją traktował, fakt,
nia tej umiejętności. Z początku traktował ją jako hob z nim w
miejscowej gospodzie. Fredę Clay poznał na że nigdy właściwie na nią nie patrzył, że bywał wobec
nim
ale
krok
za
w
nara
krokiem, zaczęła
by,
powoli,
statku i z niesłychaną zręcznością wydobył na wierzch
niej nawet nieuprzejmy. Wszystko to powinno cię było
stać nieprzeparta chęć dokonania zbrodnii—żesiętak
drzemiące w .niej na pół świadome przekonanie, że od razu
naprowadzić .na myśl, że człowiek ten jest po
z
Sam
nie
miał
na
towyrażę
drugiej ręki.
po
śmierć starej ciotki byłaby z pożytkiem nie tylko dla
uszy zakochany w twojej ślicznej córce. Franklin to
stu wystarczającej sprawności fizycznej, co
notabe- otoczenia ale i dla
Ciotunia
niej; samej.
pozbędzie się mężczyzna o silnej woli i wielkiej prawości.
ne
było przyczyną tylu upokorzeń.
trosk i nękających ją dolegliwości, a ona, Freda, rozMisia..
ba<
koi
to
rośnie
aż
stale
sie
rośnie,
Hobby
neezełaby nowe życie, wolne od wszelkich finansowych
(Ciao dalszy nastąpi)
(69)
że

w.,

tuje siojtry przed spędzeniem reszty życia w mocy ty gólrie, pediatryczne, stomatolo
rana. Jestem zupełnie przekonany, Hastings, że
żad giczne, gabinety zabiegowe (świad
na z tych osób nie
popełniłaby morder czenia ambulatoryjne i wizyty
stwa
bez wpływu Nortona.
domowe), Przychodnia, al. Poko
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Zawsze bał się widoku krwi, unikał bójek i w rezul
tacie został pośmiewiskiem kolegów. Podświadomie, że
Użyję modnego określenia, rosło w nim postanowienie
zrewanżowania się za swoje krzywdy.

Szczepań

10—16), Szołayskich, pl.

ski 9:
Pol. malarstwo i rzeźba
do 1764 (wt. 12—18 wstęp wolny,
śr. niecz.), Czartoryskich,
Pijarska 8: Wyst. arcydzieł ze zbiorów
śr.
10—16,
(wt.
Czartoryskich
niecz.), Nowy Gmach, al. 3 Ma
ja 1: Pol. malarstwo i rzeźba XX

578-08

trosk i obfitujące w rozliczne przyjemności. Był bli
skim przyjacielem Litchfieldów. Po każdej z nim roz
mowie Mąrgaret Litchfield widziała się w zupełnie in
nym świetle, przeobrażała się w bohaterkę, która ra
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Ty,;mój drogi, przyczyniłeś się

Program

dnia, 16.50 Kołchoz Kubań, film
dok., 17.10 Kształt soli
rep., 17.30
Kino letnie: Romeo i Julia przy
film fab. CSRS
końcu listopada
19 Program lokalny, 19.20 Dobra
19.30
noc,
Dziennik, 20.20
nie z głównym, 20.40 Tawerna pod
Różą Wiatrów, 21.10 „24 godziny”,
2f.2O Sylwetki X Muzy
Lech
Ordon, 21.45 Wtorek melomana.

’

ostatecznego rozszyfrowania jego osobowości, opowia-

’

’

,

Sparringi

—

10.30—17.40),

WTOREK I:
16.30 Dziennik,

—

-

’

,

14.30, śr.

(co

—

Ożycia

Wieża

Ratuszowa (wt. 8 .30
Muzeum Na
rodowe
Oddziały: Sukiennice:
Galeria poi. malarstwa i rzeźby
1764—1900 (wt. niecz. śr.
10—16),
Dom Matejki, Floriańska 41 (codz.

18)

