
A jednak jest siódme dno!

Odkrycie krakowskich

speleologów

W Klubie Twórców i Działa
czy Kultury „Kuźnica” odbył się
wczoraj uroczysty wieczór dla
uczczenia 75 rocznicy urodzin
BRONISŁAWA DĄBROWSKIE
GO, reżysera, aktora, pedagoga
i wychowawcy młodych pokoleń
aktorskich, wybitnego działacza

polskiej lewicy intelektualnej
Uczestniczył w nim zastępca
członka Biura Politycznego KĆ
PZPR, I sekretarz KK, Kazi
mierz Barcikowskl

Bronisława Dąbrowskiego kra
kowianom przedstawiać nie trze-

Meteorologiczne wróżby

Jaki będzie
grudzień?

Grudzień w naszym klimacie

jest już miesiącem typowo
zimowym, chociaż jeszcze nie

najchłodniejszym. Kulminacja, zi
my przypada bowiem najczęściej
na przełomie stycznia i lutego.
W przeciętnym miesiącu średnia

temperatura w I dekadzie waha

się w granicach od plus 1 do 0

st., zaś w pozostałym okresie

obniża się do ok. minus 1—2 st.

W chłodnych grudniach początek
miesiąca przynosi temperatury
odminus2do0st., awdrugiej
połowie obserwuje się znacznie

większe chłody od minus 2 do 8
st. Najzimniejsza bywa przeważ
nie II dekada miesiąca. Często
się zdarza, że początek i koniec

grudnia jest pod znakiem ociep
lenia.

'

W grudniu mogą występować
duże różnice temperatur. Zdarza
ją się nawet „grudniowe upały”,
kiedy, termometry wskazują na
wet 15 st. Takie rekordy ciepła
padały, na Helu — plus 12,3 st.

(17.12.1956. r.), W Warszawie —

plus 11,9 st. (5.12.1960 r.), we

Wrocławiu — plus 15,4 st. (4.12 .

1952 r;).
Zasadniczo jednak grudzień', to

miesiąc zimowy — z mrozami i

śnieżycami. Największe chłody
były m. in. w Suwałkach —

minus 22,9 st. (14.12.1955 r.), w

Warszawie — minus 18,9 st. (16.
12.1957 r).

We wcześniejszych okresach
notowano jeszcze niższe tempe
ratury. Absolutnie grudniowy re
kord zimna wynosi minus 31,2
st. — tyle wskazywały termo
metry 23.12.1927 r. w Przemyślu.

Najczęściej występuje jednak
(Dokończeni? na str. 5)

ba — przez 17 lat dyrektor
kierownik artystyczny Teatru

im. J. Słowackiego, przez lata
nadawał ton życiu teatralnemu
miasta. Jest człowiekiem zasłu
żonym dla ogólnonarodowej kul
tury. W ciągu kilkudziesięciu lat

swej niezwykle aktywnej dzia
łalności, w okresie przedwojen
nym na scenach Lwowa. Pozna
nia i Łodzi, a bezpośrednio po

wojnie tworząc odradzający się
teatr, działa! w Katowicach, by
wreszcie związać się z naszym
miastem. W ciągu 17 lat kiero
wania Teatrem im J. Słowac
kiego wystawił 120 sztuk, z któ
rych 28 osobiście reżyserował.
Jubilat za całokształt działalnoś
ci artystycznej odznaczony zo
stał Orderem Sztandaru Pracy I

klasy i wieloma odznaczeniami

za zasługi dla kultury i naszego
miasta.

Podczas wczorajszej uroczy
stości zastępca kierownika

Wydziału Kultury i Sztuki
KC PZPR, Eugeniusz Mielca
rek przekazał Jubilatowi (na
zdjęciu) list gratulacyjny od
I sekretarza KC PZPR, Ed
warda Gierka. Adresy gratu
lacyjne w imieniu władz

partyjnych i miejskich przeka
zali Bronisławowi Dąbrowskie
mu sekretarz KK PZPR, Jan

Grzelak i wiceprezydent m. Kra
kowa, Barbara Guzik.

Z okazji urodzin życzy
my Jubilatowi dalszych lat w

zdrowiu i oczekujemy kolejnych
tomów niezwykle interesujących
pamiętników. (j.r .)

Fot. JADWIGA RUBIS
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KRAKOWA
ROK XXXIII PISMO POPOŁUDNIOWE Nr 270 (10242)
ODZNACZONE ZŁOTĄ ODZNAKĄ M. KRAKOWA

Kraków, czwartek 30 listopada 1978 r.

Zima sparaliżowała
urcioroj nasze miasto

Fot. JADWIGA RUBlS
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WASZYNGTON
28-letni Allan Scott Newman,

jedyny syn znanego aktora Pau
la zmarł w tych dniach w szpi
talu w Los Angeles. Przyczyną
/.gonu było nadużycie walium —

środka uspokajającego, przy je
dnoczesnym wypiciu alkoholu'.
Niedawno Newman, występują
cy pod nazwiskiem William

Scott, rozpoczął kurację w klini
ce psychiatrycznej, ponieważ,
jak oświadczył, chciał „zmienić

Apel Uniwersytetu Jagiellońskiego
Każdy, komu bliska jest sprawa ciągłości tradycji kultu

ralnych narodu polskiego, dostrzega wyjątkowe znaczenie
zachowania bezcennych zabytków dawnej wielowiekowej sto
licy Polski — Krakowa.

Senat UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO, Komitet

Uczelniany PZPR, Rada Zakładowa ZNP i Rada Uczelniana

SZSP zwracają się do wszystkich pracowników i.studentów

wyższych uczelni, cio pracowników instytutów naukowo-ba
dawczych, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych
z apelem o pełne włączenie się w dzieło odbudowy krakow
skiego zabytkowego zespołu architektonicznego przez:

1. Skuteczne propagowanie w szerokich kręgach społecz
nych, a zwłaszcza wśród młodzieży, sprawy odbudowy za-

'

bytlców krakowskich.
2. Społeczne uczestniczenie w pracach badawczych, konser

watorskich, dokumentacyjnych, projektowych, ekspertyzach
naukowych o charakterze historycznym, archeologicznym,
prawnym, architektonicznym itd.

3. Udział w kosztach odbudowy zabytków Krakowa przez
dobrowolne deklaracje pieniężne i czyny społeczne.
■Koleżanki i Koledzy: Stojąc na straży wielkich tradycji
kultury polskiej i wszczepiając je w powszechną świadomość
— własnym przykładem powinniśmy mobilizować ofiarność

całego narodu.
Odnowa zabytków starego Krakowa — podobnie jak po

wojenna odbudowa Warszawy — to patriotyczny obowiązek

Wszystkich Polaków.
Wzywamy Was do podjęcia tego wielkiego zadania. Wie

rzymy, że nasz przykład znajdzie szeroki oddźwięk społeczny.

Dar przewodników P i TK
Uczestniczący w VII .Krajowym Konkursie Krasomówczym

krakowscy PRZEWODNICY PTTK wystąpili z okolicznościo
wą imprezą, po której dochód że zbiórki przeprowadzonej
wśród uczestników konkursu w kwocie 960 zł przekazali na

konto Odnowy Zabytków Krakowa.
Do akcii odnowy krakowskich zabytków włączyli się także

członkowie koła zakładowego STOWARZYSZENIA
TRYKÓW NR. 49 przy Kopalni Węgla Kamiennego „SIER-

• SZA” wpłacając na konto Zarządu RZZ kwotę 1.785 zł. (az)

swój styl życia”. Występował on

jako kaskader w filmie „Płoną
cy wieżowiec” (u boku ojca), a

później pojawił się w filmie

„Fraternity row”. Ostatnio wy
stępował jako piosenkarz w klu
bie nocnym w Los Angeles.

Śmierć młodego Newmana

przypomniała poprzc-dnie trage
die w rodzinach gwiazd Holly
woodu. Ponad 3 lata temu za
strzelił. się, 30-letni Jonathan

Peck, syn Gregory Pecka. Ed
ward G. Robinson jr. zmarł po
zażyciu .środków uspokajających
i meksykańskiej wó^ki — teąui-
li, a córka Johna Barrymore’a
Diana — po zażyciu narkotyków
i alkoholu. Zdaniem psycholo
gów, tragiczne losy potomstwa
znanych gwiazd, (samobójstwa,
częste rozwody, alkoholizm, na
łóg narkomanii, chuligaństwo,
powodowanie wypadków drogo
wych) mają swą genezę w pro
blemach określania swej tożsa
mości lub ucieczki przed samym
sobą, spod dominacji sławnych
rodziców, w próbach zyskania
podobnego rozgłosu, chociażby
przez wyzywający sposób bycia.
Jedynie rodzeństwo Jane i Peter

Ponda, potrafiło z powodzeniem
pójść w ślady ojca, a Liza Minel-
li w ślady matki, Judy Garland.
Liza przeżywa jednak podobnie
jak matka okresy wzlotów i za
łamań, a Peter Fonda w młodo
ści strzelał do siebie.

Wczorajsze o-

pady
które

■aż 40 cm, spo
wodowały wiel
kie perturbacje
w ruchu na te
renie naszego
miasta i woje
wództwa. Wy
stąpiły duże za
kłócenia w ko
munikacji tram
wajowej i auto
busowej MPK a

także PKS. Za
istniała koniecz-

skracania
autobu-

podmiej-

śniegu,
sięgnęły

ność

biegu
sów
skich i dalszych
linii. Na dro
gach powstawa
ły zatory i kor
ki. ‘

one

duże
ści

cyjne
Borkowskiej i w

ul. Wielickiej.
Wskutek awarii
podstacji ener
getycznej w

Prokocimiu korek komunikacyj
ny w godzinach popołudniowych
sięgał tutaj wczoraj od Instytu
tu Pediatrii do połowy ul- Ka
mieńskiego. Wysiadały zwrotni
ce pełne błota. O godz. 16-ej
zerwały się przewody jezdne
trakcji tramwajowej w ul. Ba
sztowej. W zasadzie komunika
cja tramwajowa na wszystkich
liniach była sparaliżowana.

Z trudnością poruszały się sa
mochody —

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

trudno było
pełne błota
chodniki.

Dziś w godzinach porannych
sytuacja uległa pewnej popra
wie. Na terenie Krakowa pracu
je 38 polewaczek, piaskarek i sa
mochodów ciężarowych z plaga
mi odśnieżnymi, a na terenie na
szego województwa na drogach
lokalnych 52 i na drogach pań
stwowych 93 takie jednostki. W

godzinach porannych nadal jed
nak nieregularnie kursowały
tramwaje i autobusy- Wczoraj
i dziś wskutek zakłóceń komu
nikacyjnych tysiące ludzi spóź
niło się do pracy.

Koordynator akcji zimowej
przypomina dozorcom i zarząd
com nieruchomości o konieczno
ści sprzątania chodników wraz

z połową jezdni, (bp)

Wywołały
zwłaszcza

trudno-
komunika-

na Górze

podobnie i piesi —

przebrnąć przez
i śniegu jezdnie i

w jaskini
Speleolodzy z Krakowskiego

Klubu Taternictwa Jaskiniowe
go PTTK regularnie eksplorują
masyw Kominów Tyłkowych w

Tatrach — jaskinię Bandzioch
Kominiarski Nocą z 25 na 26

listopada 5-osobowa wyprawa w

składzie: kierownik wyprawy —

Krzysztof Kleszyński, Stani
sław Kotarba, Grzegorz Kleszyń
ski, Jerzy Kramarz i Jan Ma
tysiak penetrowali korytarze
jaskini na głębokości około 200
metrów. Trójka speleologów po
bierała próbki skał do badań

geologicznych, natomiast Krzy
sztof Kleszyński i Stanisław Ko
tarba dostrzegli, w znanej od da
wna części jaskini, niepozorny o-

twór w ścianie jednego z koryta
rzy. Okazało się, że prowadzi on

do nowych nie znanych dotąd
części jaskini. Przez pionowe stu
dnie wydrążone w skale przez
wodę, dwaj speleolodzy dotarli
do nowego, siódmego już dna

jaskini.
Odkrycie to, to kolejny sukces

krakowskich speleologów, którzy
wspólnie z Oddziałem Krakow
skim Polskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk o Ziemi prowa
dzą szczegółowe badania jaskini,
która odkrywa coraz to nowe

tajemnice. Dzięki odkryciu no
wych korytarzy Bandzioch Ko

Bantfiiodi
miniarski ugruntował swą pozy
cję najdłuższego labiryntu ja
skiniowego w Polsce, mającego
8700 metrów, (j.r.)

| 2 GRUDNIA br. o godzinie
I* IG.55 Telewizja Polska i Polskie

Radio w programach I trans
mitować będą z Zabrza prze
bieg centralnej akademii z o-

kazji „Dnia Górnika”.

Fet. S. KOTARBA

Picasso za 1,1 min dolarów
TOKIO
Muzeum w miejscowości Toya-

ma, w Japonii, postanowiło zafun
dować sobie obraz Picassa, prze
znaczając na ten cel 1,1 min -dola
rów. Upatrzony -coraz pt. ,,Wej
ście na plac”, utrzymany jest
w tonacji błękitnej i dlatego po
dobno .przypadł -do gustu Japoń
czykom. Stanowi on aktualTńe
własność nowojorskiego handla
rza obrazów.

Prosto do ula
RIO DE JANEIRO
Pechowo wykonała pierwszy w

życiu skok ze spadochronem 21-
letnia Brazylijka, Telma’ Teixeira,
lądując prosto... na ulu pełnym
pszczół. Dziewczyna została od
wieziona do szpitala, gdzie przez
6 godzin usuwano jej z twarzy
1 szyi żądła. Telma została użądlo
na aż 150 razy.

I
ntro pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie pod wpływem ni
żu. Zachmurzenie duże z

przejaśnieniami. W nocy i
rano lokalnie mgły i zam
glenia. W ciągu dnia o-

pady deszczu ze śniegiem.
Wiatry z, kierunków zachodnich
i północno-zachodnich 4—8
m sek. Temperatura dniem

plus 1—3, minimalna nocą od
zero do minus 2 st. C. Nieco

cieplej, drogi śliskie, (w)

BIURO Polityczne KC KPZR,
Prezydium Rady Najwyższej i
Rada Ministrów ZSRR wysłu
chały informacji Leonida Breż
niewa, który stał na czele de
legacji radzieckiej na naradę
Doradczego Komitetu Politycz
nego Państw - Stron Układu

Warszawskiego i w pełni za
aprobowały działalność tej de
legacji oraz wyraziły zadowo
lenie z wyników narady.

SESJA Rady Najwyższej
ZSRR omawiała projekty pla
nu i budżetu na 1979 r. W toku
obrad przewodniczący Prezy
dium Rady Najwyższej Kirgi-
zji, Sułtan Ibraimow i prze
wodniczący Prezydium Rady
Najwyższej Estonii, iwan Ke-
bin wybrani zostali ^zastępcami
przewodniczącego Prezydium
Rady Najwyższej ZSRR.

W PROKLAMOWANYM
ONZ międzynarodowym
Solidarności z Narodem

styńskim w genewskiej siedzi-

odbyła się wczoraj
z udzia-

licznych

przez
Dniu
Pale-

bie ONZ

uroczysta akademia,
lem przedstawicieli
państw całego świata. W nowo
jorskiej siedzibie ONZ, odbyło
się specjalne posiedzenie komi
tetu ds. realizacji niezbywal
nych praw narodu palestyń
skiego 1 otwarcie wystawy Or
ganizacji Wyzwolenia Palesty
ny, W Zgromadzeniu Ogólnym
kontynuowano debatę na te
mat kwestii palestyńskiej.

NOWYM francuskim mini
strem spraw zagranicznych
Francji został mianowany Jean
Francois Poncet, dotychczaso
wy sekretarz generalny przy
Pałacu Elizejskim.

Kto inał? Kio pamięta?

Spytali: gdzie ojciec?!
Kanwę dla tego cyklu stanowi

wmurowana w holu Urzędu
Miasta Krakowa przy pl. Wio
sny Ludów — tablica upamięt
niająca pracowników
Miejskiego Krakowa, pomordo
wanych w czasie hitlerowskiej
okupacji. Nie ma na niej nazwi-

Zarządu

Kierowcy Zakładu Czyszczenia Miasta w czasie wojny. Od lewej:
Schmidt, Konik, Jan Kurkiewicz.

ska JANA KURKIEWICZA. A

powinno być. Mam w ręce —

przyniesioną przez syna Czesła
wa Kurkiewicza — legitymację
służbową nr 741 Zakładu Czy
szczenia Miasta. Zawód: .

twagenfiihrer. W tamtych
taeh — informacja dla

szych krakowian

zakłady komunalne, m. in. ga
zownia, elektrownia,
należały do Zarządu Miejskiego
Krakowa.

Jan Kurkiewicz pracował jako
kierowca od 1926 r. Był kierow
cą polewaczek, nierzadko uży
wanych także przez Straż Po
żarną.

W 1939 roku — miał wtedy 37
lat — został zmobilizowany do

wojska. Jako żołnierz artylerii
przeciwlotniczej pod Tomaszo
wem Lubelskim dostał się do
niewoli niemieckiej. Udało mu

się jednak uciec z pociągu. Ja
kiejś kobiecie na peronie wziął
tobołek z pierzyną i schował

się pod tą pierzyną, jak potem
dowcipkował. Wrócił do domu

i na ul, Kilińskiego (Niemej’ na-

Kraf-
la-

młod-

wszystkie

tramwaj,

zywali ją Dunajecstrasse) i do

dawnej pracy.
— W maju 1942 roku do domu

przyszło gestapo — mówi syn.
— Ojciec był w pracy. Spraw
dzili i odjechali. Koledzy dora
dzali ojcu, żeby się miał na

baczności. Przez kilka miesięcy
nie pokazywał się w biurze Za
kładu na ul. Barskiej 12, kole
dzy odbijali mu kartę zegarową
i wyprowadzali samochód.

