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Gigantyczny semoredny

kryształ górski
Kryształ górski, o wadze

_

tony, znaleziono w tych dniach
na Uralu. Geolodzy nazWali

go „g’gantem”. W tym samym
mniej więcej miejscu głęboko
ped ziemią geolodzy wydobyli
kryształy o wadze 100 kg i
784 kg. Pierwszy otrzymał
miano . „uśmiech”, drugi „ma
lutki”. Ostatni kryształ trze
ba było wyciągać na górę
przy użyciu dźwigu. Ma on

niezwykle piękną formę.
„Malutkiego” i „giganta”

wydobyto z żyły kwąrcowej
Uralskie kryształy samorod-»
ne, jak głoszą geolodzy, po
wstały w głębi ziemi przeszło
200 milionów lat temu. Kraków, środa 20 lipca 1966 r.

aa lemi

Radzieckobułgarska
współpraca kulturalna

SOFIA

W Sofii podpisano we wtorek
długoterminowe porozumienie o

współpracy kulturalnej i nauko
wej między Bułgarią i ZSRR. No
we porozumienie przewiduje dal
sze rozszerzenie kontaktów pra
wie we wszystkich dziedzinach

sztuki, nauki, szkolnictwa, ochro
ny zdrowia itp.

Medale 1000-lecia

dla obywateli
czechosłowackich

w

Frąckowiak,
medale

cze-

PRAGA
Konsul generalfty PRL

Bratysławie, S.
wręczył we wtorek
1000-lecia obywatelom
ęhoąło.wąękim, którzy położyli
zasługi w rozwoju współpracy
czechosłowacko-polskiej.

Medalami 1000-lecia udeko
rowano 19 mieszkańców ?ło-
wacji, w tym czołowych przed
stawicieli życia politycznego,
społecznego i kulturalnego.

•-----

Odznaka 1000-lecia

dla KPBM „Zełboem”

Wczoraj podczas uroczystej
akademii z okazji 22 Lipca,
która odbyła się w Krak.
Przeds. Bud, Miejskiego „Zet-
beem” I sekretarz KD PZPR

Kleparz — S. Gonciarz do
konał dekoracji Przedsiębior
stwa Qdznaką 1000-lecia Pań
stwa Polskiego.

Warto podkreślić, iż „Zet-
beem” osiągnęło dobre wyni
ki produkcyjne i finansowe w

I półroczu bież. roku.. Zadania
rzeczowe wykonane zostały w

116 proc., finansowe w J03
proc. W I półroczu załoga
Przedsiębiorstwa oddała do
użytku 1.025 izb mieszkal
nych na wszystkich osiedlach
Krakowa. (bp)

Piętrowy garaż
w Poznaniu

Reprezentacyjny hotel stoli
cy Wielkopolski „Merkury”
wzbogaci się o nowy, bardzo
praktyczny obiekt; będzie nim

nowoczesny 4-poziomowy ga
raż, mieszczący 200 samocho
dów.

W garażu znajdą locum

wozy gości hotelowych, służyć
też będzie ogóinym potrzebom
miasta jako garaż - parking
na krótkie pośtoje samocho
dów. W części podziemnej
mieścić się’będzie stacja ob
sługi. z-"
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Na wczorajszą uroczystość wrę.
czenia laureatom nagród państwo
wych, przybyli do Urzędu Rady
Ministrów w Warszawie członko
wie, najwyższych władz partyj
nych i państwowych: Władysław
Gomułka, Józef Cyrankiewicz,
Stefan Jędrychowski, Zenon Kli-
szko, Ignacy Loga-Sowiński, Ma
rian Spychalski,. Eugeniusz Szyr,
Mieczysław Jagielski, Jan Karol
Wende. Przemówienie powitalne
wygłosił prezes PAN — prof. dr
Janusz Groszkowski. Na zdjęciu:
Władysław Gomułka i Józef Cy
rankiewicz w rozmowie z min.
Bolesławem Krupińskim (prze
wodniczącym Państwowej Rady
Górniczej) i mgr Inż. Tadeuszem
Rumanstorferem (przewodniczą
cym NOT w Katowicach). Na str.
2 i 3 podajemy pełną listę, na
gród 1 sylwetki krakowskich lau

reatów.

CAF — Rosiak ’

Ze zbiórki na SFBSil

Powstają nowe obiekty szkolne
Za pierwsze półrocze 1966 r.

Krakowski Komitet SFBSil
zebrał 14.138 tys. zł, co stano
wi 44,2 proc, planu rocznego.
W analogicznym okresie roku
ubiegłego zebrano ponad 16
min zł, na jednego mieszkań
ca Krakowa przypada na rok
w zbiórce 66,80 zł, w tej chwi-

Uwaga na grzyby!

7-osobowa rodzina

zatruła się. grzybami: -

7-osobowa rodzina z Wro
cławia, w1 tym pięcioro dzieci
do lat 18, zatruła się grzyba
mi. Mimo natychmiastowej
pomocy lekarskiej, najmłod
szy chłopiec Janusz zmarł.
Dla ratowania życia ofiar za
trucia, sprowadzono lekarstwa
drogą lotniczą z Ministerstwa
Zdrowia z Warszawy. Obec
nie — najgroźniejsze objawy
chorobowe występują u ojca
rodziny, Albina T.

.' Jak wykazały wstępne do
chodzenia, przyczyną zatrucia
były uzbierane przez dzieci
tzw. muchomory sromotniko-
we. Jest to jedna z najbar
dziej trujących odmian.

„Skoda" coraz popularniejsza
na rynkach światowych

PRAGA
Ponad 40 tys. wozów osobo

wych marki „Skoda” wyeks
portowała w 1965 r. Czechosło
wacja. Na czele listy odbior
ców znajduje się NRD — 10
tys. sztuk przed Austrią <—

5tys.iNRF—4tys.Po2.500
samochodów „Szkoda” Zaku
piły Holandia, Jugosławia,
Polska i Francja, zaś po 1000:
W. Brytania, Norwegia,- Fin
landia, Węgry i Bułgaria. -

z zaiogq
NOWY JORK
Lot „Geminii 10” kontynuo

wany jest zgodnie z progra
mem chociaż w trakcie jego
realizacji „ zdarzają się nies-
podzianki. Jedną z nich'było
wczoraj większe zużycie pa
liwa niż spodziewano się pier
wotnie. W ostatnich godzi
nach astronauci nadesłali’ in
formację, że wykryli jakieś
usterki w aparacie tlenowym,
co może przeszkodzić w rea
lizacji jednego z głównych
punktów programu: spacero
wi kosmicznemu Collinsa.

Dziś przed północą, kiedy
pojazd znajdował się nad Oce
anem Spokojnym astronauci

otworzyli luk pojazdu a na
stępnie Collins podniósł się
ze swego siedzenia i wysunął
głowę i ramiona na zewnątrz
statku. W trakcie tego ekspe
rymentu robił on zdjęcia
gwiazd i powierzchni Ziemi.

Oprócz tego Collins, jak podaje
agencja UPI, wysunął na Zewnątrz
przyrząd do zbierania mikrpmete-
orytów. W ;CzaSie tego manewru

zaobserwowano właśnie, że aparat
tlenowy Collinsa' ple pracuje tnk
jak powinien funkcjonować. A-

w

zli-
na

li — statystycznie — zebrano
ok. 30 zł na osobę.

Najbardziej* aktywne
zbiórce są dzieci (mimo
kwidęwania znaczków
świadectwach), handel pry
watny również przoduje w

akcji SFBSil. Najwięcej nie
zrozumienia wykazują rolnicy
i rzemieślnicy oraz załogi wie
lu zakładów pracy.

Krakowski Komitet SFBSil
aktualnie gospodaruje kwotą
ponad 118 min zł; z tego
DBOR-owi przekazano na in
westycje- 71 min, a 47,5 miń
zł pozostaje na rachunku ban
kowym. Kosztem 17 min zł
prowadzi się budowę

' sześciu
nowych obiektów szkolnych —

cztery z nich są aktualnie od-
ddwahe dó użytku. W inwe
stycjach- wykonano 50 proc,
rocznego planu. Przed nowym
rokiem szkolnym 5 mln zł z

Funduszu przekaże się na do
datkowe wyposażenie placó
wek szkolnych.