Szczęki
20.30
Kijów
18, 20.15
(USA 1. 15). Uciecha 15.45,
1
li)- War
sprawy (ir.
Nie —_
ma
szawa
16, 18, 20 Powrót
czego blondyna (fr. L 12). Wol
ność 15.45, 18, 20.15 Z
nym czołem (USA 1. 15). Sztuka
15.45, 19 Ojciec chrzestny/(USA i.
18). Apollo 15.45, 18, 20.15 Romans
Warnia
jakich' wiele (wł. 1. 18).
15.45, 18, 20.15 Tragedia
na” (USA 1. 15). Mł. Gwardia
bicz 15) 14.45, 17, 19.15 Samotny
detektyw McQ (USA 1, 15). Wrzos
(Zamojskiego 50) 15.45, 18, 20 Jona
dla
Australijczyka (poi. b.o .).
Świt (N. Huta os. Teatralne 10)
20.15 Z podniesionym
15.45, 18,
czołem (USA 1. 15). M. Sala 15,
i śmierć (jug.
19.30
Derwisz
17.15,
1. 15). Światowid (N. Huta os. Na
Skarpie 65) 16, 18, 20 Pirat (meks.
b.o .) M. Sala 15, 17.15, 19.30 Ho
b.o .) Wi
roskop szczęścia (CSRS ■
sła (Gazowa 21) 16 W drodze na
20 Frau18,
Kasjopeję (radź, b.o.),
lein Doktor (jug. 1 18). Maskotka
17 .30,
(Dzierżyńskiego 55) 15.30.
19.30 Czy pasujemy do siebie, ko
chanie (czes. b .o.)
Podwawelskie
(Komandosów 21) 16, 18 .Kalina
czerwona
(radź. 1. 15). Pasaż
saż Bielaka)
15, 16, 17 Przygody
Bolka i Lolka, 18, 20, 22 Bez
raźnych motywów (fr. 1. 15). Ugorek (os. Ugorek) 17, 19
cja Dąb (jug. b.o.). Sfinks
kowskiego 2) 16 Kapitan Mikuła
Mały (jug. 1. 15), 18, 20 Hello Doi
ły (USA 1. 15). Tęcza (Praska) 17,
19 Winnetou wśród sępów (jug.
b.o.) Mikro (Dzierżyńskiego 5)16,
18, 20 Podróże z Jakubem (węg.
1. 15). Kultura (Rynek Gł. 27) 15.45,
18, 20.15 Łobuz (fr. 1 15).
15.30,