14 listopada 1942 roku wcze
śnie rano do domu wtargnęło
gestapo. Ja spałem w przejścio
wym pokoju, zaświecili mi w

oczy latarką, chwycili mnie za

włosy i pytają: jak się nazy
wasz? Gdzie ojciec? Ojciec jadł
śniadanie przed wyjściem do

pracy. Dał się zaskoczyć. Mie
szkaliśmy w dom ku dwurodzin
nym. Otworzył im współlokator.
Gdyby nie to, z pewnością uda
łoby mu się wyjść przez taras z

kuchni w ogrody.
W „Kronice Okupowanego

Krakowa” kryje się Jan Kur-
kiewicz wśród wywiezionych do

(Dokończenie na sir. 2)
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„Wśród nocnej ciszy”
Ber dużej przesady można

uznać ten film za prawdziwe
novum w polskiej produkcji.
I to nie tylko ze względu na

temat: plasujący ten utwór
Tadeusza Chmielewskiego
gdzieś między „Szałem” Hit-
chdoeka a „starym” i klasycz
nym „M-Mordercą” Fritza

Langa. Ale głównie z powodu
zaskakującego bogactwa tego
kryminału. Opowieść o poszu
kiwaniu patologicznego mor
dercy kilkuletnich chłopców,
jest w równej mierze utwo
rem sensacyjnym, co i — chy
ba przede wszystkim — opo
wieścią o wzajemnych stosun
kach między ojcem i synem:
o miłości i przyjaźni, o nie
nawiści i niezrozumieniu, albo
może raczej o oschłości natu
ry z jednej strony, a potrze
bie miłości z drugiej.

Oczywiście, filmów psycho
logicznych mieliśmy w naszej
historii kinematografii mnó
stwo, ale ten film przez za
skakujące fabularnie i kon
sekwentne dramaturgicznie
przemieszanie obu tych mo
tywów, zyskuje pełnię. Ma

ogromną ilość podtekstów, róż
norodność możliwych analiz,

jest nieprzerwanie trzymający
•v napięciu, do samego końca
nie pozwalający odgadnąć
właściwego rozwiązania intry
gi. Alg ponieważ dla tego ga
tunki: filmu, który takiej wy-
inagft precyzji, a w naszym ki
nie nie ma zbyt dobrej tra
dycji, nigdy żadne bogactwo
nie jest nadmiarem, przeto
dobrze, że w tym utworze jest
w czym i z czego wybierać.
Zapewne sporo tu zasług i

pierwowzoru literackiego, któ
rym Tadeusz Chmielewski —-

także scenarzysta, wyraźnie
się zachwycił. Jest to po
wieść czeskiego pisarza Ladi-
slava Fuksa „Śledztwo prowa
dzi radca Heumann”. „Wśród
nocnej ciszy” nie jest wpraw
dzie adaptacją, a zaledwie
scenariusz oparty jest na mo
tywach tej poczytnej także w

Polsce pozycji, ale ów za
chwyt sposobem analizy ludz
kich charakterów w tej książ
ce jest na ekranie widoczny,
jest także sporo zmian. Akcja
filmu nie rozgrywa się tak jak
u Fuksa współcześnie, w któ*

rymś z miast niemieckiego
obszaru językowego, a w Pol
sce lat 20-ych (dokładnie w

grudniu 1923), W jakimś mieś
cie na Pomorzu. Dzięki ta
kiemu umieszczeniu akcji,
Chmielewski zyskał „za jed
nym zamachem” kilka nowych
wartości: wyzyskał egzotykę
i specyfikę czasów o napiętej
atmosferze politycznej, szerzą-

. cej się inflacji, o poczuciu
zagrożenia i rosnącym bandy
tyzmie. A oprócz tego: zacho
wał ten swoiście niemiecki, czy
też raczej pruski charakter

analizowanej postaci głównej.
I tutaj, przy okazji owej „nie-
mieckości” warto zwrócić uwa
gę na największe chyba od
krycie filmu Chmielewskiego,
jest nim aura i sceneria prze
niesiona wprost z lat 20-ych
z Niemiec, czyli aura niemie
ckiego ekspresjonizmu. W tę
stronę doświadczeń plastycz
nych kieruje naszą uwagę zna
komita scenografia Teresy Bar
skiej. W tę stronę także zmie
rza sposób budowania intrygi
i postaci przez reżysera i akto
rów. Takie widzenie podkreśla
światło, potęgujący się klimat

duszności, samotności, nara
stania atmosfery zagrożenia,
oczekiwania na morderstwo...
TO zaskakujące wskrzeszenie

stylu piastyozno-dramatur-
gicznego, który, jak się wy
dawało, już dawno ^"kinema
tografii nie istnieje, zostało tu

przeprowadzone ze swobodą
Europejczyka, który dowolnie

korzysta z wszelkich doświad
czeń kulturowych swojego
świata, gdyż wszystko jest na
szą tradycją. Jest więc w

tym filmie swoboda i inteli
gencja. Jest poezja i jest kul
tura. Oczywiście, nie jest i

ten utwór bez pewnego „ale”.
Otóż tak znakomicie -skompli
kowany fabularnie w części
drugiej, tak świetny w końco
wym budowaniu napięcia, jest
na początku jakby zbyt dłu
gi i zbyt powolny. Aż rodzi

się ochota, aby go nieco pod-
montować. Czy byłoby to

jeszcze teraz możliwe?

Wśród aktorów .'znakomitych
tutaj!) obok Tomasza zaliwskie-

go, Bolesława Smeli. Henryka
Bisty i Mirosławca Konarow-

skiego, warto zapamiętać mło
dziutkiego studenta psycho
logii. którego oglądaliśmy już
w filmie Nasfetera „Moja woj
na, moja miłość” — Piotra

Łysaka.

MARIA MALATYŃSKA

Tradycje współpracy komunistów
i radykalnym ruchem ludowym

00-leeie powstania KPP oraz

30-lecie zjednoczenia polskiego
ruchu robotniczego skłaniają do
refleksji nad dziejami wspólnej
walki polskich komunistów i lu
dowców.

Ruch ludowy, podobnie jak
ruch robotniczy, powstał w os
tatnim ćwierćwieczu XIX w., ą-
le przełomowe znaczenie dla sto
sunków między klasą robotniczą
i chłopstwem miał dopiero w

1923 r. II Zjazd KPRP, który u-

znał sojusz robotniczo-chłopski
za niezbędny warunek zwycię
stwa rewolucji, wypowiedział
się także ża przymusową parce
lacją bez wykupu ziemi obszar-

Czy Zakopane powinno
wciąż się rozrastać?

W ciągu ostatnich 5 lat. Za
kopane przeżyło okres szybkie
go rozwoju. Znana w. całej Pol
sce Uchwala RM nr 306 ,.O roz
woju Zakopanego” spowodowała
szereg inwestycji, które upo
rządkowały wiele spraw miasta
pod Tatrami.

Jeden z najważniejszych pro
blemów to mieszkania. W la
tach 1974—78 Zakopane — mia
sto 30 tysięczne — dostało 644
nowe mieszkania. Zmniejszyła
się więc nieco liczba osób ocze
kujących na mieszkanie „ze
starego portfela”. Równocześnie
jednak 3100 osób zgłosiło się w

Zakopiańskiej Spółdzielni Mie
szkaniowej w ciągu ostatnich 5
lat i tak problem mieszkaniowy
nie zmalaf.

Niewątpliwie przyczyną tego
stanu rzeczy jest fakt, że 400-
letnie Zakopane wbrew założe
niom ciągle się rozrasta, a więc
przybywa i ludzi dla których
trzeba stawiać wciąż nowe mie
szkania.

W ciągu tych 5 lat zrobiono
w Zakopanem i okolicy bardzo
dużo. Miasto połączone z 11
wsiami w jeden zespół admini
stracyjny ma szanse uporządko
wać jeszcze wiele spraw. Zako
pane .powinno się dalej rozrą-
stać?

Naturalnie można póstawić je
szcze nowe osiedle, następny
kolektor i następny oczyszczal-
nik, a może i wodociąg,
pewnego dnia Zakopane
stanie być Zakopanem a
— Tatrami.

Do takich wniosków i
śmy czytając sprawozdanie na
czelnika miasta Zakopanego i

gminy tatrzańskiej złożone Ra
dzie Narodowej na temat reali
zacji programów poprawy wa
runków socjalno-bytowych lud
ności. (A. Rak.)

ale
prze-
Tatry

doszli-

niczej dla chłopów. W warun
kach ścisłej współpracy komuni
stów i radykalnych ludowców
mogła powstać w 1924 r. Niezale
żna Partia Chłopska, a po jej roz
wiązaniu przez władze sanacyj
ne — kontynuatorka jej ideo
wych tradycji Zjednoczenie Le
wicy Chłopskiej „Samopomoc”.
Partię te były nowym pod
względem jakościowym zjawis
kiem w politycznym ruchu
chłopskim.

W latach okupacji hitlerow
skiej ruch ludowy zszedł do kon
spiracji i stanowił jedną z głów
nych sił politycznych i wojsko
wych Polski podziemnej. Nie
które oddziały BCh nawiązały
porozumienie z oddziałami GL i
AL o współpracy zbrojnej w

walce z okupantem.
. Po wyzwoleniu wschodnich
ziem polskich powstało w 1944 r.

odrodzone Stronnictwo Ludowe.
Chłopi — radykalni ludowcy by
li współautorami władzy ludo
wej, brali udział w jej budowie
i umacnianiu, w' realizacji wiel
kich reform społecznych.

CANBERRA
Minister spraw zagranicznych

PRL, Emil Wojtaszek, który
przebywa z oficjalną wizytą w

Związku Australijskim, 29 bm.
został przyjęty przez premiera
rządu federalnego Australii, J.
M. Frasera. Omówiono polsko-
australijskie stosunki polityczne
i gospodarcze oraz perspektywy
ich rozwoju,

Polski gnść przeprowadził też

rozmowy z .ministrem spraw za
granicznych A. S- Peacockiem.
Ministrowie wyrazili zadowole
nie z rozwijającego się dialogu
politycznego między obu kraja
mi. Stwierdzili zgodność poglą
dów w wielu podstawowych
sprawach takich, jak odprężenie,
rozbrojenie i współpraca mię
dzynarodowa oraz wysoko oceni
li współpracę gospodarczą mię
dzy Polską i Australią, wskazu
jąc na istniejące dalsze możli
wości rozwoju wzajemnych sto
sunków. Min. E. Wojtaszek za
prosił min. A. S. Peacocka do od
wiedzenia Polski. Zaproszenie
zostało przyjęte z zadowoleniem.

Kto znał? Kto pamięta?
(Dokończenie ze str. 1)

Oświęcimia w dniu 17 XI 1942
pod numerem obozowym 75935.
W grudniu przyszedł z obozu
list. Jedyny, ostatni ślad. Rodzi
nie udało się tylko dowie
dzieć, że był w celi 4 bloku 10.
Żadnej wiadomości o śmierci,
Poszukiwania przez Czerwony
Krzyż nie dały rezultatu.

— Mieliśmy znajomego na ro
botach W Rzeszy, który posyłał
ojeu pieniądze. Po pewnym cza
sie pieniądze wracały. To była
chyba pośrednia informacja, że

już nie żył. Aresztowania nie
ominęły też jego kolegów —

kierowców. Pierwszy był are
sztowany kierowca Stelmach,
potem Schmidt. Żaden nie wró
cił.

Dlaczego gestapo interesowało
się ojcem? Nie wtajemniczał
mnie w swoją działalność. By
łem smarkaty, miałem 15 lat. Z
dokumentów i zdjęć, które się

zachowały, wiem, że był
działaczem PPS. W 1923 roku,
jako członek milicji robotniczej,
był aresztowany i kilka miesię
cy siedział w więzieniu św. Mi
chała. HELENA NOSKOWICZ

Co s/tychać?
23-letni mieszkaniec Saint-

Dizier we Francji, Partie

Foissy, pobił rekord gry w

szachy rozgrywając 400 par
tii w ciągu 81 godzin. Młody
robotnik wygrał 320 partii,
poddając tylko 40. Poprzedni
rekord należał do gracza z

Nicei, który w 80 godzin 3
minuty i 3 sekundy rozegrał
317 partii wygrywając 270.

CZAS PRACY PLACÓWEK HANDLOWYCH

GASTRONOMICZNYCH i USŁUGOWYCH

w wolną sobotę dnia 2 grudnia 1978 roku.

W tym dniu czynne będą:
# 50 proc, sklepów z artykułami spożywczymi o obsadzie

wieloosobowej i wszystkie branżowe sklepy piekarnicze
oraz sklepy z artykułami do produkcji rolnej, w godzi
nachod7do13
# domy towarowe i spółdzielcze domy handlowe, w go
dzinach od 9 do 16
# sklepy filatelistyczne od godziny 10 do 16
# dyżurne stacje obsługi samochodów w godzinach od 8
do 14

zakłady fryzjerskie i kosmetyczne w godzinach od 8
do 14, a znajdujące się w hotelach i na dworcach PKP —

jak w pozostałe dni tygodnia
# zakłady fotograficzne w godz. od 10 do 16, a punkty

ruchome w miejscach nasilenia ruchu turystycznego —

jak w pozostałe dni tygodnia
# punkty sprzedaży PUPiK RSW „Prasa-Książka-Ruch”
oraz wyznaczone placówki z artykułami pamiątkarskimi
i kwiaciarskimi — jak w pozostałe dni tygodnia

parkingi i stacje obsługi samochodów — jak w pozo
stałe dni tygodnia

placówki gastronomiczne, jak w pozostałe dni tygodnia.
W poniedziałek 4 grudnia br. sklepy z artykułami spożywczy
mi oraz domy towarowe i spółdzielcze domy handlowe pra
cujące w wolną sobotę — czynne będą od godziny 12,

K-8148

UWAGA przejeżdżający ulicą Krakowską
W dniach 1 i 2 grudnia br.

będą prowadzone roboty torowe
w ul. Krakowskiej na odcinku
od ul. Meiseiśa do ul. Dietla.
W związku z tymi robotami na
stąpi wyłączenie ruchu kołowe
go na tym odcinku ul. Krakow
skiej. Objazd zamkniętego od
cinka przebiegał będzie ulicami:

@ z kierunku ul. Stradom-
skiej — Dietla do przełączki
między jezdniami przy skrzyżo
waniu z ul. Sukienniczą — Die
tla do ul. Augustiańskiej, Węgło
wą do ul. Krakowskiej,

$ z kierunku od pl. Wolnica

— ul. Węgłową, Augustiańską do

skrzyżowania Dietla — Krakow
ska — Slradomska.

Na trasach objazdu wprowa
dzasięzdniem30XIbr.o-
graniczenia w zatrzymywaniu
się pojazdów na ulicach: Augus
tiańska — obustronny zakaz za
trzymywania się na odcinku od
ul. Dietla do ul. Węgłowej, ul.
Węglowa — obustronnie na ca
łej długości; ul. Meiselsa — obu
stronnie na odcinku od ul. Kra
kowskiej do ul. Augustiańskiej.
Ograniczenia obowiązywać będą
do dnia 2 XII br. włącznie.

Dzieciom hutników

najlepiej w ośrodku

nad Popradem
W Barcicach, nad Popradem,

w malowniczym otoczeniu jodeł
i świerków znajduje się wspa
niały ośrodek wczasów dziecię
cych skawińskiej Huty Alumi
nium. Powstał przy wielkiej,
społecznej pomocy całej załogi.
Składa się z 4 pawilonów, któ
re w jednym turnusie otwierają
podwoje dla 249 dzieci. • ■

Ostatnjo, po podsumowaniu
akcji kolonijnej, Zarząd Głów
ny 7-w. Zaw. Hutników —

wśród kilkudziesięciu placówek
kolonijnych zakładów hutni
czych, przetwórstwa hutniczego
i materiałów ogniotrwałych —

przyznał pierwsze miejsce bar-
cickiemu ośrodkowi. W ślad
za tym poszło przekazanie zna
cznej nagrody pieniężnej na do
finansowanie akcji kolonijnej
w Barcicach oraz wręczenie ho
norowego dyplomu dla Dyrekcji
i Rady Zakładowej skawińskiej
Huty Aluminium, które dokła
dają starań, by dzieci hutników

miały jak najlepsze warunki

wypoczynku.
Żarz. Gł. ZZ Hutników pod

kreślił zwłaszcza wysokie walo
ry estetyczne ośrodka, idealny
ład i porządek, wzorowo opra
cowany i realizowany program.

(bp)

Kronika wypadków
• Wczoraj o godz. 12 .50 w Kra-

kowie-Kostrzu

trącił pieszego
0.

54;
niu <’•> szpitala.