Burze w NRD
BERLIN
Gwałtowne burze nawiedzi

ły we » wtorek
część Niemieckiej
Demokratycznej,
wiej ucierpiała, według do
tychczasowych danych, Tu
ryngia. 4 osoby zostały ran
ne, gdy trąba powietrzna zbu
rzyła kilka domów w miejsco
wości Kuellstedt. Również w.

gminie Hopfgarten w pobliżu
Weimaru wichurą uszkodziła
wiele domów. Ogólna wartość
strat nie została jeszcze usta
lona;

Burza połączona z opadami
gradu przeszła również nhd
Dreznem; W'ciągu kilku mi
nut spadło tam do 15 litrów
deszczu na metr kw. Przez
wiele godzin straż pożarna u-

przątała z ulic wyrwane z

korzeniami drzewa. . »>-

Zakończył się I etap prac

podkomitetu prawa kosmicznego

GENEWA
We wtorek 19 bm. zakoń

czył się w Genewie pierwszy
etap prac podkomitetu prawa
kosmicznego ONZ, któremu
przewodniczył przedstawiciel
Polski, pfof. dr M, Lachs. O-
brady toczą się w Genewskim
Pałacu Narodów. Wczoraj
wieczorem zakończyła się o-

gólna dyskusja nad pierwszym
punktem porządku dziennego
dotyczącym opracowania pro-

strcnauci nie chcltli o tym infor
mować naziemnej ntisji kontrol
nej w trąkcię eksperymentu, aby
nie wywoływać tam zdenerwowa
nia.

Eksperci ze stacji naziemnej nie
mogą wyjaśnić przyczyny złego
funkcjonowania aparatu tlenowe
go i nie wykluczają, że spacer
Collinsa może być odwołany, je
żeli okaże się, że jest to sprawa
poważna.

Wczoraj „Gemini 10” usta
nowił rekord oddalenia od
Ziemi statku kosmicznego z

załogą ludzką. Obecnie wyno
si on 763 km.

--- •—

W Cleveland
stan wyjątkowy

■■NOWY JORK
Wrzenie w Cleveland (poło

żonym nieco na wschód od
Chicago nad jeziorem Erie)
utrzymuję się' nadal; Już w

drugą z kolei noc dochodzi do
różnych incydentów w mu
rzyńskiej dzielnicy slumsów:
wybuchają pożary, wywiązuje
się strzelanina. .Ubiegłej nocy
od kuli zginął 26-letni Mu
rzyn (pocisk ugodził go w- tył
głowy). Poprzedniego dnia w

ten sam sposób zginęła jedna
z Murzynek w momencie kie
dy wołała na swe dzieci, by
wróciły do domu.
. Gubernator stanu Ohio, Ja
mes Rhodes ogłosił stan Wy
jątkowy w Clęveland. Po mie
ście krążą patrole policji, W
akcji z rozjątrzonym tłu
mem bierze także udział woj
sko z Gwardii Narodowej. A-
resztowano przeszło 100 osób.

UTRO Kraków będzie
pod wpływem wyżu.
Zachmurzenie umiarko
wane, przejściowo du
że. W godzinach popo
łudniowych możliwe

przelotne opady i bu
rze. Temp. ^44-26 śt.

południową
Republiki

Najdotkli-

Na zdjęciu: wiec solidarnościowy pod ambasadą DRW.
CAF — Uchymlak

Książeczkę nr 140

funduje PZGS w Krakowie
Ilość książeczek mieszka niowych ufundowanych dla

sierot ż domu dziecka prz cz instytucje z terenu miasta
1 województwa krakowskie go szybko rośnie. Kolejną,
140-tą książeczkę w naszej akcji zgłosił POWIATOWY
ZWIĄZEK GMINNYCH SPÓŁDZIELNI „SAMOPOMOC
CHŁOPSKA” w Krakowie. Deklarację podpisał Zarząd
TŻGS i Rada Ząkkulówa.

Serdecznie dziękujemy i czekamy na zgłoszenia dal
szych fundatorów! (e?)

jektu układu o działalności
państw w zakresie badań i

wykorzystania przestrzeni ko
smicznej, Księżyca i innych
ciał niebieskich.

Delegatom 27 państw - człon
ków podkomitetu przedsta
wiono dwa projekty: radziec
ki i amerykański.

Już od pierwszych chwil

prac podkomitetu skrystalizo
wały się dwa podejścia do
rozpatrywanego problemu.
Związek Radziecki proponuje
rozpatrzenie projektu układu,
który by zawierał zasady od
noszące się do działalności

państw w całej przestrzeni
kosmicznej, nie tylko z Księ
życem i innymi ciałami nie
bieskimi łącznie, ale także prze
strzeń kosmiczną otaczającą
kulę ziemską- Pozostaje to w

bezpośrednim związku z.'wyko
rzystywaniem tej przestrzeni
przez Stany Zjednoczone dla
celów wywiadowczych i wy
syłaniem na orbitę około-
ziemśką satelitów szpiegow
skich -USA.

Stany .Zjednoczone postawi
ły sobie zpacznie ograniczone
cele występując z projektem
układu odnoszącego się tylko
do Księżyca i innych ciał nie
bieskich. ,

Ogólna dyskusja wykazała,
że przeważająca część człon
ków podkomitetu opowiada
się za radzieckim podejściem
do problemu.

Jak podkreślił m. in. delegat
Francji trudno mówić o zaka
zie rozmieszczenia broni ją
drowej na* ciałach niebieskich
a jednocześnie nie mówić nic
o zakazie rozmieszczenia ta
kiej broni na orbitach około-
ziemskich.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a

Wielka manifestacja ludności Warszawy
wyrazem solidarności
z walczącym

We Wtorek w Warszawie
odbyła się gorąca manifesta
cja Solidarność! Judu stolicy z

walką narodu wietnamskiego
przeciwko brutalnej agresji
amerykańskiej. Kilka tysięcy
Warszawiaków zgromadziło
się po południu przed, amba
sadą Demokratycznej Repu
bliki Wietnamu. Przybyli tu

pracownicy stołecznych zakła
dów pracy, naukowcy, arty
ści i młodzież. Wznoszono o-

krzyki: „Pokój i wolność dla
Wietnamu", „Niech źyje bo
haterski naród Wietnamu",
„Warszawa pozdrawia Hanoi”,
„Niech żyje Front Wyzwole
nia Narodowego Wietnamu

Południowego”, „Precz z bar-

Ześuriata
W Belgradzie ogłoszono plan

gospodarczego rozwoju Jugo
sławii na okres 1966—1970, u-

ch walony niedawno przez
Zgromadzenie Związkowe.

❖
We wtorek odbyło się w Ge

newie plenarne posiedzenie Ko
mitetu Rozbrojeniowego ts
Państw. Obrady toczyły się
przy drzwiach zamkniętych.

❖
Przebywający w Związku

Radzieckim z oficjalną wizy
tą min. spraw zagranicznych
Maroka, M. Szerkawi, odbył
wę wtorek rozmowę z mini
strem spraw zagranicznych
ZSRR — A. Gromyką.

❖
Rządowe delegacje Bułgarii

i Związku Radzieckiego pod*

pisały w Sofii porozumienie o

współpracy przy budowie e-

lektrowni “atomowej w Bułga
rii. Zgodnie z porozumieniem.
Związek Radziecki okaże Buł
garii pomoc w formie projek
tów i dostaw urządzeń oraz

wydeleguje wysoko kwalifiko
wanych specjalistów w celu
zbudowania w LRB elektrow
ni atomowej o mocy £03 tvs.
kilowatów.

W poniedziałek przybył do
Londynu z 10-dniową wizyta
oficjalną król Jordanii, Hus-

sein, któremu towarzyszy
małżonka.

❖
W Paryżu ogłoszono, że we

wtorek Francja przeprowadzi
ła na południowym Pacyfiku
nową próbę jądrową, drugą w

ciągu ostatnich 17 dni. Fran
cuskie ministerstwo obrony
zakomunikowało, że wypróbo
wano bombę atomową, zrzu
cona z samolotu, eksplodowa
ła ona na małej wysokości po
nad atolem Mururua.

❖■
W miejscowości Agrigente,

na południu Sycylii, liczącej
ok. 40 tys. ludności, jedna
czwarta część miasta zagrożo
na jest przez niebezpieczne o-

suwanie się terenu. Dotych
czas zawaliły się już dwa bu
dynki. Na szczęście mieszkań
cy zostali na czas ewakuowa
ni;

Wietnamem

Republiki Wiet-
bestialstwa i o-

amerykańskich
obu częściach

potrzeba,
z wami
waszą i

się na*

barzyńską agresją amerykań
ską w Wietnamie”!

Serdeczną owację zgotowa
no ambasadorowi DRW w

Polsce — Do Phat Quangowi
oraz członkom ambasady, któ
rzy wyszli przed gmach, aby
podziękować za wyrazy po
parcia i pozdrowienia dla na-

icdu wietnamskiego. Amba
sador oświadczył zebranym,
iż poparcie i pomoc material

na udzielana narodowi wiet
namskiemu przez PZPR, rząd
i cały naród polski przyczy
niają się dó zwycięstw w wal
ce z najeźdźcą amerykań
skim.

Żebrani, wśród gorącej o-

wacji, przyjęli tekst rezolucji,
w której czytamy m. in.: Mie
szkańcy Warszawy z głębokim
oburzeniem i niepokojem śle
dzą potęgowanie Się z każ
dym dniem barbarzyńskicn
nalotów na miasta i wsie De
mokratyczhej
namu, śledzą
krucieństwa
żołdaków w

Wietnamu.
. Bracia wietnamscy! Wyra

żając pełną solidarność z war

szą sprawiedliwą walką, pra
gniemy zapewnić, że możecie
liczyć na nasze poparcie i po
moc. Dziś gotowi jesteśmy od
dać swoją krew dla rannych
Wietnamczyków, a >it o —

jeśli będzie taka
przelać ją wspólnie
na waszej ziemi za

naszą 'wolność
.