nej klasyfikacji olimpijskiej (za
sześć pierwszych miejsc) repre
zostali odznaczeni przez
dy
zentacja Polski znalazła się je
rektora Dębickich
Zakładów
DOSYPIALI OGLĄDAJĄC NOCNE TRANSMISJE TE
szcze wyżej, uplasowała się bo
odzna
Opon Samochodowych
LEWIZYJNE. SPORT W TYCH DNIACH BYŁ NAJWAŻ
wiem na piątej pozycji w świę
kami zasłużonego pracownika
NIEJSZYM TEMATEM ROZMÓW...
cie. W Montrealu sport polski
„Stomilu” (K. Lipień
złotą,
pozostali srebrnymi).
odniósł największy sukces: 8 zło
W
KiJOw.
drużynowej kla
11
Montrealu pod nazwą Republiki tych medali, 6 srebrnych i
to piękne widoOlimpiada
syfikacji mistrzostw świata w
to
mówi
samo
za
kilkanaście brązowych
i wiąko, będące spotkaniem mło
Chin,' a następnie
akrobatyce samolotowej zwy
siebie, tego nie mogli Spodzie
ciężył ZSRR przed CSRS, W.
dzieży ze wszystkich
krajów krajów afrykańskich zbojkoto wać
"się nawet najwięksi opty
Brytanią, USA, RFN i Polską.
świata
miała jednak i swoje wało Igrzyska na znak prote
miści.
cienie. JeSżcze raz okazało się,
stu, iż startują w nich sportow
że sport nie jest zjawiskiem a- cy z Nowej Zelandii,
którzy
politycznym. Na początku była wcześniej utrzymywali kontakty
sprawa zawodników
Tajwanu, z rasistowską Południową Afry
w
ką. Nasuwa się pytanie,
czy
którzy chcieli występować
taka demonstracyjna forma pro
testu była najodpowiedniejsza?
Jedno z pięciu kół olimpijskich
symbolizuje przecież kontynent
afrykański... Przez wycofanie się
z
igrzysk sportowcy Czarnego
NA KRĘGIELNI w Domu
Lądu
wy
się,
Kolejarza odbył
zorgani kazaniazaprzepaścili szansęMowa
OSTATNIO odbyła się narada Egzekutywy
Komitetu
swych osiągnięć.
zowany przez Zarząd Oddzia
tu przede wszystkim o tak boJ
Dzielnicowego PZPR Kraków Krowodrza poświęcona aktu
łu Wojewódzkiego Polskiego
nie należących do Wojewódzkiej
alnej sytuacji małych
sportowe
gatych w tradycje
Związku Kręglarskiego w
klubów sportowych.
KeFederacji
Sportu
czy
krajach,
jak:
Etiopia
wielki
Krakowie,
turniej
nia.
kręglarski dla niestowarzyNie od dziś wiadomo, iż je będą konsekwentnie rozszerzać
Pozostawmy jednak politykę dną z największych
szonych;
Zwycięzcą w tej
bolączek swą sportową działalność. Nie
r.a boku,
wróćmy na' areny o- małych klubów sportowych jest zmiernie ważną kwestią
ciekawej imprezie został R.
jest
Kaczorowski
110 pkt., któ
limpijskie. Bohaterowie Igrzysk? brak dostatecznych funduszów także pozyskanie przez kluby
Nie
zdoła
ich
W.
się
wszystkich
Szandułę
ry
wyprzedził
umożliwiających
prowadzenie większej ilości
wartościowych
w
100 pkt. J. Ślusarczyka
wyliczyć. Mamy doskonale
zwłaszcza z opie
właściwej pracy szkoleniowej z działaczy
14cudowne
ćwiczenia
91 pkt., St. Manka
90 pkt.‘
pamięci
młodzieżą oraz
pozwalających kuńczych zakładów, które mogą
i L. Ostrowskiego
89 pkt.
letniej Rumunki, Nadi Comane- na budowę czy konserwację' oprzecież przychodzić z nie tylko
rekordowe
zawodnicz
ci,
wyniki
biektów klubowych. Z 28 klu finansową pomocą.
ki NRD, Kornelii Ender, i
bów znajdujących się na tere
J.
Niejako na zapleczu wielkich,
jeśli chodzi o pływanie
nie miejskiego
województwa
Montgomery’ego (USA), który ja krakowskiego i nie należących sportowych potentatów naszego
miasta funkcjonują małe kluby
ko pierwszy ńa świecie, pokonał
OGNISKO „Wieczysta
do WFS (a więc pozbawionych
Ugonie
zaczarowaną granicę 50 sek. w
sportowe- Działalność ich
rek” zorganizowało ostatnio XI
opieki,
głównie
finansowej)
jej
może zamierać lecz wprost prze
wyścigu na 100 m st. dow. Gdy na
mieści
sześć,
się
Krowodrzy
Spartakiadę Strzelecką, w któ- na stadion w Montrealu wkro
ciwnie ciągle wzrastać, aby pro
Są to: KS Bronowicki, KS Bro- wadzona
rej uczestniczyło 28 zespołów 5- czyli lekkoatleci, to wtedy kró nowianka, MzDzKS
przez nie praca wycho
Clepardia,
osobowych. Wśród kobiet w lowa sportu przyćmiła inne wy Krakowski Klub Jazdy Konnej, wawcza-z młodzieżą dawała je
(Wi-Gr).
strzelaniu Ż pistoletu i kbks darzenia dziejące się na olim- Motorowy KS Tramp oraz KS szcze lepsze efekty.
jjijskich ŚBfelftacłf TatiSńa Kapierwsze miejsce zajęła Halina zankina (ZSRR), A. Juantoreria Zwierzyniecki. Szansą na dalsze funiEianiiimiuiHiuiiiiiiiiiii
proWadŻdhi^' '"pHMilłowej''' dzia
Mazur (LOK przy dżielniccnfrym
(Kuba), L. Viren (Finlandia) to
sztabie ORMO Śródmieście) wy nązwiską podwójnych zwycięz łalności sportowej przez małe
kluby był i będzie patronat zaprzedzając Danutę Boroń (Ogni ców. I nasi reprezentanci: Irena kładów pracy. Zastrzyki finan
PIŁKARZE
która
Szewińska,
startując już sowe z
sko- Wieczysta) i Janinę Miałkokrakowskich
różnych
na
?wej
czwartej
Olimpiadzie,
Cracoyii,
którzy
W
wską (LOK).
konkurencji
przekazywane
przedsiębiorstw
niedawno
wygrała zdecydowanie bieg na
po
Urzędu
pośrednictwu
mężczyzn w strzelaniu z pisto 400 m i ustanowiła rekord świa dzięki
wrócili z obozu
poszczególnym
letu zwyciężył Stanisław' Gąsior ta, J. Wszoła, T. ślusarski. I Dzielnicowego
szkoleniowego
klubom niewątpliwie
przyczyw Bielawie, ro
(LOK) przed Edwardem Stokłosą dramatyczny bieg przeszkodowdo poprawy ich częstosię
niają
(LOK przy dz. szt. ORMO Śród ców: A. Gaerderuuda (Szwecja', kroć mocno zagrożonej' działalzegrali ostatnio
sparringowy
mieście) i Krzysztołem Obrałem B. Malinowskiego (Polska) i F. ności sportowej. Istotnym pun(NRD). I rewelacyj
z
mecz
Ii-ligo
(LOK przy „Spomaszu”), a w 'Baumgartla
ktem niedawnej narady, w któna postawa polskich siatkarzy...
wym Górnikiem
z
I miejsce
strzelaniu
kbks
obok
klubów,
rej
przedstawicieli
Mecz zakończył się
Niezapomniane przeżycia,
pa uczestniczyli
przedstawiciele Wałbrzych.
wywalczył Stanisław Stokłosa sjonująca walka, zwycięzcy
i
dru
władz dzielnicy i WKFiT Urzę nieznacznym zwycięstwem
dz.
szt.
ORMO
Śród
(LOK przy
pokonani, wielki urok sportu... du m. Krakowa
3:2 (2:2), a bram
żyny gości
był
problem
mieście) przed Zygmuntem Ba
ki zdobyli: dla Cracovii
Bu
XXI Igrzyska Olimpijskie już
dalszego rozwoju małych klu
rankiem (LOK przy „Spomaszu”): za nami. Niestety, będzie nam
i Grzesiak, a dla Górnika
bów, a w szczególności wzrostu jak
i Władysławem Szczypczykiem brakowało emocji, którymi ży liczb
Augustyniak, Kalisz i Jani
dyscyplin przez nie prowa
z
dwa tygo
kowski.
liśmy
przez
górą
Nie
bowiem
(LOK przy „Autotransporcie").
dzonych.
tylko
pił
dnie. Następna Olimpiada do ka nożna lecz także
W najbliższą środę (4 bm.) o
W
siatkówka,
klasyfikacji zespołowej I
za cztery lata!
piero
16 piłkarze Cracovii zmie
lub piłka
godz.
ręczna
koszykówka
LOK
miejsce zdobyła drużyna
z
młodzież do rzą się na własnym boisku w
Zgodnie
przewidywaniaip:,
powinna
przyciągać
przed LOK przy „Spomaszu” i w walce o tytuł
najbardziej danych klubów sportowych. Na towarzyskim spotkaniu z n-li
LOK przy dzielnicowym sztabie
usportowionego kraju przodo jeszcze Większą pomoc
mogą gową drużyną jugosłowiańską
ORMO Śródmieście.
właśnie liczyć te kluby, które Sulieska.
wały trzy kraje: Związek