• W Krakowie i województwie
wydarzyło się 8 wypadków dro
gowych, w których 8 osób odnio
sło obrażenia. Miało miejsce 23

kolizji drogowych, z czego 17 na

terenie miasta.

autobus MPK po-
Stanisława Bojdo

10, zam. Kraków, ul. Siemaszki
1*’, Który zmarl po przewiezie-

Uroczysta „Barbórka”
w gorlickim „Gliniku”
29 bm. w Fabryce Maszyn

Górniczych i Wiertniczych „Gli
nik” w Gorlicach odbywały się
uroczystości „barbórkowe”. U-

czestniczyli w nich: członek Biu
ra Politycznego. KC PZPR, wice
premier, Jan Szydlak, min. gór
nictwa, Włodzimierz Lejczak,
min. pracy płac i spraw socjal
nych, Tadeusz Rudolf oraz go
spodarze województwa z I sekre
tarzem KW PZPR, Henrykiem
Kosteckim i wojewodą Lechem
Bafią. Pracownicy „Glinika” za
meldowali o zrealizowaniu zobo
wiązania złożonego I sekretarzowi
KC PZPR — Edwardowi Gierko-
wi i wcześniejszym o miesiąc u-

kończeniu budowy nowego za
kładu metalurgicznego. Podej
mując czyn na cześć 35-lecia
PRL załoga zobowiązała się o-

siągnąć pełną zdolność produk
cyjną przed terminem już w lu
tym 1980 r.

Podczas uroczystości 153 budo
wniczych i pracowników otrzy
mało odznaczenia państwowe.
Krzyż Oficerski OOP otrzymał
Edward Curzytek. Krzyże Ka
walerskie otrzymali: Józef Gor
czyca, Kazimierz Jóźwiak. Sta
nisław Nowak, Cezary Pawłow
ski, Kazimierz Sobek, Bronisław
Augustyn, Fryderyk Gorzko-
wicz, Stanisław Karpiński, Jan

Koszyk, Józef Kumorkiewicz,
Tadeusz Kusiak, Adam Ogonow
ski, Zygmunt Olszański, Jan Fa-

pużyński, Paweł Witek, Jan Wil
czak, Zygmunt Wojtasiewicz,
Stanisław Zaremba, Tadeusz Zi
mowski i Romuald Żarnowski.

WSOWCh odznaczona
Orderem Sztandaru

Pracy II klasy
Jak już informowaliśmy, wczo

raj, w „Dniu Podchorążego”, w

Wyższej Szkole Oficerskiej
Wojsk Chemicznych im, St. Ziai
w Krakowie odbyła się uroczy
stość odznaczenia Szkoły Orde
rem Sztandaru Pracy II kl. De
koracji sztandaru Szkoły doko
nał wiceminister obrony narodo
wej, główny inspektor szkolenia,
gen. broni Eugeniusz Molczyk.
W uroczystości wzięli udział go
spodarze miasta z sekretarzem

KK PZPR, Janem Gluzą i wice
prezydentem Andrzejem Żmudą.
Obecni
wódcy
mierz
WSzW,

Delegacja z Kijowa
zwiedziła Kraków

Przebywająca od poniedziałku
w naszym mieście delegacja Ki
jowskiego Komitetu Miejskiego
Komunistycznej Partii Ukrainy
z sekretarzem KKM KPU D. B.
Gołowko odwiedziła wczoraj
Wydział Budownictwa Lądowe
go PK. Następnie delegacja za
poznała się ze zbiorami sztuki
na Wawelu i spotkała się z Pre
zydium Oddziału PAN. Dziś go
ście z Kijowa

'

zwiedzają Mu
zeum Lenina a po południu spo
tkają się z władzami partyjno-
administracyjnymi dzielnicy
Śródmieście. Wieczorem delega
cja z Ukrainy uda się na spo
tkanie
PZPR
skim.

Jutro

gramie
waniem

produkcyjne Huty im. Lenina,
złożą również kwiaty pod pom
nikiem W. I. Lenina.

W sobotę po południu delega
cja z Kijowa wyjedzie do War
szawy.

z I • sekretarzem KK
Kazimierzem Barcikow-

kijowianie mają w pro-
Instytut Obróbki Skra-

i wybrane wydziały

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
Zakład Energetyczny Kraków —

przeprasza za przerwy w dosta
wie energii elektrycznej:
WYŁĄCZENIA OKRESOWE, w go
dzinach 7.30—15.30:

— od 1 do 29 grudnia, w miejsco
wości Piekary oraz przy ul. Sta-

rowolskiej. Poniedziałkowy Dół,
Lisiej, Mrówczanej, Kazimierza

Wielkiego, Bytomskiej 2—16, 11—21,
Siemleńskiego 2—JO, Galla 12,

ę?rzeskok 16—18, 18 Stycznia 59—69,
'94, Chmielą 2—10

— od 11 do 29 grudnia, przy ul.

Radzikowskiegotod Smętnej do Pa-

sternika, Smętnej- Narcyzowej, So
snowej. Pasternik, Groszkowej,
Lazurowej. Ojcowskiej, Na Polach

WYŁĄCZENIA STAŁE, w godz.
7.30—15.30:

■ — 4 grudnia, przy ul. B. Prusa

2—12, Fałata 11, 12a, 12b, 12c, 12d,
14a 14b, 14c, 14d, Kasztelańskiej,
Salwatorskiej od Prusa do Kaszte
lańskiej. Senatorskiej 23

— 5 grudnia, przy ul. Dożynko
wej, Zielonki, Ks. Meyera, Kuźni
cy Kołłątajowskiej 4, Żwirowej,
Rybałtowskiej, Glogera, Malino
wej, Piaszczystej 7

— 8 grudnia, przy ul. Ks. Józefa i

2—14, 1—61, Ukrytej, Białe Wzgó
rze

— 9 grudnia, przy ul. Królowej
Jadwigi do nr 55 i 60 Emaus do nr

21, Jaksy Gryfity, plac Na Sta
wach 3

— 11 grudnia, przy ul. Odrową
ża, Emilii Plater, Friedleina 28—48,
25—47

— 12 grudnia, przy ul. Tetmaje
ra, Pod Strzechą, Katowickiej

— 14 grudnia, przy ul. Przego-
rzalskiej, os. Przegorzały, Kame
dulskiej, Jodłowej, Żywicznej

— 15 grudnia, przy ul. Dzierżyń
skiego 96, 98 Gramatyka 7a

— 16 grudnia przy ul. Mazowiec
kiej 30—38, 29—37, Oświęcimskiej,
Kasztanowej 49—61, 56—80, Zielony
Dół, Junackiej, Wiosennej, Chełm
skiej, Przyszłość

— 13 grudnia w Rząsce - Podka-

mycze
— 20 grudnia w Trojanowicaeh
— 28 grudnia przy ul. Krowoder

skich Zuchów — bloki 17, 19, 23
25.

Bliższych informacji udziela Re
jon Energetyczny IV „Krowodrza”,
telefon 170-44, wewn. 354.

K-30S7

byli także: zastępca do-
WOW, gen. bryg. Kazi-
Makarewicz oraz szef

gen. bryg. Zdzisław
Kwiatkowski. Przybył również
konsul generalny ZSRR w Kra
kowie Iwan Korczma.

Plany modernizacji
przemysłu chemicznego
Pod przewodnictwem zastępcy

członka Biura Politycznego KC,
I sekretarza KK PZPR — Ka
zimierza Barcikowskiego, odby
ło się wczoraj w Komitecie
Krakowskim spotkanie z mini
strem przemysłu chemicznego —

Henrykiem Konopackim, w któ
rym uczestniczyli sekretarze KK
— Jan Gluza i Henryk Michal
ski oraz dyrektorzy przedsię
biorstw podległych resortom
chemii. Spotkanie odbyło się w

związku z przygotowywanym,
plenarnym posiedzeniem KK,
które będzie poświęcone proble
mom modernizacji przemysłu.
W czasie obrad zapoznano mi
nistra z dorobkiem krakowskich
przedsiębiorstw oraz przedysku
towano plany modernizacyjne,
które zmierzają do uszlachet
niania produkcji, podnoszenia
jej poziomu technicznego oraz

poprawy warunków pracy i

ochrony środowiska.

Rola Polonii w walce
o niepodległość Polski

W Uniwersytecie Jagiellońskim
zakończy się dziś ogólnopolska
konferencja naukowa, której pa
tronują: Komitet Badania Polonii
Polskiej Akademii Nauk, Insty
tut Badań Polonijnych UJ oraz

Towarzystwo Łączności z Polo
nią Zagraniczną „Polonia”, po
święcona roli Polonu w walce o

niepodległość Polski w okresie I

wojny światowej. Wczoraj o-

twarcia konferencji dokonał rek
tor UJ prof. dr M. Hess, nawią
zując w swym wystąpieniu do
niedawnego pobytu w Stanach
Zjednoczonych, gdzie nasi roda
cy nieustannie dają dowody;
swych trwałych związków z kra
jem. Następnie wiceprezes TM

warzystwa „Polonia” — J. Wi
ni ewiez przypomniał wkład pol
skich emigrantów w walkę o od
zyskanie niepodległości. Głos za
bierali także profesorowie: L.
Trzeciakowski, M. Zgórniak i M.
M. Drozdowski, A. Brożek oraz

doc. dr hab. H. Kubiak i doc. dr
M. Francie. Wieczorem uczestni
cy konferencji spotkali się w

Domu Polonii.

Collegium
Nauk Społecznych

Towarzystwo Wolnej Wszech
nicy Polskiej reaktywowało w

65. rocznicę powstania — „Wol
ną Wszechnicę Polską”, nadając
jej nazwę Collegium Nauk Spo
łecznych Wolnej Wszechnicy
Polskiej. Program działania za
kłada prowadzenie zajęć dydak
tycznych i seminariów dotyczą
cych m. in. aktualnych proble
mów gospodarki narodowej,
najnowszej historii czy polityki
społecznej i socjalnej. Placówka
ta, działając na terenie makro
regionu południowej Polski,
prowadzić będzie prace badaw
czo-naukowe, wydawać własny
„Biuletyn Naukowy”. Słucha
czem Collegium może zostać

każdy członek TWWP.
Na wczorajszej inauguracji

pierwszego roku studiów Colle
gium Nauk Społecznych wykład
na temat „60-lecie niepodległo
ści Polski” wygłosił prezes ZO
TWWP w Krakowie, prof. W-
Boniecki. W czasie uroczystości,
na którą przybył prezes ZG
TWWP, doc. dr hab. A. Uziem*
bło, wręczono działaczom Towa
rzystwa 10 odznak „Za pracę
społeczną dla ni. Krakowa”, 6
„Za zasługi dla ziemi krakow
skiej” i 5 odznak TWWP. (ag)

Tarnowskie „Dni
Kultury Węgierskiej”

W Tarnowie — mieście rodzin
nym bohatera Polski i Węgier
gen. Józefa Bema — zakończyły
się 29 bm. tradycyjne „Dni Kultu
ry Węgierskiej”. Miały one bar
dzo bogaty program. Oprócz spot
kań. dyskusji, prelekcji, wystaw,
kiermaszy wyrobów węgierskich
odbyła się prapremierowa pro
jekcja węgiersko-polskiego fil
mu pt. „80 huzarów”, którego
znaczną część nakręcono w Tar
nowie. Odbyły się również: sym
pozjum naukowe poświęcone u-

działowi Polaków w Wiośnie Lu
dów na Węgrzech, koncert ka
meralnego zespołu z Szeged, wy
stawa, tkaniny artystycznej A-
ranki Huebner. i wieczór poezji.
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Kłopoty z krakowskg tandetą

W Skotnikach czy Bieżanowie

powstanie
nowy plac targowy?

We
wtorki i piątki wszys

tkie drogi prowadzą do...

tandety. Krakowskie

tramwaje i autobusy, zmierza
jące w tym kierunku, już od

wczesnych godzin rannych są

przepełnione. Na ulicę Krzyw
da ciągną również , prywatne
pojazdy. Ludzie nie mieszczą
się na prowizorycznym placy
ku i handel odbywa się wszę
dzie dookoła, nawet wzdłuż ul.

Nowopłaszowsfciej. Prywatne
samochody parkują we wszyst
kich możliwych miejscach w

promieniu kilkuset metrów.

Tandeta cieszy się niebywałym
powodzeniem, zjawiają się tu

także zagraniczni turyści, zwła
szcza Jugosłowianie, Węgrzy,
Czesi i Niemcy.

O perturbacjach, związanych z

przenosinami krakowskiej tan
dety z Dębnik na boczną ulicę
przy Nowopłaszowskiej, pisałem
ostatnio na łamach „Echa” już
dwukrotnie, pod hasłem „Kra
kowska tandeta z.apędzona w

kozi róg”.
Choć wspomniane artykuły

ukazały się już 3 sierpnia oraz

1 fi września br. redakcja dotąd
nie otrzymała jakichkolwiek
wyjaśnień i odpowiedzi. Władze
dzielnicowe co prawda podej
mowały i podejmują różnorod
ne kroki, aby uzdrowić niedobrą
sytuację, ale winnych zanied
bań, jak zwykłe, znaleźć trud
no...

'

Przypomni jniy, że w 1975 roku
w Dębnikach rozpoczęła się
realizacja nowej trasy komuni
kacyjnej Brożka — Kapelanka —

Skolickiego i już wówczas wia
domo było, iż. tandeta nie może

tutaj w przyszłości istnieć. Kie

Talent nie zginie w tłumie
Minął już rok od zakończe

nia VII Międzynarodowe
go Konkursu Skrzypcowego im.

H. Wieniawskiego. Umilkły zwią
zane z nim spory. Spierano się
m.in. o Piotra Milewskiego, któ
ry otrzymał nagrodę II — słusz
nie. został laureatem czy nie?
Jedni mówili, że to talent bły
skotliwy i chłopak ma zadatki

na wirtuoza. Inni, że to tylko
wspaniała technika; że ten 18-

latęk gra świetnie, ale przeraźli
wie zimno, więc jeśli w ogóle
będzie zaliczany kiedyś do do
brych skrzypków, to jedyni?
wówczas, gdy dojrzeje emocjo
nalnie do wykonywanych przez
siebie utworów. A czy dojrze
je? Nie wiadomo.

Szeroko też komentowano
fakt- niedopuszczenia do ostat
niego etapu Konkursu Daniela

Stobrawy, studenta PWSM w

Krakowie. Panowała opinia, że

skrzypek ten jest niezwykle
utalentowany i zasługuje na na
grodę. Tymczasem... jury pra
wie go nie dostrzegło. Dlaczego?
Tego nie wiedział nikt.

Lecz, jak powszechnie wiado
mo, każdy talent — o ile tylko
jest to rzeczywiście talent —

prędzej czy później zostanie

zauważony, Czasem się go prze
gapi. Ale później i tak ktoś
dostrzeże solidne rzemiosło i

własny sposób rozumienia mu
zyki przez młodego artystę.

I Piromani grasują i
W Stanach Zjednoczonych (

coraz częściej powstają wiel- i

kie pożary lasów. Ostatnio (
1100 . strażaków z nąjwyż- j
szyrn trudem ugasiło wielki i
pożar w Kalifornii. Pastwą )

płomieni padło 2500 ha lasu. J
Jak stwierdzili eksperci, po- <

żar został wzniecony przy (
pomocy specjalnych środków (
chemicznych, co wyklucza j
przypadek, a pozwala są- j
dzić, że było to dzieło pod- i
palacza-psychopat.y. }

dy 22 lipca br. otwarto nową

drogę, handlarzom nakazano

czym prędzej się wynieść.
Na tandetę przeznaczono ma

leńki placyk po dawnym wysy
pisku śmieci, bez niezbędnych
urządzeń infrastruktury tech
nicznej. Nie ma tutaj wody,
brakuje oświetlenia i ogrodze
nia oraz WC (!). Postarano się
jedynie o zniwelowanie placu
i położenie nawierzchni asfalto
wej. W tych to warunkach no
wym gospodarzem tandety sta
ła się 1 września tego roku,
przejmując schedę po „Społem”,
Krakowska Spółdzielnia Ogrod
niczo—Pszczelarska. Spółdziel
nia ta broniła się przed prowa
dzeniem tandety, jak widać bez
skutecznie.

Minęły 3 miesiące od oficjalne
go otwarcia tandety w nowym
miejscu. Jak ona prosperuje i

co się dookoła placu dzieje —

wspomniałem na początku. Do
dajmy, iż owa prowizoryczna
lokalizacja wygasa w przyszłym
roku, choć już dziś nikt w to

nic wierzy, bowiem na razie nie
ma jednoznacznej decyzji o tym,
gdzie powstanić nowa tandeta
z prawdziwego zdarzenia.

A rozważana jest alternatywa:
Skotniki lub Bieżanów. Krak.

Spółdz. Ogrodniczo—Pszczelar
ska i Wydział Handlu Urzędu
Miasta są za Bieżanowem (jako
że targowisko w Skotnikach

byłoby zbyt oddalone od cen
trum miasta). Tandeta żyłaby
w symbiozie z placem targowym
i znalazła, swe miejsce pomię
dzy Prokocimiem Nowym a

Bieżanowem Zachód. Niebawem

podjęta zostanie ostateczna de
cyzja, a Zarząd Rozbudowy
Krakowa ma w szybkim czasie

I... stało się. Na XXV Między
narodowym Konkursie Skrzyp
cowym im. Niecolo Paganiniego
w Genui — który odbył się tego
roku w październiku — Daniel
Stobrawa został laureatem VI

nagrody. Tryumfował na tym
Konkursie także i Piotr Mi
lewski, wszak przyznano mu II

nagrodę, Najwidoczniej rozwi
nął się szybciej, niż zdołano

przewidzieć. Natomiast Stobra
wa dał dowód tego, że talent

nie zginie w tłumie.

EWA BARRET

Rodzinka prawie w komplecie, brakuje

podjąć niezbędne kroki inwe
stycyjne.

Na rasie jednak trzeba choć

trochę poprawić warunki panu-

ja.ee na tandecie przy ul.

Krzywda! Gospodarz obiektu

pragnie jak najszybciej postarać
się o doprowadzenie wody,
ogrodzenie i oświetlenie placu
oraz uruchomienie szaletu. Do
kumentacja techniczna jest już
gotowa i prace mają się lada
dzień zacząć. Podobno jest szan
sa, aby te skromne przedsię
wzięcia zostały ukończone na

przełomie 78/79 roku. Poczeka
my, zobaczymy.