*

Manifestanci udali
stępnie pod gmach ambasady
USA. Warszawiacy wyrazili
tu swój gniew i oburzenie z

powodu brutalnej agresji im
perialistycznej w Wietnamie.
Padały okrzyki: „Ręie precz
od Wietnamu”, „Najeźdźcy
USA wynoście się z Wietna
mu’.’, „Amerykanie do domu”,
„Pamiętamy rok 1939, protes
tujemy przeciw bombardowa
niu miast i osiedli”, „Precz z

amerykańską polityką w

Wietnamie”.
Manifestacja nabrała gorą

cego charakteru. Milicja zmu
szoną byłą do interwencją
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Cecyzją prezydium Komite*

tu Nagród Państwowych przy
*

żnane zostały następujące in
dywidualne 1 zespołowe na
grody państwowe I i Ii sto
pnia:

W ZAKRESIE NAUK
SPOŁECZNYCH

nagrodę I stopnia otrzymali:
Prof. dr Michał KALFCKI

za dzieło „Zarys teorii
Wzrostu gospodarki socjalisty
cznej", Prof. dr Kazimierz
MICHAŁOWSKI — ta prace
wykopaliskowe w Egipcie I

Syrii oraz za dzieła: „Faras”
t. I—II i „Palmyre* t. I—li.
Prof. dr Władysław TATAR
KIEWICZ — za dzieło „Histo
ria estetyki” t> I—II.

Nagrodę II stopnia otrzy
mali:

Prof. dr Tadeusz DOBRO
WOLSKI — za dzieło „No
woczesne malarstwo polskie"
t. I—III. Prof. dr Witold
HENSEL — Za prace wyko
paliskowe dotyczące począt
ków państwa polskiego oraz

za dzieło, „Archeologia o po
czątkach miast słowiańskich",

W ZAKRESIE NAUK
BIOLOGICZNYCH

Nagrodę I stopnia otrzy
mała:

Prof. dr Maria SKALIŃSKA
— za studia Mariologiczne nad
florą Tatr.

Nagrodę II Stopnia Otrzy
mał:

Prof. dr Dawid SIIUGAR
— za prace z biochemii i bio
fizyki kwasów nukleinowych
oraz ich eńzymów.

W ZAKRESIE NAUK
MEDYCZNYCH

Nagrodę I stopnia otrzy
mał:

Prof. dr Tadeusz KRWA-
WICZ za stworzenie metod

kriocbirurgii i krioterapii o*
ka oraz operacyjnego leczenia
krótkowzroczności.

Nagrodę II stopnia otrzy
mał:

Zespół w składzie: dr A-
dam NOWOSŁAWSKI i dr*

Witold BRZOSKO za osiąg
nięcia w badaniach nad od
czynem immunologicznym i
patogenezą zakażenia pier
wotniakiem pneumocystis ca-

rinii.

W ZAKRESIE NAUK

MATEMATYCZNO -

FIZYCZNYCH,
CHEMICZNYCH I NAUK

O ZIEMI

Nagrodę I stopnia otrzyma
li:

Zespół w składzie: prof. dr
Marian DANYSŻ i prof. dr
Jerzy PNIEWSKI — za osią
gnięcia z

' zakresu fizyki hi-

perfragmentów. Prof. dr An
drzej MOSTOWSKI — za te
orię modeli w zakresie pod
staw matematyki. Prof. dr
Władysław ORLICZ — za

rozwinięcie teorii przestrze
ni modularnych w zakresie
analizy funkcjonalnej.

Nagrodę II stopnia otrzy
mali:

Prof. dr Czesław RYLL-
NARDZEWSKI — za wpro
wadzenie nowych metod w

dziedzinie analizy matematy
cznej iw podstawach mate
matyki. Prof. dr Jan RZE
WUSKI — za osiągnięcia W
dziedzinie funkcjonalnego
sformułowania kwantowej te
orii pola.

W ZAKRESIE NAUK
TECHNICZNYCH

Nagrodę I stopnia Otrzy
mali:

Prof. dr Aleksander KRUP-
KOWSKI — za rozwinięcie
teorii redukcji tlenków me
tali, roztworów i kondensacji
par metali. Prof. dr Wacław
OLSZAK — za rozwinięcie
teorii plastyczności ośrodków
niejednorodnych i anizotro
powych.

Nagrodę II stopnia otrzy
mali:

Zespół w składzie: prof. dr
Ignacy MAŁECKI, prof. dr
Leszek FILIPCZYNSKI, dr
inż. Zdzisław PAWŁOWSKI
i dr inż. Jerzy WEHR — za

prace w dziedzinie propagacji
fał ultradźwiękowych. Prof.
dr Stefan Węgrzyn — za o-

sięgnięcia w zakresie teorii
nieliniowych układów auto
matyki.
W ZAKRESIE GEOLOGII,

GÓRNICTWA
I ENERGETYKI

Nagrodę I stopnia otrzy
mali:

Zespół w składzie: dr inż.
Jan WYŻYKOWSKI, mgr inż.

Nagrody Państwowe dla 209 twórców

nauki, techniki i kultury
Władyslaw ADAMSKI, mgr
inż. Franciszek EKIERT, mgr
inż. Antoni GRANICZNY’
(pośmiertnie), doc. mgr inż.
Roman OSIKA, dr Andrzej
RYDZEWSKI, prof. dr Adam
TOKARSKI, dr Jan TOMA
SZEWSKI, doc. mgr inż. Eu-
geniusż WUTCFN i prof. dr
Józef ZWIERZYCKI (po
śmiertnie) — za odkrycie
złoża rud miedzi Lubin-Sie-
roszowice i opracowanie pier
wszej dokumentacji geologi
cznej.

Zespół w składzie: doc. mgr
inż. Zbigniew OBUCIIOWICZ
(pośmiertnie),
sław CISEK,
CZERNICKI.
FRYDRYCH,
KARNKOWSKI,
Stefan KWOLEK,
Zbigniew Józef MĄDRY, inż.
Marian NOWAKOWSKI, mgr
ińż. Jan PILCH, mgr Józef
BTEMULĄK, i mgr inż. Jan
ŻYTKA — za odkrycie złóż
razu ziemnego Lubaczów —

Przemyśl na obszarze przed
górza Karpat.

Nagrodę II stdpriia otrzy
mali:

Zespół w składzie: mgr inż.
Jozef SERWIN,
BANAS,
mgr inż.
mgr inż.
WTCKIRAKuŚa-ŚUSZCŻEWSKI
inż. Roman ZABŁOCKI •— ta
nowe rozwiązania w projekcie
budowy elektrowni na węgiel
brunatny „Turów”, Zespół w
składzie! mgr ihż. Adam
ZENCZAK, mgr inż. Józef
CIS, mgr inż. 'Władysław HA-
t.AMAJ, mgr inż. Franciszek
KRUK, mgr inż. Józef OSMĘ-
DA, jngr ińż. Tadeusz RU-
MANSTORFER, inż. Ryszard
SIARKIEWICZ, dr inż. Zbi
gniew SUCHODOLSKI, mgr
inż. Artur SWOBODA i dr
Jan TARNOWSKI — za opra
cowanie i wdrożenie w ko
palniach węgla kamiennego
metod ochrony przed wyrzu
tem gazów i skał.

W ZAKRESIE METALURGII:

Nagrodę I stopnia otrzymał:
Zespół w składzie: mgr inż.

Bohdan MALANOWICZ, mgr
inż. Wacław GRZYBOWSKI,
mgr inż. Alojzy MULAS, mgr
Inż. Władysław ROSA, mgr
inż. Tadeusz SCHOLTŻ, mgr
inż. Józef SOBKOWIAK i inż.
Mieczysław ŻUREKza o-

ptacowanie konstrukcji wal
carki „kwarto" do taśm zim
nowalcowanych.

Nagrodę Ii stopnia otrzy
mali:

Zespół w składzie: prof.
mgr inż. Jań MANITIUS, dr
inż. Kazimierz BISZTYGA,
mgr inż. Piotr MACKO, mgr
inż, Jerzy WYŻGA, dr inż.
Henryk ZYGMUNT i mgr inż.
Andrzej ZUR — za opracowa
nie i wdrożenie w hutnic
twie tranzystorowych Układów
automatyki i sterowania prze
kształtnikami rtęciowymi za
silającymi napędy elektrycz
ne.

Zespół w składzie: mgr Inż.
Bolesław GRASŻLWSKI, mgr
inż. Czesław DROŻDŻ, mgr
inż. Marian FOLFASIŃSKI,
dr inż. Leszek Władysław
KR0L, inż. Edmund PILARZ,
mgr inż. Wacław RUDZIŃ
SKI, Inż. Józef WANOT i ihż.
Władysław WOŻNIACKI —

za zastosowanie gizu ziemne
go do procesu Wielkopiecowe*

Só.