NA

,

Białym Dunajcu (codz. 8—16), Mu
zeum Historyczne, Oddziały:
Jana
12: Dzieje i kultura Krakowa, Mi
litaria, Zegary (Wt. 9 —15, śr. 10—

Bagatela 19.30 Szklanka wody.

;

'•*‘X,X*X*X,X,X*X,X*X*X*X,X*X,X<j*X,‘X
zimierza i Józefa Lipieniów oraz Andrzeja Skrzydlewskiego.
Olimpijczycy przejechali uli
cami miasta w odkrytej karo
stadionie
cy, a na miejskim

nieoficjal

Polska, W
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Lidii

drą przegrała z radziecką dru
1:2
żyną Szachtior Donieck
(0:2).
DĘBICA. Wczoraj powitano

•a——————

Wawel
komnaty (wt. 10—14.15
15—18, Sr. 12—18), Skarbiec 1 Zbro
jownia (wt. 10—14 .15 i 15—18, śr.
12_ 18), Zamek i Muzeum w Pie
skowej Skale (Wt. 12—18, śr. 10—
17), Muzeum Lenina, Topolowa 5:
Lenin w Polsce (wt. 9 —18, śr. »—
17) w Poroninie (codz. 8—16), w

'

ju 4, w godz. 18—22, tel. 181-80, a
dla poradni pediatr. 183-96
dla
Śródmieścia; Przychodnia, os. Ja
giellońskie bl. 1, w godz. 18—22,
tel. 409-15
dla
Nowej Huty;
Przychodnia, ul. Galla 24, w godz.
18—22, tel. 725-55 —dla Krowodrzy;
Przychodnia, ul. Krasickiego Bo
czna 3,
w godz.
la—22, tel. 618-55
dla Podgórza; Informacja Służby Zdrowia: od godz. 8 —22, tel.
378-80, od godz. 22—8, tel. 240-93
—

—

.

—
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Przy

pięcio
popeł

—

pro

—

Rynek Gł. 42, pl. Wolności 1,
Pstrowskiego 94, Nowa Huta

—

Centrum A.

Różne
ZOO (Lasek Wolski) od godz. 9.
Salon rozrywkowy ul. Pstrowskie*
go 12 (godz. 11 —21).

Ogród Botaniczny

27) 1G—17
Wesołe
11—21
-

(Kopernika

.

Miasteczko

(Bieńczyce)

.

—

—

Barbakan
—22.

—

Discoteka

(Dokończenie

na

godz.
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