JAN FRENKF.L

- To wszystko nasze...
(Korespondencja własna z Peru)

P
owiedział szef Wypra
wy, kiedy zatrzymali
śmy się na krótki od
poczynek u ujścia Che-
crasu. Zatoczy! pfzy

tym ręką koło po terenie ob
jętym koncesją na prace ba
dawcze, nie mniejszym od, po
wiedzmy, kotliny Zakopanego
wraz ze wszystkimi tatrzań
skimi dolinkami. Nikt z nas

nie wierzył w tym momencie,
że tak mała grupa w tak
krótkim czasie potrafi objąć
badaniami choćby rekonesan
sowymi ten ogrom obszaru.

BYŁ TO w ogóle dzień nie
wiary w siebie — ten nasz

pierwszy dzień pracy prawdzi
wie terenowej, dzień opuszcze
nia Limy. Nie wierzyliśmy, że

obciążonym do maksimum sta
rem dojedziemy przed nocą na

miejsce obozowiska, że prze
brniemy przez karkołomną dro
gę z Churin do Huacho Sin

Pescado, że nie zachorujemy na

wysokogórską chorobę soroche.

Wyruszyliśmy przed świtem,
porządnie zmęczeni upycha
niem całego potrzebnego sprzę
tu w samochodzie, który, mimo

swej 5-tonowej ładowności, na
gle okazał się za mały, aby po
mieścić wszystko, co chcieliśmy
zabrać w góry. W Churin szef
rozdał wprawdzie pastylki ła
godzące wpływ wysokości na

tylko taty...
CAF — ROSIAK

Tak wyglądają ruiny Andamarca badane przez Polską Wy
prawę Naukową w Andy.

organizm, ale każdy mimo wo
li oczekiwał nadejścia soroche.
Pierwsze zakręty drogi do I-lua-

cho Sin Pescado zmieniły kolor

twarzy co poniektórych z nas,
a kierowca zaczął wycierać rę
ce pocące się z napięcia. Eks
pozycja drogi i jej szerokość,
tylko ó kilkanaście centyme-..
triów .większa ad rozstawu kól<.

robiły wrażenie. Pięliśmy się
w górę metr po metrze, spraw
dzając często wytrzymałość
brzegu i kilka razy usuwając
łopatami osypiska utworzone

przy skalnej ścianie. Wędrówka
przez mękę trwała prawie trzy

Przypominamy, że do A-

meryki Południowej udała

się największa w historii

polskiej nauki naukowa wy
prawa amerykanistyczna o

charakterze archeologicznym.
Kierownik wyprawy p. mgr
inż. Andrzej Krzanowski za
pewnił naszej redakcji regu
larne korespondencje z Peru,
które sukcesywnie zamiesz
czamy.

godziny. Pokonaliśmy różnicę
wysokości 1400 m na niespeł
na 20 km drogi. Postój na placu
wsi Huacho Sin Pescado trwał
kilkanaście minut — tylko tyle,
aby zawiadomić władze tejże
wspólnoty wiejskiej o naszym
przybyciu i ruszyliśmy z po
wrotem, na miejsce wytypowa
ne pod obóz przy poprzednim
rekonesansie. Połężone jest ono

przed wjazdem do wsi, na ma
łym poletku, skąd roztacza się
rzeczywiście wspaniała panora
ma na całą dolinę Checrasu i

część doliny Hua-ury. Z wyso
kości 3 400 m n.p .m. doskonale
widać granie skalistych szczy
tów, wsie przyczepione do stro
mych stoków i kolorowe pola
otoczone murkami,

PIERWSZEGO DNIA nie było
jednak czasu na podziwianie wi
doków. Czas biegł nieubłaganie
i tylko kilka godzin dzieliło nas

od zmroku, zapadającego tu re
gularnie o godz. 18., Zerwał się
ponadto zimny, porywisty wiatr
i po rozładowaniu części sprzę
tu wzięliśmy się czym prędzej
za rozbijanie namiotów. Nie by
ło to łatwe. Każdy ruch na tej
wysokości kosztuje podwójną
ilość energii. Znają dobrze to u-

czucie wszyscy alpiniści, ale
takich wśród nas nie ma.

O zmroku 10-osobowy namiot

pożwolił nam wreszcie schronić

się przed wiatrem. Ciasno było
wśród potowych łóżek, kani
strów z wodą, naftą i benzyną,
kontenerów z żywnością i ple
caków. W końcu jednak udało

się nam zjeść obiadokolację i

poczuliśmy się wreszcie u sie
bie.

Półtora dnia jeszcze trwało u

rządzanie całego obozowiska. O-

statnią czynnością było wciąg
nięcie polskiej flagi na maszt.

Choć popołudniową porą znów

hulał wiatr, mogliśmy pójść na

pierwszą wizytację ruin i wsi.

Zaczęliśmy .wreszcie pracę.
Teraz, z perspektywy kilku

tygodni, z" przymrużeniem oka

wspominamy nasze obawy' i
trudności przyzwyczajenia się do

innego trybu życia. Wstajemy o

6 rano, dwójka dyżurnych przy
gotowuje śniadanie, i około 8

rozchodzimy się z drugim śnia
daniem w plecakach. Trasy są

różnej długości i trudności. Ar
cheolodzy, podzieleni na grupy,
wykonują badania powierz
chni-.we na ruinach Andamarca
i Chaulin w sąsiedztwie wsi
Huacho Sin Pescado, pracują
przy wykopaliskach sondażo
wych na tychże ruinach lub

dokonują rekonesansu na są
siedniej grani i w głębi dolinki

potoku Cayashu. Geodeta pracu
je nad szczegółowym planem
ruin. Geolog i geomorfolog w

jednej osobie przemierza kilo
metry zbierając próby skał i

gleb, wykonując profile i po
większając nasz zielnik o coraz

to nowe okazy. Etnografowie
przeprowadzają dziesiątki wy
wiadów na temat życia i pracy
wieśniaków, szkicują elementy
konstrukcji domów, odnotowują
urządzenie wnętrz i cieszą się
każdym eksponatem pozyska
nym dla polskich muzeów.

DO OBOZU wracamy na ogól
przed zmrokiem. Długie wie
czory wypełniają dyskusje na

temat nowych znalezisk, cieka
wych informacji i planów na

następne dni. Często też mamy
odwiedziny kogoś z mieszkań
ców wsi, z którymi stosunki u-

łożyły się wręcz po przyjaciel
sku. Dumni są z naszej pracy i

z samego faktu, że właśnie ich

giemię wybraliśmy na przed
miot naszych badań. Żyją tu

biednie, ale chętnie ofiarowują
pomoc, służą informacjami i

przynoszą w darze skromne pło
dy swych pól. Wierzą, że nasza

praca spowoduje większe zain
teresowanie rządu ich proble
mami, przyciągnie turystów,
którzy zostawiać będą pieniądze
konieczne dla nowych inwesty
cji.

Przyzwyczailiśmy się już. i do

wysokości, i do wiatrów, i do

zimnych nocy. Na spalone słoń
cem twarze nakładamy grubą
warstwę kremu, machamy ręką
na wszędobylski kurz i cieszy
my się każdym nowym wyni
kiem naszych badań. W nielicz
ne wolne chwile spoglądamy z

naszego obozu w głąb doliny
Checrasu i z dumą stwierdza
my, że to wszystko „nasze”' —

szmat pięknej ziemi czekającej,
na zbadanie.

ROMA KRZANOWSKA

Niższy podatek?
T. P. Oboje z żoną jesteśmy

rencistami po 60-ce, ja mam

I grupę inwalidzką, żona —

drugą. Posiadamy gospodar
stwo rolne -o powierzchni 1,1
ha. Czy należy nam się jakaś
ulga w podatku gruntowym?

Jak nas informuje Wydział
Finansowy Urzędu Miasta Kra
kowa w wypadku, gdy gospo
darstwo prowadzą samotnie o-

soby z uwagi na wiek, czy
stan zdrowia niezdolne do pra
cy fizycznej wymiar podatku
gruntowego może być obniżo
ny o 40 proc, przy rocznej do
chodowości gospodarstwa do
7.700 zł, względnie o 20 proc.,
gdy dochodowość gospodar
stwa wynosi od 7.800 do 13.200
zł. Podanie w tej sprawie na
leży skierować do naczelnika

Urzędu Gminy. (hs)

Tylko oświadczenie!
E. B . Córka uczęszcza do

szkoły, należy mi -^ię . na nią
zasiłek rodzinny. Zakład pra
cy żąda ode mnie zaświadcze
nia. że córlca się uczy, szkoła

ośw1adcza, że zaświadcze nie
nie jest potrzebne...

Zaświadczenie istotnie nie

jest potrzebne, jedynie oświad
czenie złożone przez Pana na

druku, którymi dysponuje za
kład pracy. Radzimy Sprawę
wyjaśnić w Wydz. Zasiłków,
ZUS, Pędzichów 27. (mar)

Syn, osobiście...
J. K. Od b. męża otrzymy

wałam alimenty na syna. O-
Eećnie syn jest już pełnoletni,
studiuje, koszty jego ■utrzyma
nia wzrosły. Czy mogę żądać
wyższych alimentów w tej sy
tuacji?

Jeśli syn jest pełnoletni (u-
kończone 18 lat) to obecnie nie.

Pani, a on sam może wystąpić
o podwyższenie alimentów. W
braku polubownego, porozumie
nia - syn może skierować ro-

szożemą na. drogę sądową. (JP)

Warunek —

wykonanie normy
O. L. Czy -w przypadku cho

roby chałupnika przysługuje
mu zasiłek chorobowy?

Warunkiem uzyskania zasiłku

chorobowego przez chałupnika
jest m. in. wykonanie przez
niego normy w 3. poprzedza
jących chorobę miesiącach.

(mar)

Początkujący pszczelarz
A. B. Odziedziczyłem po ro

dzicach gospodarstwo o po
wierzchni 1,5 ha. Chciałbyni
tam założyć pasiekę, ale nic
znam przepisów dotyczących
•obowiązków i przywilejów
pszczelarza, a nie clicialbym
wch-odzić w zatargi z sąsiada
mi...

Radzimy porozumieć się ze

Związkiem Pszczelarzy, który
nia swą siedzibę na pi. Wita
Stwosza 2. Tam zapoznają Pa
na szczegółowo ze wszystkimi
przepisami, a ponadto udzielą
fachowych instrukcji odnośnie
założenia i prowadzenia pasie
ki. (bs)

Inne zatrudnienie, ale...
M. S. Czy to prawda, że

pracownicy, którzy- sami zwol
nili się z HiL nie mogą podjąć
innego zatrudnienia w Krako
wie?

Pracownicy, którzy z. HiL o-

deszli sami, mogą podjąć pracę
gdzie indziej z wyjątkiem
przedsiębiorstw pro wadzący ch

prace za granicą. Szczegółowe
informacje w Wydz. Zatrud
nienia UM, ul. Sebastiana 9

p. 8. (mas)

Emerytura + wkłady
R. W. Do jakiej wysokości

może emeryt pobrać pożyczkę
z pracowniczej kasy zapomo
gowo-pożyczkowe; ?

Emeryci lub renciści, będący
członkami kasy zapomogowo-
pożyczkowej, mogą uzyskać
pożyczkę w wysokości jedno
miesięcznej emerytury lub ren
ty + aktualny stan wkładów.

(SZ)

K. B. Kto prowadzi kursy na

sędziów pilica nożnej w: Krako
wie? jakie są warunki przyję
cia na kurs?

Kursy na sędziów piłki noż
nej organizuje Okręgowy Zwią
zek Piłki Nożnej w Krakowie
ul. Warszawska 11. Kandydaci
powinni mieć ukończone 18 lat.

złożyć podanie 1 życiorys, (ms)
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Spółdzielnia Inwalidów

Wytwórczości Różnej „Chelmet"
Kraków, ul. Poselska 7

zatrudni zaraz

głównego księgowego
ze znajomością

jednolitego planu kont
sektora spółdzielczego.

Wymagane wykształcenie wyższe oraz

4-letni staż pracy w spółdzielczości, lub
wykształcenie średnie i 8-letni staż pracy
w spółdzielczości. — Wynagrodzenie wg
Układu Zbiorowego Pracy w spółdziel
czości pracy.

K-8262

TELEGRAM
Wojewódzka Usługowa

Spółdzielnia Pracy

„GROMADA”

informuje, że

dla wygody Klientów, w wolną so
botę, 2 grudnia, CZYNNE BĘDĄ

w godzinach od 10 do 16:

O zakłady usług grawerskich ♦ piecząt-
karskich ❖ kserograficznych ♦ przepi
sywanie na maszynie — Oddziału
„Uniwersał”

<> ekspresowe zakłady, punkty przyjęć
naprawy obuwia ♦ zakłady galanteryj-
no-rymarskie O naprawy rękawiczek
♦ i ortopedyczny ♦ oraz sklepy obuw
nicze — Oddziału Usług Skórzanych

<> zakłady usług motoryzacyjnych i wul
kanizacyjnych — Oddziału „Motogum”
i Oddziału Usług Motoryzacyjnych

O punkty przyjęć usług stolarsko-tapi-
cerskich — Oddziału „Cis”

O wszystkie zakłady usługowe KZU
„Renowacja” oraz Oddziału „Granit”. |

Zapraszamy do korzystania z naszych Ś
usług! K-8274

Fraca

KRAWCOWĄ do szycia
spodni młodzieżowych
przyjmie zakład krawiec
twa lekkiego, Bronisław
Huzar, Węgrzce-Osiedle
blok 2 ml. Zgłoszenia:
Kraków, telefon grzecz
nościowy 315-78, w godz.
14—18. g-70586

PRZYJMĘ pomoc domo
wą do rocznego dziecka,
na 9 godzin dziennie. Mo
że być 3 tygodnie w mie
siącu. Warunki do u-

zgodnienia. Ul . Kazimie
rza Wielkiego 138,140 m

10. g-70459

PRZYJMĘ pomoc do
dziecka na dobrych wa
runkach. Chocimska 19/35.

g-70346

PLASTYCZKA — cera
mika artystyczna — na-

wiąże współpracę z pry
watną wytwórnią cerami
ki artystycznej. Oferty
79219 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

ZAKAZ

SPRZEDAŻY
choinek jodłowych

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Kra
kowie informuje, że w bieżącym roku, z uwa
gi na konieczną ochronę jodły, niezwykle waż
nego w terenach podgórskich i górskich gatun
ku lasotwórczego, W OKRESIE ŚWIĄTECZ
NYM SPRZEDAWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE
CHOINKI ŚWIERKOWE.

Ostrzega się zatem kupujących, że każda choinka

jodiowa naturalna — tak z lasów państwowych jak
i niepaństwowych, będzie pochodziła z nielegalnego

wyrębu i jej posiadacz (nabywca) będzie karany
mandatem, a choinka jodłowa skonfiskowana.

K-8222

OD ZARAZ poszukuję
opiekunki do półtorarocz
nego dziecka. — Kraków-
Frokocim, ul. Lilii Wene-

dy 15,85, II piętro.
70818-g

FRYZJERKĘ damską
przyjmę. Roman Dziekan,
Kraków, Filipa 6, fryzjer.

g-70027

MURARZA samodzielnego
oraz uczniów do nauki
zawodu zatrudni zaraz za
kład remontowo-budowla
ny, Zb. Lubas. Zgłosze
nia telefoniczne: Kraków,
333-52. g-70123

Nauka

MATEMATYKA, chemia
— korepetycje, egzaminy.
Szklener — Rusznikarska
11/186. £-70564

JĘZYK rosyjski — udzie
lę lekcji. Zakres szko
ły podstawowej, średniej.
Pawlak, tel. 245-87, godz.
15—16. g-70616

MECHANIKI, matematyki
douczam. Klich. Topolnic-
kiego 28. g-70672
MATEMATYKA — tanie
korepetycje. Mgr Zema-
nek, Prądnik Czerwony,
Majora 2/24. g-70496

MATEMATYKA, fizyka
— korepetycji udzielą stu
denci V roku elektroniki.
Szylak, tel. 427-49. g-70267

Matrymonialne

SAMOTNI! Ciekawe o-

ferty proponuje Biuro
Matrymonialne „Rodzina”
— skrytka pocztowa 55 —

71-141 Szczecin 6.

PRAGNIESZ szczęśliwego
małżeństwa? Napisz: Pry
watne Biuro ,,Venus”,
Koszalin, Czarnieckiego 7.
Błyskawicznie prześlemy
krajowe adresy. A-147

SZCZUPŁA, sympatycz
na brunetka, po studiach
pozna wykształconego pa
na do lat 30. Cel matry
monialny. Listy: Dzien
nik Zachodni, Częstocho
wa 74-C. K-8077

PANNA, po czterdziestce,
wykształcenie średnie, po
zna kulturalnego pana z

wykształceniem średnim
lub wyższym do lat 53.
Cel matrymonialny. Ofer
ty 70517 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

PANNA, wysoka, ładna,
zgrabna — pozna w celu
matrymonialnym kawale
ra do lat 27, posiadającego
własne mieszkanie. Ofer
ty 70606 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

WDOWA, lat 38, wzrost

172, przystojna, kultural
na, uczuciowa, material
nie niezależna, posiadają
ca 14-letnie dziecko, z

braku znajomości pozna
w celu matrymonialnym
kulturalnego pana bez
nałogów, z wykształce
niem wyższym, do lat 52.
chętnie z dzieckiem. O-

ferty 70451 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PANIĄ w wieku około
45 lat, z wyższym wy
kształceniem, najchętniej
lekarkę, posiadającą mie
szkanie — pozna rozwie
dziony z wyższym wy
kształceniem. Cel matry
monialny. Oferty 70657
,,Prasa” Kraków, Wi
ślna 2.