W

mgr inż. Bole-
mgr inż. Józef
inż. Stanisław

mgr Piotr
mgr inż.

mgr inż.

inż. Antoni
inż. Stefan MĄDRY,
Zbigniew PAKUŁA.

Erazm Zbigniew SA-
mgr inż. Kazimierz

i

ZAKRESIE BUDOWY

MASZYN
ELEKTROTECHNIKII

Nagrodę I stopnia otrżyma-
li:

Zespół w składzie: prof. dr
Stanisław RYŻKO, st. techn.
Stanisław BERENS, mgr inż.
Tadeusz DOMAŃSKI, doc, dr
Stefan HAHN, mgr inż. Wal
demar KIEŁEK, dr inż. Ja
nusz MAJCHER, dr inż. Kon
rad PIWNICKI, mgr inż. Ed
mund PORZĄDKOWSKI i
mgr inż. Andrzej RUDZKI —

za opracowanie elektronicz
nych mierników zliczających.

Zespół w składzie: inż. Dio
nizy WIŚNIEWSKI, mgr inż.
Antoni BULLO, inż. Janusź
BALIŃSKI, mgr inż. Woj
ciech KOSTKO, inż. Stani
sław SKROBOT, mgr inż, Ka-

zimierz TACZAŁA i mgr inż.
Tadeusz WALUSZKIEWICZ
— za opracowanie projektu 0-
krętu oceanograficznego.

Zespół w składzie: mgr
Zbigniew BIJAK, mgr .

Marian DUCZMAL, mgr
Jan DYBKOWSKI, mgr
Jan FEDYSZAK, inż. Włady
sław LISIŃSKI, doc. dr
Tadeusz OPOLSKI, dr
Włodzimierz SIKORA,
inż. Jan ŚWIDERSKI,

inż.
inż.
inż.
inż.

inż.
inż.

mgr
.. ,,, . . mgr

Stanisław WALKIEW1CZ
i mgr inż. Zbigniew ZA
WADZKI — za konstrukcję i
wprowadzenie do produkcji
kompletu maszyn do urabia
nia i transportu dołowego dla
górnictwa węglowego (kom
bajn węglowy KWB-3 i prze
nośnik ciężki typu „Samson”).

Zespół W składzie: doc. dr
Tadeusz LIPSKI, mgr inż.
Heinz MICHNIA, dr inż. Jan
NASIŁOWSKI, mgr inż. Zo
fia ROMAN, inż. Józef SO
BOCIŃSKI, mgr inż. Mieczy
sław STĘPNIK, mgr inż. An
toni WYSOCKI, mgr inż. An
drzej ZAWADZKI, inż. Jerzy
ZAWADZKI i mgr inż. Wa
cław ŻMIGRODZKI — za o-

pracowanie konstrukcji i uru
chomienie prpdukcji bezpie
czników i ognioszeżełnych gćrr
niczych rozdzielni wysokiego
napięcia typu ROK-6.

Nagrodę II stopnia otrzyma
li:

Zespół w składzie:-
inż. Marceli KWAL, dr
Kazimierz AULEYTNER,
rian BROMA, mgr inż.
szek KOPCZYŃSKI, doc.

Władysław LECH, konstruk
tor Władysław PUSTOŁA,
inż. Jan RADŻlWlŁ, mgr inż.
Zdzisław TYSZKIEWICZ, mgr
inż. Jerzy WIERZBICKI i
mgr ihż. Jan ZALEWSKI —

za projekt i uruchomienie

produkcji krajowych urzą
dzeń laboratoryjnych wyso
kiego napięcia.

Zespół w składzie: mgr inż.
Zenobiusz OLESZKO, inż, Jan
BEDNARSKI, inż.. i i Jakub
BRZEZIŃSKI, mgr toż.' Ka
rol HAJDUGA, mgr inż.
lenty ŁOJEK, mgr ińż.
deusz ROMAŃCZUK i

Władysław TURECKI -

projekt nowoczesnego drobni
cowca motorowego B-44 (o
nośności 12.500 DWT).

’

Zespół w składzie: inż. A-

lojzy SPYRKA, inż. Stanisław
BANYS, inż. Zenon GRUSZ
CZYŃSKI, mgr inż. Jan KŁO
SIŃSKI, mgr. inż. Stanisław
KWASNlCKl, inż. Kazimierz
NOWAK, inż. Piotr ROCH,
inż. Anastazy RUDZIŃSKI i
inż. Jerzy STACHURA — za

opracowanie maszyn prądu
stałego serii PB.

W ZAKRESIE CHEMII
1 PRZEMYSŁU LEKKIEGO

Nagrodę.II stopnia otrzyma
li:

Zespół w składzie: mgr -Je
rzy RZESZOWSKI, mgr

"

Marian BAŁTOROWICZ,
Mieczysław BIELSKI,
.inż. Jerzy BIENIAK, doc.
Witold GUMUŁKA, mgr
Mieczysław KOWALSKI,
Itlż. Wanda ORTATOWSKA,
Inż. Jerzy PAPIERSKT, inż.
Kazimierz WAJDA i mgr inż.
Jerzy ZACHAREWICZ — za

opracowanie technologii i u-

ruchomienie produkcji helio-
furów (wybielaczy).

Zespół w składzie: prof.
mgr inż. Włodzimierz DANIE-
WSKI, mgr inż. Edmund
KRZYŻANOWSKI, doc.
Janusz KULESZA, mgr inż.
Adam WOLIŃSKI i inż. Ta
deusz PATRYCJUSZ ŻAR-
DECKI — za opracowanie kil
kunastu technologii otrzymy
wania Syntetyków zapacho
wych i wdrożenie ich do pro
dukcji.

Zespół w składzie: doc. dr
inż. Władysław AUGUSTYN,
dr inż. Jadwiga CHMIEL,
mgr inż. Marian GROBELNY
i mgr Danuta RÓŻYCKA —

za opracowanie kompleksowej
technologii produkcji nieor
ganicznych związku fluoru,

W ZAKRESIE
BUDOWNICTWA

Nagrodę I stopnia otrzymał:
Doc dr arch. Bolesław MA-

I.ISZ — za opracowanie „teo
rii progów” i jej wdrożenie

,nz.

mgr
inż.

Ma-
Le-
inż.

Wa-
Ta-
inż.

- Ta

inż.
inż.

mgr
mgr
inż.

mgr

dr

w analizach możliwości roz
woju przestrzennego miast i
ich zespołów.

Nagrodę II stopnia otrzy
mał

Próf. dr Bohdan. LEWICKI
— za pracę „budynki miesz
kalne z prefabrykatów wiel
kowymiarowych” stanowiącą
syntezę jego badań w dzie
dzinie budownictwa uprze
mysłowionego.

W ZAKRESIE
KOMUNIKACJI
I ŁĄCZNOŚCI

Nagrodę XI stopnia otrzymał
zespół w składzie: prof. dr
inż. Włodzimierz SKAŁMOW-
SKI, inż. Eugeniusz KWIAT
KOWSKI, mgr inż. Mieczy
sław TENCZEWSKI, doc. mgr
inż. Stanisław LUSZAWSKI,
próf. mgr inż. Maciej MĄ-
CZYŃSKI, mgr inż. Stefan
ROLLA i mgr inż. Bohdan
ŻUREK — za prace nad wyko
rzystaniem asfaltów parafino
wych w budownictwie drogo
wym.

W ZAKRESIE

ROLNICTWA, LEŚNICTWA
I PRZEMYSŁU
SPOŻYWCZEGO

Nagrodę I stopnia _ otrzy
mał:

Zespół w składzie: inż. Zyg
munt MAZURKIEWICZ, inż.
Kazimierz KLABIŃSKI, dr
Edward KOSTECKI, dr Jan
KOSTECKI i inż. Konstanty
MADAJEWSKI — za wyhodo
wanie 7 wysoko wydajnych
odmian pszenicy ozimej,

Nagrodę II stopnia otrzyma
li:

Zespół w składzie: prof. dr
Kazimierz MAREK, dr Anna
CĄKAŁA, dr Wojciech KAR
CZEWSKI i dr Helena RA
SZEWSKA — za opracowanie
metody rozpoznawania i zwal
czania chorób dróg oddecho
wych drobiu w oparciu o

szczepionkę doustną.
. Zespół- w składzie: prof. dr

■Kaźtóiórz'- ROGUSKI, mgr
inż. Izabellą CIEŚLEWICZ,
mgr inż. Zbigniew CZYŻE-
WICZ, mgr inż. Zygmunt
NIEGOLEWSKI i doc. mgr
Janina SIEMASZKO — za

wyhodowanie 18 cenftych od
mian ziemniaków oraz za u-

lepszenie metodyki prac
dowlanych.

W ZAKRESIE
LITERATURY

Nagrodę I stopnia otrżyma-

rian KONIECZNY — za rzeź
bę „Nike” ku czci bohaterów

Warszawy, Mieczysław WEJ
MAN — za wybitne osiągnię
cia w grafice, a zwłaszcza za

cykl akwatint „Rowerzyści”.

W DZIEDZINIE MUZYKI

Nagrodę I stopnia otrzyma
li:

Witold ROWICKI — za ca
łokształt pracy dyrygenckiej
i wybitne osiągnięcia w pro-
pagowaniu muzyki polskiej
za granicą, Bolesław SZA-
BELSKI — za całokształt
twórczości kompozytorskiej.

Władysław KRASNOWIECKI
_

za całokształt twórczość!
aktorskiej w teatrze i telewi
zji, Jacek Marian WOSZCZE-
ROWICZ — za całokształt
twórczości aktorskiej w te
atrze i telewizji.

Nagrodę II Stopnia otrzy
mał:

Aleksander SEWRUK — za

wybitną działalność artystycz
ną dla rozwoju teatru na Ma
zurach 1 Warmii.

w dziedzinie filmu

Nagrodę I stopnia otrzy
mał:

Zespół w składzie: Jerzy
KAWALEROWICZ, Tadeusz
KONWICKI, Andrzej MA
JEWSKI, Jerzy SKRZEPIŃ-
SKI, Adam WALACIŃSKI,
Jerzy WÓJCIK i Wiesław
ZDORT — za realizację filmu
„Faraon".

ho-

li:
Tadeusz RÓŻEWICZ — za

całokształt twórczości poetyc
kiej, Lucjan RUDNICKI —

za całokształt twórczości li
terackiej, ,EWa SZELBURG-
ZAREMBINA — za cało
kształt twórczości literackiej.

Nagrodę II stopnia otrzyma
li:

Jan GERHARD za: osiąg
nięcia w twórczości literac
kiej i publicystycznej, w

szczególności za książki „Łu
ny w Bieszczadach” oraz

„Zoolityka”.
Tadeusz HOLUJ — za książ

ki „Drzewo rodzi owoc” oraz

„To i inne opowiadania”.

W ZAKRESIE

SZTUKI
W DZIEDZINIE PLASTYKI

Nagrodę I stopnia otrzyma
li:

Jan CYBIS — za całokształt
twórczości malarskiej, Ma-

90-lecie

Rymanowa-Zdroju
Rymanów-Zdrój na Podkar

paciu obchodził 19 bm. 90-le-
Cie swego istnienia. To znane

w kraju uzdrowisko dziecięce,
słynące z doskonałych warun
ków klimatycznych i wód le
czniczych, zostało w czasie o-

statniej. wojny dotkliwie zni
szczone. Po odbudowie w Ry
manowie poza sanatoriami
dziecięcymi powstała "jedna
tego typu placówka dla do
rosłych.

W obecności przedstawicieli
władz wojewódzkich z Rze
szowa odsłonięto tu pamiąt
kowy obelisk dla uczczenia
Tysiąclecia Państwa Polskie
go.

W DZIEDZINIE TEATRU

Nagrodę I stopnia otrzyma
li:

Gustaw HOLOUBEK — za

wybitne osiągnięcia aktorskie
W teatrze, filmie I telewizji.

W DZIEDZINIE
MUZEALNICTWA

Nagrodę II stopnia otrzy
mał:

Jerzy REMER — za wybit
ne osiągnięcia w muzealni
ctwie i konserwatorstwie.

W nowym zagłębiu węglowo-energetyczriym

jedną z atrakcji
obchodów stule**

cia Monte Carlo,
był występ lino
skoczka — Henrl
Rech&tińa. Prze*

szedł on po li
nie iiad zatoką,
nad którą leży
słynna ta miej
scowość. „Prze
prawą” kierowa
ła — przy pomo
cy radiotelefonu
— jego żona JA-

nyck.
ĆAF — UPI

Konińska huta aluminium

rozpoczyna pracę
Dziś w środę ‘

w Koninie — cen
trum naszego nowego zagłębia
WęglowO-ehergetycznego — tuSZa
huta aluminium. Zbudowana ko
sztem i,5 mld żł, jest jednym z

najnowócżeśńiejszyćh ' i najwięk
szych Obiektów
mysłu. „Konin”
dzie rocznie 47,5
nium. Do końca
mamy otrzymać
tęgo cennego metalu, a pierwsze
partie — jeszcze w tym miesiącu.

Wstępny rozruch skomplikowa
nych uhządzeń huty zaczął się już
14 lipca. Oddanie do użytku „Ko
nina” wieńczy zakończenie pierw
szego etapu budowy tej wielkiej
inwestycji, rozpoczętej przed 5

laty. Huta pracować będzie W o-

pareiu o nowoczesną metodę wy
twarzania alutniniiim zakupioną
we Francji. Drugi etśp rozwoju
huty przewiduje zbudowanie wal*

cownt, która będzie przerabiać
„biały metal” na blachę. Obecna
załoga „Konina” została w poważ-'
nej części przeszkolona w hu
tach Węgier i Francji.

Oddanie do użytku tego wielkie
go obiektu — w przededniu Świę
ta Odrodzenia Polski — stanowi
istotne Wydarzenie w życiu go
spodarczym nasżego kraju, w tym
również wielkopolski. Po raz

pierwszy ziemia ta i jej gospodar
ka wzbogaciła się o nową dzie
dzinę przemysłu, jaką jest hut
nictwo metali nieżelaznych. Nato
miast dla Okręgu koftlńsko-tur-
kowskiego, wytwarzającego tani

prąd elektryczny w oparciu o

miejscowe złoża węgla brunat-

nego — uruchomienie huty ozna
cza Wysoce ekonomiczne wykprzy-

stanie możliwości wielkich elek
trowni i kopalni Adamowa, Koni
na, Pątnowa i Turka.

polskiego prze-
prodtrkowkć bę-
tys. ton alumi-

roku z huty tej
ok. 10 tyś. ton

Trzecie małżeństwo

F. Sinatry
NOWY JORK

Słynny śpiewak i aktor —

Frank Sinatra (lat 50), poślu
bił w dniu 19 bm. 21-letnią
aktorkę telewizyjną Mia Far-
row. Ślub odbył się w Las
Vegas w Stanach Zjednoczo
nych. Jest to trzecie małżeń
stwo Sinatry.

Włoska konkurencja
„szwajcarskich" zegarków

RZYM

Policja mediolańska wykryła w

dniach organizację aferzy
stów, którzy eksportowali „szwaj
carskie” zegarki „Madę in Italy”
do Portugalii.

Zegarki, których wartość szaco
wano na 3
legalnie do

tys. lirów,
sprzedawali
Salskich po ,

kę. Interes prosperował dość dłu
go, aż wreszcie aferzystom powi
nęła się noga. Aresztowano 5 oby
wateli włoskich, oskarżonych •

fałszowanie znaku fabrycznego
jednej z firm szwajcarskich.

tys. lirów, wysyłano
Ljzbony po cenie 20
a tamtejsi detaliSci
je aa rynkach portu-
30 tys. lirów za sztu-

w dniu 17 lipca 1966 r. ztnąrją po clĘżkiej choroWe

JANINA GAJOCH
1 Budol? P/atMwhik Przedsiębiorstwa Robót
1 Budowlanych w Krakowie

CześT;2^XTy WZ°rWe*° Pracownik» ‘ koleżankę.
Odkrywkowych

DYRSKCJA, rada zakładowa,
bada ROBOTNICZA, pop PZPR

i WSPÓŁPRACOWNICY
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Nagroda I stopnia — nauki biologiczne

20 lat studiów
W tym roku mija dwa

dzieścia lat od chwili rozpoczę
cia systematycznych studiów
karologicznych pad florą Tatr,
podjętych przez prof. dr Mar.ę
SKALlNSKĄ — uczona <•

światowej sławie — do nie
dawna kierownika Zakładu A-
r.atomii i Cytologii Roślin U-

niwersytetu Jagiellońskiego.
Za stud:a te prof. Skalińska
otrzymała właśnie Nagrodę
Faństwową I stopnia.

Kariera naukowa prof. dr
Marii Skallńskej była niezwy
kle bogata i twórcza, obejmuje
m. in. opublikowanie ponad
80 prac w różnych językach.
W pierwszych latach naszego
wieku prof. Skalińska zreor
ganizowała Zakład Botaniki w

Wolnej Wszechnicy Polskiej w

Warszawie, którego była kie
rownikiem. Stworzyła wów
czas pierwszą w Polsce pla
cówkę cytogenetyczną, zajmu
jącą się genetyką w powią
zaniu że strukturą komórek
crganizmu.