ATRAKCYJNA, wdowa,
wykształcenie wyższe,
mieszkanie — pozna pana
przystojnego, sytuowane
go, do lat 40. Cel ma
trymonialny. — Oferty
70337 „Prasa” — Kraków,
Wiślna 2.

ROZWIEDZIONA, lat 42,
z dzieckiem — pozna od
powiedniego pana w celu
matrymonialnym. Oferty
70224 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

PANNA, lat 33, wykształ
cenie wyższe — pozna
odpowiedniego pana. Cel
matrymonialny. Oferty
70247 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

Kupno

FIATA 126p 600, po wy
padku — kupię. Tel.
143-57. g-69512

SKODĘ S 100, S 100L, w

dobrym stanie — kupię.
Nowa Huta, os. Niepod
ległości 8 m 69. g-70658

PIEC PG 12 kupię. Tel.
754-21, po 15-tej. g-70664

TAKSOMETR kupię. Tel.
711-65. g-70330

SPAWARKĘ transforma
torową na siłę, z gwa
rancją — kupię. Tel.
399-58. g-70501

ZBIÓR znaczków poczto
wych kupię. Oferty 70494
,.Prasa” Kraków, Wi
ślna 2.

MEBLE stare do remon
tu kupię. Oferty 70332
„Prasa” Kraków, Wiślna
2.

WANNĘ 110 cm kupię.
Kraków, tel. 719-37.

£-70302

ZAPOROŻEC nowy ku
pię (1977—1978). Tel. 181-07,
po godz. 16. g-70256

BIBLIĘ tysiąclecia ku
pię. Oferty 70240 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

PIERŚCIONEK z czystym
brylantem kupię. Oferty
70265 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

Sprzedaż

KOŻUSZKI: męski, dam
ski — używane — sprze
dam. Kościuszki 25 (pral
nia). g-70855

SPRZEDAM Jawę 350,
Junaka. Prądnicka 58,69,
po 20-tej. g-70773

OWCZARKI niemieckie,
szczenięta — sprzedam.
Setkowicz, Siedlec k.
Krzeszowic. g-70660

SILNIK ze skrzynią „Sy
rena 103” — sprzedam.
Dąbrowszczaków 22/62.

g-70607

TAPCZAN 1-osobowy,
stół okrągły — sprzedam
tanio. Kraków, ul. Tere
sy 4/7. g-70292

AKORDEON marki Hoh-
ner, czterochórowy —

sprzedam. Kraków, Al
gierska 26, Wola Ducha-
eka. g-70294

KURTKĘ męską (kożu
szek turecki), mały roz
miar — sprzedam. Tel.
123-67, wieczorem.

g-70344

SPRZEDAM lub zamienię
Fiata 127 p i części, stan

doskonały, na większy.
Rabka, tel. 15-06, po 18-tej.

g-70605

OSOBOM posiadającym
ogród lub dogodne wa
runki — sprzedam dwa

piękne sześciomiesięczne
szczeniaki bernardy (pie
sek 4 suczka). Oferty
70490 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

Komunikat WPHW
dat. reklamowanego obuwia.

Zawiadamia się PT Klientów że obu
wie zareklamowane do 30 V 1978 r.

WINNO BYĆ ODEBRANE w SKLE
PACH WPHW w terminie do 10

grudnia 1978 roku.
W przypadku nieodebrania go w termi

nie do 10 grudnia 1978 roku, zostaną za
stosowane przepisy o likwidacji nie odebra
nych rzeczy, z dnia 18 IX 1954 r. (Dz. U.
Nr 41 z 1954 r., poz. 184).

K-8230

TRABANTA sprzedam lub
zamienię na Fiata 126 p
oraz znaczki PRL 1961—
1971, zegarek kwarcowy
— sprzedam. Kraków —

Dębniki, ul. Jaworowa 6,
godz. 18—20. g-70349

MOSKWICZ 408 — sprze
dam. Tel. 241-55, w godz.
od16do18. g-70214

KAROSERIĘ do Skody
S HOL — sprzedam. Pro
szowice, tel. 71, w godz.
8—14 . g-70495

ZASTAVA 750, rok 1970,
części zamienne — pilnie
sprzedam. Myślenice, ul.
Średniawskiego 83a, tel.
201-94 Myślenice, od godz:
17 do 19. g-70669

KOLEKCJĘ miniaturek
wódek — sprzedam. Tel.
228-70. g-70296

NOWE ubranie, płaszcz
męski — podszewka z ko
żucha, na wzrost 170 cm
— sprzedam. Skawina, ul.
Browarna 5. g-70615

KOŻUCH afgański lekki
na szczuplejszą — sprze
dam. Daszyńskiego 715,
po godz. 18. g-70610

SPRZEDAM nadwozie
uzbrojone i części do Mor
sk wieża 412. Dobczyce,
tel. 88 lub 90. 70562-g

PRZEWODY, wtyczki,
rozdzielacze, wyłączniki,
puszki, atrakcyjne lampy
i abażury — poleca sklep
elektrotechniczny, Gru
szka, Kraków, Dzierżyń
skiego 21A (róg Urzędni
czej). g-70118

WARSZAWĘ 223 po re
moncie — sprzedam. Zgło
szenia: warsztat samo
chodowy. Opatkowice —

obok wdadukt u.

g-70218

FUTRO z łapek karaku
łowych — sprzedam. Tel.
809-16. g-70184

TELEWIZOR kolorowy —

„Junost” 401C — sprze
dam. Ul. Kanonierów 7A,
wieczorem. g-70319

PIANINO, rok 1938, stan

dobry — sprzedam. Kazi
mierza Wielkiego 114 m.

6, wieczorem. g-70315

BŁAM — łapki karaku
łowe — sprzedam. Tel.
849-38, po godz. 12.

g-70208

FLIZY czeskie — sprze
dam. Kraków — Swoszo
wice, Pytlasińskiego 28.

g-70207

MEBLE „kalwaryjskie”
— orzech, wysoki połysk
— sprzedam. Tel. 427-38.

g-70258

SPRZEDAM: parkiet dę
bowy 25 m2, laminat nie
bieski 13 ms, złote obrą
czki grawerowane. Os.
Piastów 16/47. g-70199

KOŻUCHY damskie za
graniczne, nowe — tanio

sprzedam. Kraków, ul.
Żuławskiego 8A/17 (Nowy
Kleparz), po godz. 18.

£-70601

CZĘŚCI do Trabanta —

sprzedam. Tel. 445-80
(godz. 8—10). g-70603

Lokale

KUPIĘ mieszkanie wła
snościowe, spółdzielcze
(Kraków, Nowy Proko-
cim, Huta). Cena, metraż,
rok. Oferty 665237, Biuro
Ogłoszeń, Poznańska 38,
Warszawa. K-8219

3 POKOJE kwaterunko
we 100 m2, centrum —

ogrzewanie akumulacyj
ne, telefon — zamienię
na równorzędne bądź
dwa mieszkania samo
dzielne. Oferty 69537 —

„Prasa” — Kraków, Wi
ślna 2.

WYNAJMĘ superkomfor-
towy pokój studentowi.
Tel. 456-34. g-70514

DWUPOKOJOWE, kom
fortowe, 57 m2, Paulińska
— zamienię na superkom-
fortowe, powyżej 40 m2.

Oferty 70515 „Prasa” —

Kraków, Wiślna 2.

CENTRUM! Komfortowy
pokój z kuchnią, 40 mi
— ząmi.enię, „na podobne
śuperkomfortowe. Mogą
być petyfefie’ Oferty —

70645 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

GARSONIERY lub samo
dzielnego pokoju poszu
kuję lub zamienię dwa

pokoje, kuchr?a, suner-

komfortowe, Nu\vei
Hucie — na oddzieli#,
mieszkania. Oferty 70338
,,Prasa” — Kraków, Wi
ślna 2.

MAŁŻEŃSTWO zaopieku
je się starszą osobą, w

zamian za mieszkanie.'
Oferty 70456 „Prasa” —

Kraków, Wiślna 2.

POKÓJ z kuchnią, su
perkomfortowe — zamie
nię na podobne lub gar
sonierę, na parterze. —

Oferty 70298 „Prasa” —

Kraków, Wiślna 2.

DO wynajęcia umeblowa
ny, superkomfortowy po-
koj. Oferty 70327 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

POKÓJ, kuchnia, komfor
towe, 1 p. — zamienię
na 2 pokoje. Kraków, ul.
T. Kościuszki 46 m. 11.

g-70479

TARNÓW! Superkomfor
towe 2-pokojowe zamie
nię na podobne w Kra
kowie. Oferty 70452 ,,Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

3 POKOJE, 90 m2, cen
trum — zamienię na 2
pokoje w centrum i gar
sonierę. Oferty 70291 —

„Prasa” — Kraków, Wi:*-
na 2.

DO WYNAJĘCIA pokój Z
kuchnią. Wronia lOc.

71083-g

MAŁŻEŃSTWO bezdzie
tne poszukuje mieszkania
na okres 2—3 lat. Ofer
ty 70339 „Prasa” Kraków
Wiślna 2.

KIELCE! M-3 zamienię
na Kraków. Oferty 70340
. .Prasa” — Kraków Wi
ślna 2.

PRZYJMĘ panią — do

wspólnego mieszkania. —

Oferty 70662 „Prasa” —

Kraków, Wiślna 2.

POSZUKUJĘ mieszkania
dwupokojowego. Chętnie
z telefonem. Oferty 70341
„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

2 STUDENTOM I lub II
roku wynajmę pokój. —

Kościuszki 33/3. g-70663

DWA mieszkania 2-poko-
jowe — superkomfortowe,
Azory i Skawina, zamie
nię na jedno większe su
perkomfortowe (Krowo
drza i śródmieście). Tel.
339-92, od godz. 14 .

g-70646

SOSNOWIEC! Komforto
we 2-pokojowe mieszka
nieopow.70ms(IIp.,
balkon, telefon), blisko
przystanku tramwajowe
go i autobusowego — za
mienię na pokój z ku
chnią w Krakowie. Wa
runki do omówienia. —

Oferty 70614 „Prasa” —

Kraków, Wiślna 2.

MIESZKANIE własnościo
we, superkomfortowe w

śródmieściu Krakowa, 3-
lub 2-pokojowe — pilnie
kupię. Tel. 146-75, wie
czorem. g-70348

MIESZKANIE własnościo
we w Krakowie zdecydo
wanie kupię. Oferty 70227
„Prasa” — Kraków, Wi
ślna 2.

MIESZKANIE czteropo-
kojoWe własnościowe, c.o.

lub elektryczne, w domu
z ogrodem kupię. /Oferty
70236 „Prasa” Kraków
Wiślna 2.

NAUCZYCIEL — emeryt,
poszukuje pokoju ume
blowanego, od zaraz. —

Oferty 70280 „Prasa” —

Kraków, Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO z syn
kiem da opiekę i wyży
wienie samotnej osobie
w zamian za mieszkanie.
Oferty 70281 „Prasa” -

Kraków, Wiślna 2.

POZNAŃ! M-4 superkom
fortowe, 53 ma — zamie
nię na podobne lub 2

odrębne mieszkania —

Kraków. Oferty 70284 —

„Prasa” — Kraków, Wi
ślna 2.

MIESZKANIE własnościo
we — pokój z kuchnią,
superkomfortowe — w

śródmieściu, II p. —

sprzedam. Oferty 70611 —

„Prasa” — Kraków, Wi
ślna 2.

MIESZKANIE 2-pokojo-
we, superkomfortowe —

kwaterunkowe — zamie
nię na 3- lub 4-pokojowe
superkomfortowe, w naj
bliższej okolicy os. Na
Lotnisku. Nowa Huta, os.

Na Lotnisku 18/45.

g-70153

MIESZKANIE własnościo
we, 2-pokojowe, super
komfortowe, os. Niepod
ległości — sprzedam. —

Oferty 70301 „Prasa” —

Kraków, Wiślna 2.

POMIESZCZENIE (siła,
woda), nadajace się na

warsztat — kupię lub
wynajmę. Oferty 70317
„Prasa” — Kraków, Wi
ślna 2.

MAŁŻEŃSTWO bezdziet
ne, członkowie spółdziel
ni mieszkaniowej, poszu
kuje garsoniery lub nie-
krępującego pokoju w

Krakowie albo Nowej
Hucie, na okres roku.
Możliwość udzielania ko
repetycji 2 matematyki.
Oferty 70218 „Prasa” —

Kraków, Wiślna 2.

Udane zalilip?
mikołajowe

i świąteczne !

SDH {JUBILAT}
Uprzejmie informujemy PT Klientów, źe w wolną
sobotę, 2 grudnia, w SDH „Jubilat” czynne będą:

dział spożywczy w godzinach 8-19

dział przemysłowy w godzinach 9-19

W NIEDZIELĘ 3 GRUDNIA

dział spożywczy w godzinach 8-15 j

do uczestnictwa

Lajkonika
zaprasza

w grudniowych grach

Wszystkie te gry będą wzbogacone atrak
cyjnymi premiami o ogólnej wartości ponad
500.000 ZŁOTYCH. — I tak:
w „DUŻYM LAJKONIKU” przeznacza, się

<> 80.000 ZŁOTYCH — do trafnych „5”,
(do podziału w każdej grze)
1.500 ZŁOTYCH — na 4-cyfrową-koń
cówkę banderoli

O 200 ZŁOTYCH — na 3-cyfrową koń
cówkę banderoli

w „MAŁYM LAJKONIKU” — w niedziele

3, 17 i 31 grudnia
O 30.000 ZŁOTYCH — do trafnej —

(do podziału w każdej grze)
<> 800 ZŁOTYCH — do 4-cyfrowej koń

cówki banderoli
<> 100 ZŁOTYCH — do 3-cyfrowej koń

cówki banderoli
oraz w niedziele 10 I 24 grudnia.

DODATKOWE SPECJALNE LOSOWANIE.
Losowania odbywają się w każdą nie
dzielę, o godzinie 12, w Pałacu Młodzieży
w Krakowie przy ul. Krowoderskiej 8.

K-8206

»

GARSONIERY, miesnka-
nia — poszukuję. Tel.
652-08. S-70235

M-3 Łobzowska i M-2
Skawina, oba superkom
fortowe — zamienię na

mieszkanie 3—4-pokojo
we, chętnie międzywojen
ne z c.o. Oferty 70222 —

„Prasa” — Kraków, Wi
ślna 2.

TRZY pokoje z jasną ku
chnią, 65 m* — zamienię
na dwa mniejsze mieszka
nia. Oferty 70229 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

GARSONIERĘ (Kozłówek)
zamienię na inną lub po
kój z kuchnią. Oferty —

70232 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

2 GARSONIERY (Kozłó
wek, Widok) zamienię na

2 lub 3 pokoje. Oferty
70233 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

WYNAJMĘ, najchętniej
cudzoziemcom, superkom
fortowe, samodzielne
mieszkanie. Tel. 702-33.

g-70234

2 POKOJE, jasna kuch
nia, 38 ma, superkomfor
towe — zamienię na wię
ksze — superkomfortowe
w Wieliczce lub Nowej
Hucie, Krakowie. Nowa
Huta, os. Na Lotnisku
bl.7m.50. g-70308

PRZYJMĘ na mieszkanie
czterech studentów lub
pracujących. Centralne
ogrzewanie, łazienka,
gaz. Kraków, ul. Radzi
kowskiego 23. g-70272

POKÓJ w Warszawie —

na Kraków zamienię lub
wynajmę. Warszawa, tel.
44-63-32. g-70271

TORUŃ! Połovzę willi
M-4, ogródek, garaż —-

sprzedam lub zamienię
na Kraków, okolice. To
ruń, tel. 256-76. g-70307

SUPERKOMFORTOWE —

kwaterunkowe M-3 za
mienię, z dopłatą, na rów
norzędne większe. Szcze
gółowe oferty 70241 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

WYNAJMĘ studentce po
kój superkomfortowy, z

telefonem. Oferty 70^54
„Prasa” — Kraków, Wi
ślna 2.

2 POKOJE z kuchnią, te
lefon (peryferie) oraz du
żą zagospodarowaną i

uzbrojoną działkę ogrod-
nicto-sadownlczą — za
mienię na mieszkanie
3—2-pokojowe, superkom
fortowe, w Krakowie lub

Nowej Hucie. Oferty —

70643 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

POSZUKUJĘ garsoniery
na okres od grudnia do
maja. Czynsz płatny z

góry. Tel. 302-32, od 16
g-70285

Zguby

ZNALEZIONO dużego
czarnego ratlerka (sucz
kę). Pies bardzo tęskni.
Tel. 712-73. g-70552

UCZCIWEGO znalazcę u-

przejmie proszę o zwrot

żółtej portmonetki, za
gubionej dnia 24. XI . 1978
r.. przy ul. Starowiślnej,
w godz. 16—17 . Czesława
Borejko, 31-150 Kraków,
ul. Sw. Filipa 2,9. g-70684

WRZESNIAK Bogusław,
zamieszkały w Nowej Hu
cie, os. Piastów 35 11, zgu
bił portfel z dokumenta
mi. Uczciwy znalazca pro
szony jest o doręczenie
za nagrodą. g-70543

Różne

OBYWATEL francuski

poszukuje garażu (ul. Wi
dok, okolice). Oferty
70591 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

PIECE centralnego o-

grzewania, ruszta, rury,
bojlery, flizy dekoracyj
ne, płytki posadzkowe,
drzwi rozsuwane skóropo
dobne, domofony, spa
warki, siatki ogrodzenio
we, hodowlane, rabica,
wały do heblarek poleca
Łodziński, sklep Pstrow
skiego 36. g-68493



|4r27O (10242)

Zimą
o wiośnie
i krakowskiej

zieleni
Choć za oknami zima trze

ba myśleć o wiośnie. I wła
mie wiośnie i krakowskiej
zieleni Zarząd Wojewódzki
Ligi Kobiet poświęcił nara
dę. w której uczestniczyli
przedstawiciele Wydz. Go
spodarki Komunalnej UM,

ł Ogrodniczego,
Krakow-
Og.rodni-

>”
„Echa. Krakowa”,

organizatora

Towarzystwa
Miejskiej Zieleni,
skiej Spółdzielni
czej, „Hasła Ogrodniczego’
oraz

wieloletniego
konkursu „Kwiaty dla mia
sta”.