35 Ia-t temut w 1931 r. w wyniku
Skrzyżowania dwóch dzikich ro
ślin — japońskiej i amerykańskiej,
prof. Skalińska uzyskała, drogą
doświadczalną, nowy gatunek ro
śliny o nazwie ,,Orlik” (Auilegia).
Eył to sukces na miarę światową.
Rewelację stanowił fakt, że roś
lina ta posiada 2-krotnie Większą
liczbę chromosomów od form ro
dzicielskich. Ma to ogromne zna
czenie, gdyż roślina o takich ce
chach jest niezwykle odporna i
żywotna.- W 1932 r. „Orlik” wszedł
do literatury światowej i wzbudził
sensację na odbywającym się
wówczas w USA Kongresie Ge
netyków. Był to pierwszy w

Fclsce, a czwarty na ś wiecie ga
tunek o podwójnej liczbie chro
mosomów, otrzymany w wyniku
eksperymentowania (do 1945 r.

zanotowano ogółem 14 takich
przypadkówH { • --• «

„Crlik” — ta Jedyna w świecie
roślina — kwitnie^ obecnie w Za
kopanem pod Krokwią, na polet
ku ‘doświadczalnym wielkiej u-

czonej. Tylko tu można' obecnie
go podziwiać w całej krasie. Wy
hodowanie go ma wielkie znacze-

———— i—HrtMŁTI

nad florą Tatr

nie dla genetyki 1 nauki ó ewo
lucji.

Szczególnie bogaty w nau
kowe osiągnięcia rozdział pra
cy naukowej i dydaktycznej
wielkiej uczonej — to stwo
rzenie Zakładu Anatomii i Cy
tologii Roślin Uniwersytetu
Jagiellońskiego w 1946 r. po
powrocie z pracy w Royal Bu
tanie Gardens. Wówczas rów
nież prof. Skalińska zainicjo
wała stud‘a karlológiczne nad
florą Tatr. Sta’y się ęne uni
kalną specjalnością,’ nadal
kontynuowaną przez zakład,
którym uczona do niedawno
kierowała. Z szerokiego grona
jej uczniów aż 35 obrało dro
gę naulrcwą swej nauczyciel
ki.-

W uznaniu jej zasług i wkła
du w ogólnoświatowy dorobek'
nauk biologicznych, prof. dr
Maria Skalińska otrzymała m.

in. godność członka honorowe
go Polskogo Towarzystwa Ge
netycznego; jest Członkiem
zwyczajnym zagranicznych to
warzystw naukowych. Jako
■jedyny.- ; .przedstawiciel,--. Polsk i
oraz pierwsza w ogóle kob’eta
— zasiada w Zarządzie Mię
dzynarodowej Organizacji Bio
sy śtematyków. Była też człon
kiem PAU oraz członkiem
zwyczajnym b. Towarzystwa
Naukowego Warszawskiego.
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Poeta
TADEUSZ RÓŻEWICZ u-

rodził się w 1921 r. w Radom
sku. Jeszcze przed wojną w.

pismach szkolnych i młodzie
żowych zamieszczał pierwsze
utwory poetyckie. W czasie o-

kupacji— żołnierz oddziałów
partyzanckich AK współpra
cował z prasą konspiracyjną.
Po wojnie rozpoczął studia
historii sztuki na krakowskim
Uniwersytecie. Członek kra
kowskiego Oddziału Związku
Literatów Polskich, mieszka w

Gliwicach. Jest autorem kilku
tomików poetyckich: „Niepo
kój”, .,Równina”, „Czerwona
rękawiczka”, „Czas, który
idzie”, „Srebrny kłos”, scena
riusza filmowego do filmu

„Trzy kobiety” i utworów
dramatycznych: „Kartoteka”,

pomnika w Polsce
MARIAN KONIECZNY —

twórca warszawskiej Nike jest
ściśle- związany z Krakowem,
gdzie’ ukończył Liceum Sztuk
Plastycznych i ASP w klasie
rzeźby u prof. DUnikowskie-
go w latach 1948—54. Następ

nie cztjery lata spędził w Le-
iHjngraidzie jako stypendysta
;Ministterstwa Kultury i Sztu-
iki, stujdiując w Instytucie im.
ii. Reppna. Z Leningradu po-
Iwróci,ł \żonaty. Pani Konięczna
}z pochodzenia Cyganka, z za
wodu architekt, z wyglądu
śliczna kobieta, nosi auten
tyczne cygańskie imię Za-

gremma i pomaga mężowi, o-

pracowując stronę architekto
niczną jego, projektów pomni
ków.;

Al pomników tych Koniecz
ny dzisiaj już-docent wy
działu rzeźby krakowskiej
ASP ■— zaprojektował sporo.
Nie mówiąc już o najgłośniej
szym, to jest warszawskiej Ni
ke, jeszcze jako student otrzy
mał II nagrodę w konkursie
na pomnik oświęcimski w

.Brzezince, następnie wyróż
nienie w konkursie na pomnik
powstańców Wielkopolski, koł
nierzy I Armii WP w Warsza
wie, Juliana Marchlewskiego
w Łodzi, I? nagrodę i .reałiza-

_

cję w 1964 r. pomnika Marii i stanie odsłonięty w przyszłym
^Curie-Skłodowskiej w Lubli- I roku. (bz)

nie. W ubiegłym roku na

„Spotkaniach Krakowskich.”
Rada Narodowa m. Krakowa
zakupiła jedną z jego rzeźb z

cyklu „Dedal i Ikar” z zamia
rem realizacji w trwałym ma
teriale i ustawienia w mieś
cie.

Obecnie artysta pracuje nad
cyklem „Macierzyństwo” (dwie
rzeźby z tego cyklu były nie
dawno’ eksponowaną na wy
stawie XX-lecia Liceum Sztuk
Plastycznych) oraz'nad pom-

I ńikiem wyzwolenia Częstocho-
1 wy, który przypuszczalnie zo-

Znawca sztuki

Nagroda II stopnia
— metalurgia

Zespół z AGH
Nagrodę państwową II stop

nia w zakresie metalurgii o-

trzymał zespół Katedry Elek
trotechniki .Hutniczej Akade
mii Górniczo-Hutniczej w

Krakowie w składzie: prof.
mgr inż. JAN MANITIUS, dr
Inż. KAZIMIERZ BISZTYGA,
mgr inż. PIOTR MACKO, mgr
inż. JERZY WYŻGA, dr inż.
HENRYK ZYGMUNT i mgr
inż. ANDRZEJ ŻUR. Nagro
da przyznana została za opra
cowanie i wdrożenie w hut
nictwie tranzystorowych ukła
dów automatyki 'i sterowania
przekształtnikami rtęciowymi
zasilającymi napędy elek
tryczne.

„Akt przerywany”, „Wyszedł
z domu”.

Cechą charakterystyczną
trudnej poezji Różewicza jest
rezygnacja z patosu i koturno
wości, tak mocno zasiedzia
łych w polskiej tradycji poe
tyckiej, Jego bohater to mały
człowiek z małego miasteczka,
zapracowana teściowa, jednym
słowem zwykły człowiek, mo
cno osadzony w realiach swe
go czasu. Wbrew pozornej
oschłości najmocniej obchodzi
go zawsze człowiek, człowiek
prawdziwy, bez sloganów.
Również sztuki teatralne Ró
żewicza są dalekie od kla
sycznych reguł pisania drama
tów. Nie ma w nich jednost
kowego bohatera (w „Kartote
ce” główna postać ciągle zmie
nia imię, wiek', zawód), któ
rego miejsce zajmuje zbioro
wość. Takie założenie pociąga
za sobą próby zmiany formy
utworu scenicznego, .co jest
zresztą zjawiskiem .typowym
dla części dramaturgów, do

których należy np. Witkie
wicz czy Ionesco,

Profesor‘historii sztuki Uni
wersytetu Jagiellońskiego TA
DEUSZ DOBROWOLSKI uro
dził śię w Nowym Sączu. Stu
dia rozpoczął w Krakowie na

Uniwersytecie Jagiellońskim i
Akademii
zdając w

plomowy
nauczania
rysunku,
metrii wykreślnej. W tym sa
mym roku uzyskuje na Uni
wersytecie Jagiellońskim sto
pień doktora filozofii z zakre
su historii sztuki.

Tadeusz Dobrowolski rozpo
czął pracę w Urzędzie Kon
serwatorskim w Krakowie,
następnie był dyrektorem Mu
zeum Miejskiego w Bydgosz
czy, a w latach 1927—39 kon
serwatorem Urzędu Konser
watorskiego i dyrektorem Mu
zeum Śląskiego w Katowicach.
W tym czasie Odbywa dużo
podróży, zapoznając się z za
gadnieniami organizacji muze
alnictwa w całej EuTopie i

przenosząc niektóre doświad
czenia na grunt polski. W 1935
r. habilitował się na UJ. W
czasie wojny wywieziony do
obozu w Sachsenhausen, zwol
niony z obozu wraca do Kra
kowa i tu bierze Udział w taj
nym nauczania uniwersytec
kim, pracując jednocześnie

Sztuk Pięknych,
1922 .r. egzamin dy-
upoważniający do

w szkołach średnich
matematyki i geo-

nad książką „Malarstwo pol
skie od Stanisława Augusta do
1939 r.”. Po wojnie rozpoczy
na działalność naukową na U-
niwersytęcie.