Narada miała charakter
roboczy. Omówiono m. in.
możliwości poszerzenia kon
kursu, także — zaopatrzenie
w ziemię, nasiona, sadzonki
oraz sprawcy upowszechnie
nia wiedzy ogrodniczej.

Przekazując informację o

wstępnych przygotowaniach
do akcji apelujemy do Sa
morządów Osiedlowych, aby
Już dziś zastanowiły się jak
zazielenić „własne podwór
ko” i jak o tę zieleń dbać o-

krągły rok. (mar)

e-

1

laki będzie grudzień?
(Dokończenie ze str. 1)

frudzień normalny. Od początku
stulecia stosunkowo niewiele
było grudniowych anomalii.

IMGW zapowiada po aktual
nym ochłodzeniu ocieplenie w I
Wadzie grudnia. Temperatury
Maksymalne będą wtedy w gra
nicachodplus8do3st., ami
nimalne od minus 2 do plus 3 st.
Okresami wystąpią opady. Nie
jest to regułą, ale często się zda
nia, że przy ciepłej X dekadzie
Pozostała część miesiąca jest
chłodną.

DZIŚ O GODZINIE:
* 16 — Klub Seniora, os. Na

harpie 64 — Wieczorek Andrzej-
wry w stylu retro.

* 18 — pan, ul. Sławkowska 17
~ Tow. Milośn. Historii i Zabyt
ków Krakowa — mgr J. Kossow-
® — Konserwacja zabytków Kra
kowa (przegląd dokonań w latach

Sledemdziesiątych i program do
ls» r.)_

* 18 — Czytelnia Francuska, ul.
J4oa 15 — Filmy popularnonauk.
■Agronomie et protection de la na
turę”.

* 18 — Paw. Wystawowy, pl.
^oóepańskl 3a — mgr W. Sztaba
' '.Kubizm i Futuryzm”.
*18— „starówka”, ul. Szcze-

TMtaa 5/n.p .

— Wspomnienia z o-

®9«U Odzyskania niepodległości.
* 18.30 — pałac Młodzieży, ul.

^Wodersk-a 8 — prof. dr M. Sar-
ec^a-Kelier — Struktura Lipidów.
,UTRO O GODZINIE:

w*,16
“

„Rotunda” — Otwarcie

IśUwy „Wydawnictwa reklamo-

,5 Przedsiębiorstwa importu i
‘“sortu filmów FILM POLSKI”.
'

M—PAN—(s.26)Kom.O-

ECHO KRAKOWA

Telefon tygodnia

Wzajemna życzliwość - towar deficytowy?
Jak traktujemy się nawzajem?

— sądząc po wypowiedziach
Czytelników jak najgorzej. Te
lefonowali do nas ludzie starzy
i młodzi. Pasażerowie środków
komunikacji masowej i kierow
cy, klienci placówek handlowych
oraz sprzedawcy.

Pasażerowie skarżyli się na

brak kultury kierowców, przed
wcześnie zamykających drzwi
autobusu czy tramwaju. Skarży
li się na gwałtowne hamowanie,
powodujące, że ludzie yrywraca-
ją się na siebie nawzajem. Nie
brakło także skarg na współpa
sażerów. Te skierowane były
głównie przeciw młodzieży, nie
chętnie ustępującej miejsca
kobietom z dziećmi i ludziom
starszym.

Kierowcy z kolei narzekali na

brak kultury pasażerów, którzy
w przypadku awarii lub spóź
nienia autobusu czy tramwaju
całą złość i niezadowolenie wy
ładowują właśnie na nich.

Wiele krytycznych uwag do
tyczyło sprzedawców
placówek handlowych,
no się na niegrzeczną
uprzejmą obsługę, brak
cji w gatunku i rodzaju ofero
wanych artykułów, zbywanie
pytań klientów niegrzecznym
odburkiwaniem i traktowanie
świadczonych usług nie jako swą

naszych
Skarżo-
i nie-
orienta-

praw-Nareszcie można ulepić
dziwego bałwana!!

CAF — Zbranieęki

W zimowej spiżarni Krakowa
Jak przedstawia się zaopatrze

nie spiżarni Krakowa? Czy zna
lazły się w niej potrzebne ilości
ziemniaków i warzyw? Na py
tania starało się odpowiedzieć
Prezydium KRZZ, podsumowu
jące ostatnio przebieg jesienno-

rientalis tyczna: prof. dr hab. T.
Lewicki- — „Pustynia libijska we

wczesnym średniowieczu”; o 18 —

Kom. Nauk Pedagogicznych: dr
Janina Szymkat — „Kształtowanie
osobowości uczniów w nauczaniu

początkowym”.
’ * 18.30 — Klub „Paleta”, ul.

Bogatki 3 — Otwarcie wystawy
malarstwa Stanisławy Ranieckiej.

A POZA TYM:

# Wystawa malarstwa Włady
sława Ślewińskiego w Pałacu
Sztuki przy pl. Szczepańskim 4 —

czynna będzie do 3 grudnia br.

włącznie.
* MDK, ul. Czackiego 11 — za

prasza młodzież i dorosłych na

zajęcia Yersey Klubu, w środy i

piątki o godz. 16.30. W programie:
ozdoby z paciorków, roboty na

widełkach, szpulkach, kołeczkach
i ramkach, wzory żakardowe na

drutach i szydełku itp.
★ W ZDK „Budostal”, os. Złota

jesień 13 — czynne są wystawy:
Tadeusz Kościuszko (obrazy z

Muzeum Narodowego) oraz w Ga
lerii Amatora — malarstwo i rzeź
ba Ryszarda Wojdy,

powinność zawodową, ale robie
nie łaski. Tyle klienci. Sprze
dawcy natomiast skarżą się na

niegrzeczne traktowanie przez
kupujących, którzy z góry już
są napastliwi, złośliwi i nie
uprzejmi.

Osobny rozdział stanowiły u-

wagi Czytelników dotyczące kul
turalnego współżycia w blokach
mieszkalnych. Z ich wypowiedzi
wynika, że albo wielu miesz
kańców naszego miasta nie zna

podstawowych zasad współżycia
między ludźmi, albo tez bezkar
nie narusza przepisy i regulami
ny lokatorskie. Nie do rzadkoś
ci należy otwieranie radia na

pełny regulator po godzinie 22,
urządzanie hałaśliwych i pijac
kich libacji, wykonywanie re
montów w nocy i tym podobne
nieliczenie się ze spokojem dru
gich.

Nasmutniejsze były jednak te
lefony ludzi starych i inwalidów.
Tych, których winniśmy trakto
wać najżyczliwiej, z najwięk
szym zrozumieniem i sympatią
spotykają zc strony współobywa
teli przykrości, będące wyrazem
znieczulicy i braku kultury, a

często zwykłego chamstwa. Jak
bowiem inaczej można nazwać
fakt obrzucania wyzwiskami ren
cisty, który upoważniony legity
macją inwalidzką, chciał kupić
sobie chleb w ..Jubilacie”, jak
pchnięcie inwalidki o lasce na

postoju taksówek w Rynku
Głównym i tym podobne incy
denty.

Wiele telefonów otrzymaliśmy
cl inwalidów pragnących doko
nywać zakupów w sklepach po
za kolejką (upoważnionych legi
tymacją) ale z obawy przed or
dynarnym zachowaniem współ-
klietów, nie korzystających z o-

wej legitymacji. Jest to w ogóle
wielki problem. Z jednej bo-
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W walce z gruźlicą
pochopnie złożyliśmy broń

0 gruźlicy wiemy wszystko,
umiemy jej zapobiegać, u-

miemy ją wykrywać i le
czyć — powiedział wojewódzki
specjalista chorób płuc, dr Sta
nisław Sęk na wczorajszej kon
ferencji prasowej, która poprze
dziła tradycyjne już „Dni Walki
7. Gruźlicą i- Chorobami Płuc”,
zaczynające się 1 grudnia
„Dniem bez papierosa”.

W tym kontekście drastycznie
brzmi informacja o wzroście za
chorowalności z powodu gruźlicy
(w 1977 r. — 26.796 nowych za
chorowań w kraju), narastaniu
liczby cięższych postaci gruźlicy,
o szczególnie niepokojącym
wzroście nowych przypadków
zachorowań dzieci w wieku od

zimowej kampanii rozprowadza
nia „zielonego towaru”.

I tak, zapotrzebowanie Krako
wa na 47 tys. ton ziemniaków
zostało pokryte w 100 proc. Od
biorcami były stołówki pracow
nicze i studenckie, magazyny
Krak. Spółdzielni Ogrodniczo-
Pszczelarskiej, gromadzącej re
zerwy do sprzedaży detalicznej i

załogi krakowskich zakładów
pracy. KRZZ — przy udziale
branżowych związków zawodo
wych — rozdysponowała 4,5 min
zł tytułem częściowego pokrycia
kosztów zakupu ziemniaków
przez ludzi najmniej zarabiają
cych, emerytów i rencistów.

Zgromadzono też odpowiednio
duże zapasy zimowe warzyw i
owoców. Zaplecze magazynowe
KSOP i WSS „Społem” założy
ły plan przechowywania 8,5 tys.
ton warzyw czyli o 11 proc, wię
cej niż w ub. roku i 3,8 tys. ton
owoców — o 4 proc, więcej. Ze
specjalnie zorganizowanych kier-
maszy skorzystało 160 krakow
skich przedsiębiorstw.

Przewodniczący KRZZ — A.
Dałkowski, dziękując wszystkim,
którzy bardzo dobrze wykony
wali swe obowiązki w omawia
nym okresie, udekorował Złotą
Odznaką KRZZ zast. dyrektora
Wydz. Handlu UM
Toczkowską
Spółdzielni
larskiej —

leskiego,

mgr I.
oraz wiceprezesa
Ogrodniczo-Pszcze-

mgr inż. St. Cebu-
(Z)

wiem strony ludzie stojący w

kolejkach rozdrażnieni i niezado
woleni, swoją złość wyładowują
przede wszystkim na inwali
dach, uważając (czasami niestety
słusznie), że korzystając z przy
wileju, wykorzystują go potem
do nielegalnego handlu nabytym
towarem. Z drugiej jednakże
strony stwierdzanie, a mieliśmy
w naszym wczorajszym Telefo
nie sporo takich stwierdzeń —

..on na pewno nie jest chory,
tylko zdobył fałszywą legityma
cję”, jest niesłuszne i krzyw
dzące.

Telefon tygodnia nie nastroił
nas optymistycznie, wynika z

niego bowiem jasno, że straciliś
my dla siebie nawzajem serce,
sympatię i życzliwość, że ludzkie
odruchy to coraz częściej towar

deficytowy. (bog)

Nowa biblioteka

Mistrzejowic
W zespole mistrzejowic-

kich osiedli w Nowej Hucie
skupiającym już ok. 40 tys.
mieszkańców otwarta zosta
ła dzisiaj pierwsza na tym
terenie filia Biblioteki Dziel
nicowej. Zajmuje ona w pa
wilonie handlowo-usługo
wym na os. Tysiąclecia este
tycznie urządzone 3 duże sa
le: dział dla dzieci, dorosłych
i czytelnię. Księgozbiór liczy
ponad 11 tys. tomów.

W uruchomieniu nowej fi
lii pomagali w 'czynie społe
cznym księgarze Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Kra
kowie i Biblioteki Dzielnico
wej w Nowej Hucie, a także
młodzież ze Szk. Podst. nr

126 na os. Tysiąclecia. (aż)

0—14 lat (515 przypadków w 1977
r.). Nastąpił, to prawda, ogrom
ny spadek zgonów, ale ich wska
źnik na 100 tys. mieszakców wy
nosi jeszcze w Polsce 11,5 (w
Krakowskiem — 6,9), co stawia
nas na ostatnim miejscu w Euro
pie (CSRS — 5,9, NRD — 2,4, Ho
landia — 1,5), podobnie jak w za
kresie zachorowalności. A Kra
ków ma najwyższe wskaźniki
zachorowań w kraju (choć w le
czeniu osiąga wyniki powyżej
średniej), ale to już — bardziej
niż pacjentów’ i służbę zdrowia
— obciąża krakowskie huty i in
ne zakłady przemysłowe; geo
grafia chorób układu oddecho
wego pokrywa się bowiem z ma
pą zanieczyszczeń środowiska.

„Zaszkodził” nam spadek za
chorowań kilka lat temu. Uspo
koił społeczeństwo (a to choroba
zakaźna, mamy dziś w kraju 17
tys. chorych prątkujących), le
karzy, administrację służby zdro
wia. Za wcześnie złożyliśmy broń

LOK w Krzeszowicach
Pod przewodnictwem prezesa

Zarządu Wojewódzkiego Ligi
Obrony Kraju w Krakowie, mgr
Stanisława Gąciarza, członka
Sekretariatu KK PZPR, odbyło
się wyjazdowe posiedzenie Prezy
dium ZW LOK w Krzeszowicach,

Organizacja LOK w Krzeszowi
cach zrzesza ponad 700 członków
we wszystkich środowiskach, za
kładach pracy, szkołach i na wsi.

W założeniach na najbliższą
przyszłość działacze LÓK-u pla
nują: utworzenie ośrodka szkole
nia kierowców, budowę strzelnicy
sportowej, zorganizowanie mode
larni dla młodzieży szkolnej, two
rzenie klubów strzeleckich i mo
torowych, utworzenie nowych kół
LOK na terenie wiejskim w posz
czególnych sołectwach.

SZ

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27 listopada
1978 roku, zmarła tragicznie

Krystyna Szczepańska
była pracownica naszego przedsiębiorstwa.

RODZINIE Zmarłej składamy wyrazy najgłębszego
współczucia.

DYREKCJA, RADA ZAKŁADOWA i POP PZPR
Przedsiębiorstwa Eksportu Wewnętrznego „Pewex”
Oddział w Krakowie, KOLEŻANKI ■KOLEDZY

CZWARTEK

LISTOPADA

Maury

Andrzeja

Teatry
Słowackiego 19.15 Hamlet. Mo

drzejewskiej 19.15 Iwona księżnicz
ka Burgunda. Kamei alny 19.15

Wystawa ku czci G. Zapolskiej.
Bagatela 19.30 Śluby panieńskie
(premiera prasowa). Muzyczny
(ul. Lubicz. 48) 19.15 Kraina u-

śmiechu. Groteska 17. Słoneczny
świat.

Kina
15.45, 20.15 Koziorożec — 1

15), 18 Trzy dni Kondora

18). Uciecha 15.30, 16, 20.30

Kijów
(USA 1.

(USA 1. .

Bez znieczulenia (poi. 1 . 18). War
szawa 15.45, 18, 29.15 HallO Sfflpic-
bródka (poi. 1 . 15), 22.15 Abba

(sżw.). Wolność 15.45, 18, 20-15 Jo
seph Andrews (ang. 1. 15). Sztuka

16, 18, 20 Błękitny ptak (radź, b.o.)
Wanda 15.45, 18, 20.15 Barroco (fr.
1. 18). ML Gwardia 14.45, 17, 19.15

Dziewczyna z reklamy (wł. 1 . 18).
W’rzos (Zamojskiego 50) 15.45, 18,
20.15 Skrzydełko czy nóżka (fr.
b.o .). Świt (os. Teatralne 10) 16,
18, 20 Abba (szw. b .o.) . Mała sala

15, 17, 19 Zaproszenie (szwajc. 1 .

15). światowid (os. Na Skarpie 7)
15.45, 18 , 20.15 Wyspa skazańców

(meksyk, i. 18). Mała sala 15. 17,
19 Pojedynek potworów (jap. b.o.)
Kultura (Rynek GL 27) 14, 16, 18
Godzina contra Gigan (jap. 1 . .12),
2(1 Sanatorium pod Klepsydrą
(poi. 1. 15). Mikro (Dzierżyńskiego
5) 16, 18, 20 W mroku nocy (USA
1. 18). Dom Żołnierza (ul. Lubicz

48) 15.45 Los człowieka (radź, b.o .)
Związkowiec (Grzegórzecka 71)
15.45. 18, 20.15 Szacowni niebosz
czycy (wł. 1. 18). Rotunda (Olean
dry 1) 17 KMFF: Filmy o sztuce —

Plakat. Wisła (Gazowa 21) 15.30

Serpico (wi. 1. 18). Maskotka

(Dzierżyńskiego 55) 15.30 Po sezo
nie (ang. I. 15),. 17.30, 19.45 Mara
tończyk (USA 1. .18). Pasaż (.Pasaż
Bielaka) 14, 16 Wielka podróż Bol
ka i Lalka, 18, 20 Kobieta w Czer
wonych butach (fr. 1 . 18). Ugorek

do odro-
zmalała

10lat—

w walce z gruźlicą — powiedział
wiceprzew. Społecznego Komi
tetu do Walki z Gruźlicą i Cho
robami Płuc, dr K. Mulak — 40
proc, pacjentów przedwcześnie
przerywa leczenie.