Profesor Dobrowolski jest
autorem Wielu dzieł o zasa
dniczym znaczeniu dla histo
rii sztuki, zarówno w sensie
teorii i nauki, jak i praktyki.
Do, najważniejszych jego ksią
żek należy podręcznik muze
alnictwa, wielokrotnie wzna
wiana „Sztuka Krakowa”,
„Historia malarstwa nowocze
snego” i redakcja pierwszego
w Polsce cennego podręczni
ka „Historii sztuki”.

—_______ «■■■-EW**
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Współtwórca „Wysokolitewki"
Inż. ZYGMUNT MAZUR

KIEWICZ całe swoje życie po
święcił pracy nad hodowlą
nowych, coraz to lepszych od
mian roślin uprawnych. Od
1922 r. bez przerwy pracuje w

jednej stacji hodowlanej — w

Polanowicach, pow. miechow
ski — wchodzącej w skład
Krakowskiej Hodowli Roślin.
O kierowanej przez niego pla
cówce najlepiej chyba świad
czy fakt, że została ona ostat
nio uznana za tzw. stację wio
dącą w dziedzinie hodowli
zbóż i .buraków pastewnych.

Dorobek sędziwego laureata
w dziedzinie hodowli jest nie
mały. Zaliczyć trzeba do nie
go kilka bardzo cenionych od
mian pszenicy — m. in. Wyso*

kolitewkę Sztywnosłomą, Olzę
i Ppdolankę — dwie odmiany
jęczmienia browarnianego, o-

wies Biały Mazur. Interesuje
się on zresztą nie 'tylko rośli
nami zbożowymi, gdyż wspól
nie z zespołem pracowników
wyhodował ulepszone odmiany
buraków pastewnych.

Dla naszego rolnictwa szcze
gólnie ważną uprawą jest

pszenica. Zboże to ma dość
duże wymagania glebowe i kli
matyczne, a przy ocenie no
wych odmian bierze się pod
uwagę nie tylko wydajność z

hektara, ale również takie ce
chy'jak odporność
grzybowe i rdze,
słomy, odporność
nie i zawartość
ziarnie. Tym właśnie warun
kom odpowiadają pszenice, za

wyhodowanie których inż. Z.

na choroby
sztywność

na wylega-
białka w

Mazurkiewicz otrzymał nagro
dę zespołową. Nie póprzestaje
ón jednak na dotychczaso
wych osiągnięciach i na „war
sztacie” ma kilka następnych
odmian pszenicy. Trzeba bo
wiem pamiętać, że nauka i
praktyka rolnicza idzie nieu
stannie naprzód i co 10—15
lat (tyle mniej więcej czasu

zajmują konieczne doświad
czenia) najpopularniejsze na
wet odmiany ustąpić muszą
miejsca jeszcze lepszym.
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Sztuka musi wyrażać czas epoki
MIECZYSŁAW WEJMAN

urodził się w Brdowie na Ku
jawach. Kilka lat studiował
socjologię i filozofię na Uni
wersytecie Warszawskim, por
tem rozpoczął naukę na ASP
w. Krakowie. Wybuch wojny
zastał go I w Warszawie. W
czasie okupacji pracował m.

in. jako robotnik w fabryce
likierów, co dało znakomitemu

artyście . znajomość procesu
produkcji niezwykle szlachet
nych napitków. W czasie po
wstania rodzina pp. Wejma
nów podzieliła los tysięcy
warszawiaków, opuszczających
miasto tak, jak stali. Trochę
czasu przebyli w okolicy Ję
drzejowa, po wyzwoleniu mie
szkali w Rzeszowie, potem o-

siedli w Krakowie, gdzie Wej
man w latach 1946—47 pełnił
funkcję naczelnika Wydziału
Kultury i Sztuki przy Woj.
Radzie Narodowej. W tym też
czasie artysta zrobił dyplom z

malarstwa na warszawskiej
ASP u prof. Kowarskiego i
został rektorem Wyższej Szko
ły Sztuk Plastycznych w Kra
kowie. Po połączeniu WSSP z

ASP w 1950 r. M. Wejman
rozpoczął pracę w ASP, W la
tach 1952—54 był rektorem
ASP, od tego czasu do dziś

prowadzi Katedrę Grafiki Ar
tystycznej ze specjalnością
technik metalowych.

Państwo Wejmanowie mają
dwóch synów, którzy odzie
dziczyli zamiłowania zawodo
we ojca; żona profesora jest
chemikiem. Krzysztof ąkoń-
czył Wydział scenografii u

prof. Stopki i pracuje w róż-
-*< --- - -- - ■.—

nych teatrach, młodszy, Sta
nisław specjalizuje się w gra
fice.

Znany i ceniony artysta,
którego prace znajdują się w

wielu kolekcjach muzeów pol
skich i zagranicznych, upra
wia malarstwo i grafikę,, na

zmianę poświęcając więcej u-

wagi jednćj lub drugiej dzie
dzinie. Od czasu do cza^u ilu
struje także książki. O swojej
pracy i sztuce mówi: „Trud
no wyobrazić s&bię'*"'ińjalarza,
który b'y ’choc’ trochęnie był
grafikiem, chociażby w sensie'
umiejętności rysowania. Sta
ram się nauczyć swoich stu
dentów, że klasyczna biało-
czarna grafika powinna wyra
żać kolorowość świata, a sztu
ka w ogóle musi wyrażać czas,
w którym istnieje i sprawy
tego czasu — co jest >zresztą
zadaniem najtrudniejszym do
realizacji”, (bz) .
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Pisarz i działacz
, TADEUSZ HOLUJ urodził

się w Krakowie w 1916 roku
i z miastem tym jest związany
po- dzień dzisiejszy. Mając 20
lat debiutował zbiorem wier
szy pt.: „Dziewczyno, płynie
my naprzód”. Podczas okupa
cji został wywieziony do obo
zu koncentracyjnego w Oświę
cimiu, gdzie działał w kie
rownictwie nielegalnej mię
dzynarodowej organizacji Ru
chu Oporu. Przeżycia obozo
we wywarły duży wpływ na

jego późniejszą twórczość. Tuż

po wyzwoleniu Polski wydaję
tomik poezji, zatytułowany:
„Wiersze z obozu” oraz sztu
kę sceniczną „Dom pod O-
święcimiem”, która grana była
w teatrach Krakowa, Warsza
wy, Poznania, Częstochowy,
Kielc i Radomia. W r. 1946
Tadeusz Holuj był redaktorem

naczelnym „Echa Krakowa”.
W miarę upływu lat rozwi

ja się i udoskonala talent pi
sarski Hołuja. W utworach
swoich sięga on zarówno do
tematyki historycznej jak i
czasów współczesnych. Nie
sposób wymienić tutaj, wszyst
kich jego utworów, warto jed
nak podkreślić, że według je
go książki o tematyce obozo
wej „Koniec naszego świata”
nakręcono film, że' współcze
sną powieść Iloluja „Drzewo
rodzi owoc” oraz tom opowia
dań pt.: „To i inne opowiada
nia” przyniosły autorowi na
grodę ministra kultury i sztu
ki, a wiele jego utworów

i przetłumaczono na język cze-

•

ski, węgierski, niemiecki i ro
syjski. W ubiegłym roku Teatr

Ludowy w Nowej Hucie wy
stawił sztukę Holują pt. „Pu
ste pole”, która tc sztuka
wzbudziła wielkie zaintereso
wanie w czasie występu Tea
tru na festiwalu we Floren
cji. Obecnie Holuj opracowuje
scenariusz filmu dla reżysera
W. Jakubowskiej.

Taaeusz Holuj posiada wy
sokie odznaczenia państwowe,
wśród nich Floty Krzyż Za
sługi i Sztandar Pracy II stop
nia. Jest on czynnym działa
czem PZPR i Związku Lite
ratów Polskich, pełnił przez
wiele lat odpowiedzialną funk
cję generalnego sekretarza

Międzynarodowego Komitetu
Oświęcimskiego, jest również
członkiem władz naczelnych
Związku Bojowników. O Wol
ność i Demokrację. - —
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Wczoraj w Krakowie zman w

wieku 57 lat prof. ar Stefan No
sek, kierownik Zakładu Archeo
logii Małopolski Instytutu Historii

Kultury Materialnej PAN, prze
wodniczący Komisji Archeologicz
nej Krakowskiego Oddziału PAN
oraz prezes 'Krakowskiego Oddzia
łu Polskiego Towarzystwa Ar.

cheoiogicznego.
Zmarły był wybitnym specjali

stą w zakresie neolitu, autorem
stu kilkudziesięciu prac nauko
wych, redaktorem „Pfdp archeo
logicznych” i „Sprawozdań ar
cheologicznych”.; Prowadził licz
ne badania terenowe, m. in. dwie
wielkie, etefl-dycje: Igołomię i
StraSOW.” Wraz ze śmiercią prof.
dr' Stefana Noska, nauka polska
poniosła wielką Stratę.