Skutki będą trudne
bienia. Zwłaszcza
— do. poziomu sprzed
liczba osób poddających się ba-
dniom radiofotograficznym (naj
skuteczniejszy sposób wykrywa
nia choroby), zmalała liczba
szczepień ochronnych noworod
ków i przebąkuje się o zmniej
szeniu (i tak za małej!) liczby
łóżek szpitalnych, będących do

dyspozycji krakowskiej ftyzja-
trii. (n)

w.kilku
wierszach

Zainaugurowana dziś w Wyż-
1 szej Szkole Pedagogicznej
| konferencja naukowa zajmuje
I się problemami tradycji i

współczesności kulturowej w

procesie poznawania literatury
w szkole. W spotkaniu uczest
niczą pracownicy naukowi

uniwersytetów z całego kraju
i uczelni pedagogicznych. WSP

■gości również przedstawicieli
kierunków pedagogicznych z

) Nitry.
&

WSS „Społem” Oddział Pod
górze organizuje w Klubie
Podwawelskim na- ul. Ko
mandosów 21, jutro o godz. 18

spotkanie z okazji 70-lecia

spółdzielczości. W programie:
zespół Andrzeja Sikorowskiego,
konkursy dla dzieci i dorosłych
a także degustacja zakąsek.
Wstęp wolny.

■WjM

(os. Ugorek) 15 Zlotorogi
(radź, b.o .), 17 Szczuki (USA 1. 12),
19 Superexpress w niebezpieczeń
stwie (jap. 1. 15). Sfinks (Maja
kowskiego 2) 16,, 18. 20 Gang Ol
sena na szlaku (duńs. 1 . 12).

Telewizja
CZWARTEK — I: 15.30 Decyzje

piętnastolatków, 16 Dziennik, 11.10

Obiektyw, 16.30 Dzień dobry, tu

Telewizja, 16.50 Czwartek TDC —

O możliwościach pożytecznego
działania we własnym środowisku
oraz Zegnajcie moje 15 lat — film

fab. TV franc., 18.20 Marynarze,
marynarze — rep. wojsk., 13.50 Ka
dzimy rolnikom, 19 Dobranoc, 19.10

Siódemka, 19.30 Wieczór a dzien
nikiem, 20.30 Teatr Sensacji: E.

Neynian — Azyl dla bandyty. 21.35

Pegaz, 22.20 Potyczki ze sportem,
23 Dziennik,

CZWARTEK — II: 16.35 Prcgr.
dnia, 16.40 Jęz. franc. — kurs

podst., 17.10 Jęz. ros. — kurs

podst., 17.40 Świat na małym e-

kranie, 18.15 Pies Kantor w akcji
— ode. 1 pt. Posterunek na przed
mieściu — film lrrym. TV węg.,
19.10 Kronika (Kr.), 19.30 Wieczór
z dziennikiem, 20.30 NURT —

Naucz, początk., 21 NURT — Pe
dagogika, 21.30 NURT — Matema
tyka. 22 24 godziny, 22.10 Bez re
cept — rozm. o wychowaniu, 22.40
Czias i ludzie

_

P. Konczałowski.

PIĄTEK — I: 8 TTR, RTSS —

Matematyka, 6.30 TTR, RTSŚ Bio
logia, 9 Dla szkól: Progr. dla klas

najmłodszych kl. 3, 10 Dla szkól:

Geografia kl. 6, 12.55 Dla szkól:

Geografia kl. a, 13.25 TTR, RTSS

Matematyka, 14 TTR, RTSS Biolo
gia, 14.40 Red. szkolna zapowiada.
15.30 NURT — Psychologia,
Dziennik, 16.10 Obiektyw,
Dzień dobry, tu Telewizja,
Piątek z Pankracym, 17.10 W krę
gu rodziny, 17.35 Pan na ratuszu,
ode. pt. Trudna droga — film

spol. -obycz. TV CSRS, 18.30 Prawo

jazdy — teleturniej, 19 Dobranoc,
19.10 Siódemka, 19.30 Wieczór z

dziennikiem, 20.30 Pożegnanie dy
rektora — film obycz- . TV ang.,
21.30 Studio Gama, 22.30 Dziennik,
22.45 Studio Gama (c.d.) .

16
16.30
16.59

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

piąt. 12—18), Wautl zaginiony
(czw. 10—15.30, piąt. niecz.), Zamek
i Muzeum w Pieskowej Skale

(czw. piąt. 10—16), Muzeum Leni
na, Topolowa 5: Lenin w Pol
sce, Internacjonalizm — Rewolu
cja — Niepodległość (czw. 9—16,
piąt. 9—18 — wst. wol.), w Poro
ninie: Lenin na Podhalu (Czw.
piąt. 8—16 — wst. wol.), w Bia
łym Dunajcu (czw. niecz. piąt. 9—
16 — wst. wol.), Muzeum Histo
ryczne, Jana 12: Militaria, Zegary
(czw. 9—15, piąt. 9—17), Szpitalna
31: Dzieje teatru kirak., Scenogra
fią J. Warpechowakiego (czw.
10—17, piąt. 9—13), Krzysztofory,
Rynek .Gl. 35: Literatura społecz
no-polityczna (12—18), Francisz
kańska 4: Pierwsze dni wolności
w Krakowie 1913—1924 (czw. 10—

17, piąt. 9—13), Muzeum Narodo
we, Sukiennice: Galeria polskiego
malarstwa i rzeźby 1764—1900 (czw.
12—18, piąt. 10—16), Dom Matejki,
Floriańska 41: 100-lecie namalo
wania „Bitwy pod Grunwaldem”,
Szkice kompozycyjne do obrazów
hiśt. J. Matejki (czw. 10—16. piąt.
12—18), Dworek J. Matejki w

Krzestawicach ul. Kruczkowskiego
15 (10—16), Szolayskich, pl. Szcze
pański 9: Polskie malarstwo i rzeź
ba do 1764 r. (czw. piąt. 10—16),
Czartorj'skich, Pijarska 8: Arcy
dzieła ze zbiorów Czartoryskich
(czw. 12—18 — wst. wol., piąt. 10—

16), Nowy Gmach, al. 3 Maja I:
Polskie malar. i rzeźba od końca
XIX w. do czasów współczesnych,
Ubiory w Polsce — J. Matejki
(czw. piąt. 10—16), Archeologiczne,
Poselska 3: Mumie egipskie w

świetle promieni „X”, Staróżytn.
i średn. Małopolski, Kolekcje za
bytków archeologii śródziemn,
(czw. 14—18 — wst. wol., piąt. 10—

14), Etnograficzne, pl. Wolnica 1:
Polska kultura lud-owa (cżw. piąt.
10—15), Przyrodnicze, Sławkowska
17: Fauna Polski, Fauna epoki
lodowcowej (ezw. piąt. 10—13 —

wst. wol.), Pawilon Wystawo,wy,
pl. Szczepański 3a: Malarstwo —

grafika — rysunek S. Lewczuka,
St. Kluczykowskiego i R. Skowro
na (czw. 11 —18), Galeria: Arkady,
pl. Szczepański 3a: Malarstwo K.

Mikulskiego (11—13), Krzysztofory,
ul. Szczepańska 2:

Grupy Krakowskiej
11—18), Pryzmat, Łobzowska
Grafika węgierska (czw. piąt. 10—

18), ul. Anny 3: Wyst. L . Szur
kowskiego (czw. piąt. 10—18), św.
Jana 3: Miniatury tkackie (wyst.
ma charakter sprzedażni') (czw’.
piąt. 11 —19), Pałac Sztuki, pl.
Szczepański 4: Malarstwo W. Sle-

wińskiego 1854—1913 (czw. 11—13,
piąt. 13—20), al. Róż 3: Lalki regio
nalne (czw. piąt. 11 —18), Mały Ry
nek 4: Grafika użytkowa — Ju
gosławia T. Krziśnik (czw. piąt.
11—19). Rydlówka, Tetmajera 28

(czw. 15—18, piąt. 11 —14), KTF.ul.
Boh. Stalingradu 13: Venti3 73,
cz. I (9—21), Kopalnia Soli, Wie
liczka oraz Muzeum Żup Krak. (8
—16). Kramy Dominikańskie, Sto
larska. 3.10: Obrazy, rzeźby, rysun
ki J. Waltosia (czw. 11 —19), Jama
Michalika, Floriańska 45: Wyst.
R.' Masłowskiego (10—22).

(Dokończenie na str. 6)

XV Wyśt.
(czw. piąt.
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H. Maculewicz, A. Kawałka,
pierwszymi kandydatami do miana

O■

bl

Mistrzostwa świata w Heble

pod znakiem walki o...

olimpijskie paszportu„Piłkarza Krakowa 1978 roku
PIERWSZĄ porcję plebiscytowych kuponów mamy już w re

dakcji. Najczęściej na kuponach, które już dotarły do nas, poja
wiają się nazwiska Henryka Maculewicza, Adama Kawałki i Le
szka Lipki, choć nie brak i innych — Stanisława Goneta, Kazi
mierza Kmiecika, Andrzeja twana ozy Zdzisława Kapki.

„Najchętniej piękny srebrny
puchar o jaki wałcza, uczestnicy

Na „Piłkarza roku"

typuję

Imię i nazwisko glosującego

Adres:

Dwa zwycięstwa celem hokeistów

Zespół Cracovn

jedzie do Zgierza
W PRZEDOSTATNIEJ kolejce

spotkań I rundy rozgrywek II

ligi hokejowej drużyna Craeovii

spotka się w Zgierzu z miejsco
wym Włókniarzem. Najbliższy
pMpciwnik krakowian zajmuje
w' tabeli przedostatnią lokatę i

zdobył dotychczas zaledwie 8

pkt., z czego 4 w meczach ze

słabiutką Pogonią Siedlce. Włók
niarze grają przeciętnie, choć

występując przed własną wi
downią zdolni są do sprawienia
niespodzianki o czym przekonały
się bytomską Polonia i oświę
cimska Unia tracąc punkty w

Zgierzu.
Cracovia (17 pkt. — 4 miejsce)

również nie imponuje, właściwie

Większych zastrzeżeń nie można
mieć jodynie do postawy pierw
szej formacji; pozostałe — a

zwłaszcza druga — wyraźnie ob
niżyły loty. Nie oznacza to jed
nak, że krakowianie stoją na

straconej pozycji w meczach z

Włókniarzem, nawet w aktual
nej formie drużyna Migacza,
Pawlika i Datkiewicza jest fa
worytem obu spotkań i 'Winna

poradzić sobie z

rywalem.
W pozostałych

grać będą: Unia
GKS-em

najbliższym

spotkaniach
Oświęcim z

Tychy. Sial Sanok z

W MAŁYM LOTKU wyloso
wano: I losowanie — 2, 4, 5, 31,
33; II losowanie — 7 . 10, 18, 27,
29. Banderola: 9777.

W EXPRESS LOTKU wylo
sowano: 11, 16, 29, 39, 43.

TOTO LOTEK PŁACI:
losowaniu
1.000 .000 zł,
7.300 zł, za czwórki po 252 zł,
za trójki po 16 zł; w II losowa
niu — za piątki po ok. 68 .000
zl, za czwórki po 1.166 zł, za trój
kipo85zł.

wI
za piątkę prem,
za piątki po ok.

W

Kiedy cysterna skręciła z głównej drogi, S.harlie zro
zumiał, że przyjdzie mu fotografować i uśmiechnął się
do samego siebie. Wprowadził motor w wysoką tra
wę i ustawił statyw. Zrobił szybko trzy zdjęcia trasy
przejazdu cysterny od strony głównej drogi, żeby zlo
kalizować sytuację, petem wymienił na pół tylko wy
korzystaną rolkę filmu, żeby w krytycznym momen
cie nie zostać bez klisz. Citto.i tak płacił za błony. N;e
wykorzystaną do końca rolkę wsunął do bocznej kie
szeni skórzanej kurtki.

Słyszał, jak cysterna zatrzymuje się przy barierze

zagradzającej boczną drogę, potem doszły go dźwięki
otwierania kłódki i opuszczania łańcucha, wreszcie cy
sterna ruszyła w górę po stoku. Sharlie poszedł za nią
na skos, przełaził zręcznie przez rzędy kolczastych za
rośli. Był juz na drugim krańcu wsi, kiedy cysterna
zajechała tyłem pod ścianę kościoła. Zobaczył, jak kie
rowca rozwija długi szlauch ku bocznemu wejściu bu
dynku, ale chciał znaleźć się bliżej. Poszedł wzdłuż

cementowego ścieku na główną ulicę, mijając kolo
rowe wizerunki Madonny z dzieciątkiem, pozostawione
w drzwiach domów’ przez bogobojnych Wandalów. Trza
snęła okiennica, cienka czarna żmija prześlizgnęła się
błyskawicznie pomiędzy ■jego nogami. Koło drzwi ko
ścielnych unosiła się tajemnicza mgiełka. To benzyna
sączyła się ze szlaucha i parowała w słońcu. Zastana
wiał się. jakiego rozmiaru muśial być zbiornik usta
wiony zapewne wewnątrz kościoła.

Warkot silnika cysterny pompującej paliwo nie po
zwolił Sharliemu usłyszeć zajeżdżającego na pizzę sa
mochodu. Nie zaalarmował go też fakt, że nie widać

było kierowcy cysterny. Przypuszczał, że jest w ko
ściele.

Tymczasem Capo Tomacchio skrył się, kiedy usłyszał
turkot samochodu. Poznał od razu błękitną audi i do
stawcę z lotniska, a już od rana spodziewał się kompli-

plebiscytu oddałabym — pisze a-

nonimowa „Danka” — całej dru
żynie Wisły. Zasłużyli bowiem
oni wszyscy na takie wyróżnie
nie. Niestety — dodaje korespon
dentka — wybrany może być
tylko jeden.. Dlatego też przy-
znoję go jednemu z najlepszych
— Adamowi Ńatoałce. Piłkarzom
„Białej gwiazdy” dziękuję za

ambitna, walkę na boisku, cały
czas jestem sercem z nimi".

Takich i podobnych listów o-

trzymujemy więcej, dziękujemy
za nie, niektóre postaramy się
publikować w miarę miejsca na

łamach tej strony „Echa”, wszy
stkie. po zakończeniu konkursu,
przekażemy piłkarzom do któ
rych były adresowane.

KTH Krynica, Pclonia Bytom z

Pogonią Siedlce, a Pomorzanin
Toruń z Budowlanymi Bydgoszcz.

(wd)

Kluby piłkarskie Krakowa w latach 1906 1939 (Ul)
1

PRAWDĘ oczywistą zawiera stwierdzenie, że początki na
szych dzisiejszych potentatów: Cracovii i Wisły, sięgają dru
giej połow y 130S r., chociaż pojęcie „kluśń Spórtówejo”,-miało
wtedy raczej symboliczna wymowę. O strukturze organiza
cyjnej, statutach itp., zaczęto myśleć dopiero w kilka lat póź
niej.

„Poważne znaczenie dla konso
lidacji Craconii miał przyjazd
Anglika. Williama Caldera, do
skonale zaznajomionego ż orga
nizacją klubów brytyjskich. Zje
go inicjaty wy ułożono statut klu
bowy, wprowadzono odznaki:,
dokonano też wyboru zarządu.
Zatwierdzenie statutu nastąpiło
w roku 1910” (J. Hałys — „Polska
piłka nożna”, s. 20). W tym przy
padku trzeba przyznać pierw
szeństwo Cracovii, mimo że ona

sama nie bardzo się do tego...
przyznają! „Nadchodzi rok 1910.
Bez wątpienia jeden z przeło
mowych w historii klubu. 10 lu
tego staje u steru Urazowi prof,
-Jan Michał Rozwadowski, pre
zes Polskiej Akademii. Umiejęt
ności. Nie ulega wątpliwości, że
wraz z Kopernickim, który zlu
zuje profesora na 12 miesięcy,
był Rozwadowski twórcą praw
nych podstaw funkcjonowania
klubu” (70 lat'KS „Cracovia”, s.

Do końca głosowania jeszcze
sporo czasu, termin mija bowiem
16 grudnia i jak wiemy z prak
tyki lat ubiegłych spora grupa
uczestników czeka na ostatni
moment, zbiera kupony, i po
tem wysyła spore ich partie. In
ni oddają swe głosy już na po
czątku plebiscytu, jeszcze inni

czynią to w ten sposób, iż co
dziennie czy co kilka dni nad
syłają po parę kuponów. Słowem
rozmaitość „technik” głosowania
i duży wachlarz kandydatów do
miana „Piłkarza Krakowa 78”.

Czekamy na dalsze głosy, cze
kamy na kolejne listy z opinia
mi naszych Czytelników o ich

kandydatach, zapraszamy do u-

działu w elekcji kolejnego lau
reata naszego plebiscytu. Przy
pominamy, że na uczestników

czekają — ufundowane przez

Cracoyię, Hutnika, Wisłę, „To
talizatora” oraz „Echo” — na
grody!

Prosimy o przysyłanie listów

pod adresem: „Echo Krakowa”,.
30-86(1 Kraków, skrytka poczto
wa 64 z dopiskiem „Piłkarz ro,
ku”. Kupony można też wrzucać

do skrzynki korespondencyjnej
„Echa” w budynku redakcyj
nym przy ul. Wiślnej 2.

Zapraszając raz jeszcze do u-

działu w IX Plebiscycie, czeka
my na Wasze głosy!

n -

13). Aż nieprzyzwoicie stawiać
nam czoła autorytetowi prezesa
PAU, popartego rzetelnością ju
bileuszowej monografii klubu,
ale... według dokumentów znaj
dujących się w Wojewódzkim
Archiwum Państwowym w Kra
kowie, statut Klubu Sportowego
„Cracoyia” został zatwierdzony
— przez byłe c.k . Namiestnictwo
we Lwowie — reskryptem z dnia
27 listopada 1909 r„ zaś Towarzy
stwa Sportowego „Wisła” z dnia
7 lutego 1910 r. Godzi się dodać,
że „prawne podstawy funkcjouo
wania klubu”, to przede wszyst
kim zatwierdzony statut. Zakła
dając, że dokumenty „mówią
prawdę, można przyjąć taki tok
rozumowania: logiczne wydaje
się przypisanie pewnych zasług
Calderowi. Z pewnością mógł on

zdopingować ówczesnego preze
sa klubu red. Stanisława Koper-
nickiego, do załatwienia podsta
wowych spraw formalnych. Na-

Copyright by łono Rowlett

Tłumaczył Stefan WILKOSZ

kacji. Uważał, że Consoli powinien był na razie zre
zygnować ze swoich machinacji. Chciwy łajdak.

— Czy widziałeś tu motocykl? — spytał, Kiedy, usły
szał już od przybysza całą historię.

— Tam, niżej, przy drodze, w trawie.

Tomacchio spojrzał na cysternę pompującą pod ścia
ną kościoła, Chłopak musi być w pobliżu, pewnie u-

krył się pomiędzy domami ze swoim aparatem. Tomac
chio otworzył drzwiczki samochodu.

Trzeba przytrzymać tu tego drania, myślał Capo.
Unieruchomić go. ale nie tutaj, przy drzwiach kościoła.

Zatrzymać do czasu przybycia BTavio Conscji. Trzeba
to zrobić, ale trochę później. Audi zawiozła go w po
bliże ukrytego motocykla, a kiedy odjechała. Tomac
chio chwycił garść żwiru i spróbował otworzyć zbior
nik benzynowy motocykla. Był jednak zamknięty na

kluczyk. Tomacchio przykucnął, wykręcił korek miski

olejowej i wsypał żwir do gorącego oleju, dodając jesz
cze dwie garście dla lepszej miary. W trzy minuty
później był już znowu przy cysternie, zatrzymał pompę
i zwinął szlauch.

Sharlie zrobił tymczasem dobre dwa tuziny zdjęć.

JUTRO w pięknej miejscowoś
ci czechosłowackiej — Heb, nie

opodal Karlovych Varów rozpo
czynają się VH mistrzostwa
świata w piłce ręcznej kobiet.
Wśród 12 zespołów’ ubiegających
się o medale znalazła się druży
na Polski, zespół który w minio
nym sezonie wygrał grupę „B”
i awansował do grona najsilniej
szych drużyn świata.

Turniej czechosłowacki roz
grywany będzie o podwójną
stawkę — medale mistrzostw
świata i miejsca w finałach olim
pijskich w Moskwie. Pięć pierw
szych zespołów uzyska awans do

turnieju moskiewskiego.
Polki, trenowane przez M.

Kiegiela. giają pierwszą fazę
finałów w grupie z Kanadą,
RFN i Węgrami. Tylko dwa

pierwsze zespoły awansują do

ścisłego, śześciodrużynowego fi
nału. Przed biało-czerwonymi
niezwykle trudne zadanie: Wę
gierki to brązowe medalistki o-

statniej Olimpiady, z którymi
Polki w ostatnich latach zawsze

doznawały porażek (tylko jeden
mecz udało im się zremisować),
zawodniczki RFN to też czołów
ka światowa tej dziedziny spor
tu. mają one w swym dorobku
znacznie więcej laurów od na
szej reprezentacji; i wreszcie

Kanadyjki, zespół raczej skazany
na rolę outsidera, ale drużyna o

której nasi trenerzy nic nie
wiedzą bowiem nie widzieli jej
nigdy w akcji.

można
Rozwa-

szefostwa

przecież

szym zdaniem jednak,
było zaproponować prof.
dowskiemu objęcie
ęraćifyn," działającej
całkowicie legalnie, dopiero od
momentu zatwierdzenia statutu

klubowego!
Wróćmy jednak do dokumen

tów i klubów. Statut Robotni
czego Klubu Sportowego został

zarejestrowany 3 czerwca 1910 r,
O klubie tym pisaliśmy obszer
nie w nr 147 „Echa”. Dlatego w

tym miejscu ograniczymy się
tylko do stwierdzenia, że infor
macje o nim. podane w „Pol
skiej piłce nożnej”, są co naj
mniej... bałamutne!- Nota be-ne
nie jest to jedyne zastrzeżenie,
jakie można zgłosić pod adre
sem „Początków piłkarstwa pol
skiego” w książce .7. Hałysa pt.
„Polska piłka nożna” (s. 11—26).
Klub Sportowy „.Jutrzenka” —

skupiający młodzież żydowską —

powstał w 1909 r., zaś statut za
rejestrował 11 lipca 1910 r. (Pol
ska piłka nożna: „W roku 1912
powstał żydowski klub sportowy
Jutrzenka” — założony przez
dr. Ludwika Gleinera), Żydow
ski Klub Sportowy „Makkabi”
powstał również w 19G9 r. (jed
nym r. jego założycieli był dr

Miał już fotografie procesu pompowania benzyny zę
zbiornika na lotnisku, potem przejazdu górską drogą
do opuszczonej wioski.i wlewania paliwa do zbiornika
w kościele. Był to prawdopodobnie cały przebieg ma
chinacji z benzyną. Teraz patrzył, jak cysterna cofa się
po popękanych płytach pizzy i zjeżdża do głównej dro
gi. Cała operacja zajęła kierowcy czterdzieści minut.
Około południa Capo znajdzie się w Milazzo, zje obiad
i wróci z pełnym ładunkiem benzyny na kolację. Shar-
lie uznał, że rejestrowanie dalszej drogi cysterny nie
ma sensu, szczególnie, że bał się, żeby go nie zauważo
no w czasie jazdy przez przełęcz. Postanowił czym prę
dzej wrócić ze swoimi zdjęciami do miasta. Nie była
to szczęśliwa decyzja, bo gdyby podążał za ciężarówką,
przez następne kilka godzin jechałby

Sharlie powracał przez przełęcz i
steczko z lekkim tylko uczuciem, że

jest coś nie w porządku. Silnik nie

skraju miasteczka wyminął podążające w przeciwnym
kierunku pomarańczowo-zielone dino i zastanawiał

się przez, chwilę, czy to ten sam wóz, który był wczo
raj na lotnisku po awocato Consoli. Gdyby miał lus
terko przy motocyklu, zobaczyłby, że dino zawróciło
i jechało za nim w odległości około stu metrów.

Zatrzymam go gdzieś na drodze, obiecywał sobie
Flavio, i albo go przekupię, albo zastraszę.

Sharlie był szczęśliwy. Dobrze wykonał swoje zada
nie, a teraz sunął szybko szeroką, prostą i pustą drogą.
Przeszedł na niższy bieg, żeby przyspieszyć obroty sil
nika. Nie dostrzegł, że zapaliło się ostrzegawcze świa
tełko ciśnienia oleju, ale kiedy maszyna doszła do

szybkości 170 kilometrów na godzinę, zrozumiał, że

dzieje się coś niedobrego. Ale nic już nie dało się zro
bić.

(Ciąg dalszy nastąpi)

Układ terminarza jest dość

korzystny dla Polek, zaczynają
bowiem od meczu z Kanadą, po
tem zaś spotkają się z RFN w

pojedynku, który zdaniem fa
chowców decydować będzie o

tym, która z tych drużyn — o-

prócz Węgierek —

. „wyjdzie” z

grupy.

W naszej reprezentacji znalaz
ło się 16 zawodniczek, a wśród
nich jedna krakowianka — Li
dia Siodłak z Cracovii.

i SOFIA. IV meczu eliminacyj
nym piłkarskich ME (gr. I)

1 Bułgaria przegrała 0:2 (0:1) ż

Irlandią Pin.
WROCŁAW. Koszykarze

Śląska awansowali do ćwierć
finału PZP po zwycięstwie nad

i IFK Helsingborg 101:33 (44:35).
, SOFIA. Koszykarki LKS,

po wygranej z Akademikiem
Sofia 77:611 (44:41) awansowa-

1 ły do ćwierćfinału Pucharu
i Ronclietti.

Wafrafe
PARYŻ. Podczas międzyna

rodowego turnieju piłkarzy
ręcznych reprezentacja Pol
ski rozgromiła zespół ChR.L
42:25 (21:11).

BORMIO. Szwed I. Stenmark,
przed Ch. Neureutherem

(RFN) i P. Frommeltem (Lich-
tenstein) zwyciężył w slalomie

specjalnym rozegranym z

cyklu zawodów ,,World series”.

I-Ienryk Leser), ale statut zareje
strował dopiero 29 kwietnia 1911
r. Wcżuwając się — dzięki lek
turze ówczesnej prasy — w atmo
sferę tamtych lat, można stwier
dzić, że udział przymiotnika ..ży
dowski” w nazewnictwie klubów

sportowych, zakładanych przez
tę nację, nie był li-tylko for
malny. Społeczność żydowska
była przecież mocno zróżnicowa
na, zarówno w sensie ekono
micznym, jak i społeczno-poli
tycznym. Jedni akcentowali od
rębność swoich, interesów klaso
wych i narodowych; drudzy co
raz bardziej czuli się związani z

krajem, który zamieszkiwali. Do

tych pierwszych należały mię
dzy innymi kluby
związku
drugich
trzenka”.

czołowy
relacjonując
glądu Sportowego'’ z

przebieg założycielskiego zjazdu
Żydowskiego Związku Towa
rzystw Gimnastycznych i Spor
towych (tylko krakowska „Ju
trzenka” opowiedziała się prze
ciw zakładaniu tego typu związ
ków narodowościowych) stwier
dzał:
ko

lecz
n y...” .

zu, że

sportu,
wrótńie.

sportowe
„Makkabi”; do tych

między innymi „Ju-
Maksymilian Statter,
działacz „Jutrzenki

na lamach „Prze-
1921 r„

„Sport winien być nie tyl-
bezpartyjny i apolityczny,

również anacjonal-
Dodajmy jednak od ra-

x tą „apolitycznością”
było i jest akurat od-

RYSZARD WASZTYL

wolno.

opuszczone mia-
z jego motorem

miał zrywu. Na

W

Co- Gdzie -Kiedy?
(Dako-ńcsenie zt str. 8)

Dyżury
Fagot. MO, tel. 97, Straż Foi. »

Fogot. Rat link. Łazarza 14;
padki tel. 99. zachorowania j pr2”
wo?y 288-33. porady stomatolog ,,

przypadkach nagłych (20—V|
ambulatorium okulistyczne
tą dobę), Rynek Podgórski
2: 625^50, 357-57. Nowa

422-22, Lotnisko Balice 199-29. Dy .

żury szpitali: Chin Chir. dzjeę
Urolog. Laryng, Okulist.: os .

Skarpie (Neurologia oraz infićoó-

dzialy szpitali według K,
jonizacji). Dyżurne poradnie: iB.

ternistyczna, pediatr., gabinet h.

biegowy (18—21) ogłoszenia wiz^
domowych (13—26), wizyty <jc.
hibwe (8—13). dla Śródmie
ścia: al. Pokoju 4. tel. 181-80
133-96, dla N. Huty, os. Jagieiiejó’
skie bl. 1 . tel. .356-26. dla Krowo-

drży, ul. Galla 24, tel. 721 -35, oij
Podgórza, ul. Krasickiego Boezns

3, tel. 618-55. 650-99 . Inl. Służby
Zdrowia: tel 205-11 (cslż dóbę)
Punkt Inf. Aptecznej tel. 107-55
15). Inf. Toksykologiczna, 'Koper,
nika 26. tel. 199-99, inf. akcji
tel. 606-80 (8-17). Lek. S(póiS)’
Pracy — Wizyty, domowe lekarzy
chorób dzieci oraz lekarzy kar-

diologów (16—23.301. teł. 29.5-ij
225-66 . Ośrodek Inf. dla tnwali.'

dów, ul. 1 Maja 5. tel. 22g-n
(pon. śr. 1 . piąt. 16—13), Krafc,
Iow. Świadomego Macierzyństwa,
Młodz. Poradnia lekarska, ui
Boh. Stalingradu 13, tel 278-oj
(9—18), Poradnia Przedmałżeński
i Rodzinna, pl Wiosny Ludów s

(śr. 1 piąt. 16—19). Inf. o poradnic
twie prawno-spot., ws'fh. - w-

kodowym i in., 254-74, 231. -51,
Tel. Zaufania 371-37 (16—’21. a>,
dzieci i młodzieży 611-42 (14—ił),
Milicyjny Telef. Zaufania sisąi
(cala dobę). Inf. kolejowa zatr.

241-82, 222-48, kraj 223-33, Inf.

Turystyrzna „Wawel-Tourist” ul.
Pawia 8, tel 260-91 (8—13), Inf.
Kulturalna KDK. pok. 144. IH p.,
tel. 244 -02 (11—18). Inf. o Usłu
gach, Floriańska 26, tel. 2'71-1,
228-90 (7—18). N Huta. os . Zgody
7. tel. 447 -31 (3—18). Pomoc Dr»-

powa PZM, ul. Kawiory 3, tel.
755-75 1 743-92 (7—22).

Apteki
Rynek Głś .42 (tlen), Waryńskie

go 24 (tlen), Długa 38, pi. Wol
ności 7, Rynek Podgórski A,
Pstrowskiego 94 (tlen), N. Hu
ta, Centrum C„ bl. 6, N. Huta,
Centrum A, bl. 3 (tlen).

Różne
ZOO (Lasek Wolski) od godz.

9do17. -

Radio
PROGRAM T

Wiadomości: 15, 19, 20, 21, 22,
23,0.01.1.2,3,4.3.

. 16 Tu Jedynka. 17.30 Radioku-
rier. 18 Tu Jedynka d.c. 18.25 N-«

tylko dla kierowców. 18.33 Konc.
życzeń . 19.15 Gwiazdy jugosl. ę-
strad. 19.40 Na flecie gra H. Laws.
20.05 Reportaż na zamówienie, 20.20

Wyb. soliści w rep. p-op-ularnyffi.
21.05 Kron. sport. 2.1.15 Panorair^

pols. pi-os. 22.20 Tu Radio Kierów4
ców. 22.23 Kraków na muz. ante
nie. 23 Wita Was Polska.

PROGRAM II

Wiadomości: Tt.30, 23.30.
15.4O J. Sulikowski gra Sałatek

Beethovena. 17 Impresje jazz. 17 .W
Ceremoniał — frag. pow. K. Biap'
ciottiego. 17.40 Teta .albo o sztuce

życia, snem — rep. lit. 18 B. Martinu.
—

* konc. podwójny n.a dwie ork.

smyczk., fortepian i perkusję. 18.M
Echa dnia. 18.40 Siadem inwesto
wanych miliardów. 19 Konc. wfe-

czmrny. 19.40 Dźwięk. Plakat R«k-

lamowy. 19.3-5 Katalog wyd.
Studio Relaks-. 20.20 Muz., kameral
na Schuberta., 21.40 Pieśni A. Ber

ga. 22 Książki które na. was cze
kają. 22.30 Wiersze T. Peipera.
Kulisy sztuki. 23.10 Frańc. muz-

taneczna okresu renesansu.

Co słychać w świecle. 23.40 Muzy'
ka.

PROGRAM III
Wiadomości: 17, .19.30, 22.
17.05 Muz', poczta UKF. I7*1

Wszystkie drogi prowadzą
Naśhville. 18.10 Polit. dla wszyst
kich. 18.25 Czas relaksu. 19 Mrti-
max. 19.35 OpCTa tyg. ,19.30 . Opęta
ni — ode. pow. w Gombrowicza-
20 Blues wczoraj i dziś. 30 .30
mię.triiki: A. Greymała-Siedlecki-
Niepospolici ludzie w

swmim . powszednim. 20.45 Jazz0"*

tanga. 21 Reminiscencje muz-2?-^

Gwiazda siedmiu wiecz; ,22.15 Cpdf-
p-ow. w wyd. dźwięk. J . Kaden-
Bandrowski — Czarne skiy.y°ła-
22.45 Film, przeboje śpiewa A. Wii'
liams. 28 Czarny bez — wiersze J-

B. Ożogą. 23.05 Między dniem *

snem. f
PROGRAM IV

Wiadomości: 16.40, 22.55.
16.50 Kwadrans akad. (Kv). t1*-®

Lit. inspiracje muz. w Filh. Kr*'*”

(STEREO — Kr). 17.2>5 Z pl.ytot«'
ki Z. Gogulskiegó (STEREO
Kr). 17 .55 Gospodarskie rozin-

(Kr). 18.i4 Muz. rozr. (Kr). I?--;

Pogoda (Kr). 18-25 Pcstawy i

ry, 18.45' Sekrety listów r- H .

drzejęwstka. 19 Śnieg — aud.
Lek. jęz. ros. 19.30 Wied. ,€Oh
muz.' so.15 Niech narody śpięw£’a-'
20.45 V Międzynarod. Fest.
cae Antięuae Europae OrientąI:Sj
21.30 Utw. O. Messiaena. 22.15

mia, człowiek, wszechświat.
R.-TV Szkoła Średnia dla prąc“1^'
cyeh. — Metodyka. .

. Numer Indeksu: 35W0