• Na stacji PKP w Zabierzo
wie (pow. krakowski), usiłował

wskoczyć do ruszającego pociągu
23-letni Stefan Nowacki (zam. w

Sławkowie), Upadł On na torowi
sko, doznając ciężkich obrażeń
ciała. (hs)

malarstwo to budzi duże Opory
Jest to na pewno twórczość ory
ginalna, zaczepiająca uwagę i pa
mięć widza.

Najlepsze Obrazy w których ga
ma kolorystyczna'jest zawężona:
zwróćcie szczególną uwagę na

„orszak czerwonych owadów”.
Działanie gęstą fakturą, czerwie-

WiĄ, jest tó niemal podłużny, pro
stokątny relief, w gęstą, rozbłya-
kaną czerwoną powierzchnię ar
tysta wlepia skorupy także na

czerwono pomalowane. Powierz
chnie jego obrazów robią często
"rażenie popękanej, kolorowej,
wyschniętej ziemi. Działa na Ogół
jedhym podstawowym elemen
tem, który związuje i urozmaica
monotonne na ogół powierzchnie
obrazu, oto zestawy kolorystycz
ne: zieleń, czerwSań. Uranż. brąz,
szarość, róż, żółć, czasem artysta
ojrysowuje płaszczyzny szerokimi
Konturami, Wlepia w obrazy mi-
sęczki, wyciśnięte tuby, denka

'bl?szan5:ch puszek, Czasem
drewniane fragmenty rzeźb, lek-
hb podmalowane, gdzieniegdzie
zaznacza podziały' obrazu drew-
”‘a"?'“i’ maIowa”3’mi na czerwo
no listewkami, często wprowadza
transpozycje głowy ludzkiej, rąk.
syiwetRi, tworzy z tego ładne or.

namenty plastyczne. Zauważcie
humor plastyczny Walaęha. jCR0
malarstwo jest także w wielu

l-izypadkach po prostu radósna.
spontaniczną zabawą.

? PIOTR SKRZYNECKI '

Z ziemi

do wielkiego pieca
Bardzo poważne korzyści

przynosi naszej gospodarce
zastosowanie w wielkich ple
cach hutniczych — gazu ziem
nego, zastępującego częścio
wo koks.

W wyniku doświadczeń i

prób prowadzonych początko
wo w Gliwickim Instytucie
Metalurgii Żelaza, a następnie
w Hucie im. Lenina — opra
cowano sposób doprowadzania
gazu ziemnego do hutniczych
pieców. Trzeba też było skon
struować w tym celu specjal
ną instalację.

Obecnie ponad 40 proc, su
rówki wytapiane jest przy po
mocy gazu ziemnego. Dzięki
temu w nowohuckim kombi
nacie oraz w Hucie im. No
wotki zmniejszono zużycie ko
ksu o 50—70 kg na tonę su
rówki. Tylko w roku ub. osz
czędności z tego tytułu wynio
sły w Hucie im. Lenina ponad
130 tys. ton koksu. Tak wiel
ka oszczędność koksu ma nie
zmiernie istotne znaczenie dla

naszej gospodarki. Wiadomo
bowiem, iż w kraju nie mamy,
go w ilości wystarczającej i

musimy, opierać się również
na imporcie.

Częściowe zastąpienie koksu
gazem przynosi jeszcze inne
korzyści. Jak wykazała prak
tyka, wielkie piece, w któ
rych zastosowano gaz, pracu
ją bardziej równomiernie, co

Wpływa bardzo korzystnie na

wydajność tych agregatów i
Jakość surówki.

Autorami sprawdzenia i za
stosowania w kraju metody
zastosowania gazu ziemnego
do procesu wielkopiecowego
są naukowcy Instytutu Meta
lurgii Żelaza: inż. Władysław
WOŻNIACRi i inż. Józef WA-
NOT, praktycy z Huty im. Le
nina: mgr inż. Bolesław GRA-
SZEWŚKI, mgr inż. Wacław
RUDZIŃSKI, dr inż. Leszek
KFÓL, mgr inż. Czesław
DROŻDŻ, mgr inż. Marian
FOLFASINSKI oraz inż. Ed
mund PILARZ ze Zjednocze
nia Hutnictwa- Żelaza i Stall.

Nagroda I stopnia —
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Teoretyk
i dydaktyk

Od 35 lat prof. dr inż. A-
LEKSaNDER krupkowski
związany jest z krakowską
Akademią Górniczo-Hutniczą.
W r. 1930 ąostał mianowany
jej profesorem i do-niej też po
wyzwoleniu powrócił na sta
nowisko kierownika Katedry

Co słychać i
EMERYTOWANY KAPI

TAN amerykańskiej mary
narki handlowej, Henry
Kendall, 'ukończył 91 lat
życia i „obchodził” zara
zem swoisty jubileusz 55-
lecia użycia po raz pierw
szy radia w celu unieszko
dliwienia przestępcy. W ro
ku 1911 kpt. Kendall,

Metalurgii Metali Nieżelaz
nych, którą prowadzi dotąd.
Działalność naukowa profeso
ra wydana została w imponu
jącej (około 200 prac) liczbie

publikacji w różnych języ
kach i różnych czasopismach
naukowych w kraju i za gra
nicą. Wielki dorobek uczonego
objął również dziedzinę dy
daktyki. Można powiedzieć, że

stworzył on własną szkołę, a

jego wychowankowie należą
do grona najwybitniejszych
specjalistów inżynieryjno-
technicznych hutnictwa.

Prof. A. Krupkowski za swe

wybitne osiągnięcia naukowe,
ściśle związane z potrzebami
przemysłu i gospodarki krajo
wej, posiada już Order Bu
downiczego Polski Ludowej,
Sztandar Pracy I i II klasy,
Krzyż Oficerski Orderu Odro
dzenia Polski. Obecnie za roz
winięcie teorii redukcji tlen
ków metali, roztworów i kon
densacji par metali, prof. dr
inż. Aleksander Krupkowski
otrzymuje nagrodę państwową
I stopnia w dziedzinie nauk
technicznych.

—•----

Nagroda I stopnia —

film

Kompozytor
i publicysta

w zespole głównych realiza
torów filmu „Faraon” Nagroda
Państwowa I stopnia przypa
dła w udziale także kompo
zytorowi ADAMOWI WALA-
ClNSKIEMU, twórcy muzyki
do „Faraona”.

Postać Adama Walacińskie-

go dobrze jest w Krakowie
znana: poprzez swe studia i
pracę zawodową związał się
kompozytor ten blisko i ści
śle z naszym miastem. Jako

skrzypek ukończył krakowską
Państwową Wyższą Szkołę
Muzyczną w. klasie prof. Eu
genii Umińskiej, kompozycję
studiował pod kierunkiem
Stefana Kisielewskiego. Trzy-
dziestosiedmioletni dziś twór
ca ma w swej tece kompozy
torskiej liczne utwory kame
ralne, pieśni, muzykę instru
mentalną — a przede wszyst
kim liczne opracowania mu
zyczne do przedstawień tea
tralnych i filmów.

Słusznie dziś zalicza się
przeto Adama Walacińskiego
do najwybitniejszych polskich
współczesnych kompozytorów
filmowych (m. in. jest on au
torem muzyki do filmu „Mat
ka Joanna od Aniołów”); w

twórczości swej Walaciński

reprezentuje kierunek awan
gardowy, o silnych zaintere
sowaniach kolorystyką dźwię-

|kową, elementami ilustracyj-
ności muzycznej — przy dużej
oryginalności pomysłów twór
czych. Poza działalnością
kompozytorską Adam Wala
ciński zajmuje się również pu
blicystyką muzyczną.

pierwszy na świecie, wpadł
na pomysł przekazania „te
legrafem bez drutu” wia
domości, że na jego stat
ku znajduje się dwoje po
dejrzanych pasażerów.

Po przybyciu do portu, po
dejrzani pasażerowie zosta
li zatrzymani przez poli
cję.

999999

Incydent
duńsko-holenderski

do
do

Salwa z karabinu maszyno
wego z pokładu duńskiej ło
dzi patrolowej wysłanej
ochrony prawa rybaków
połowu na wodach terytorial
nych Danii, zmusiła holender
ski trawler do zatrzymania
się. Statek ten łowił ryby u

wybrzeży Danii. Funkcjona
riusze żandarmerii morskiej
Danii weszli na pokład traw
lera „Jan Gerritt" po oddaniu
kilku strzałów ostrzegawczych.
Poprzedni sygnał wzywający
do zatrzymania się został

zlekceważony 'przez załogę ho
lenderską.

Trawler zatrzymano nieda
leko miejscowości Rernoe kolo

południowo-zachodniego wy
brzeża Danii i przyholowano
do portu w Esbęjerg. Jak gło
si komunikat policyjny, szyper
statku Stanie przed sądem pod
zarzutem nielegalnego łowie
nia ryb.

„Lekarstwo namiłość“
10 bm. w Gdańsku odbyła się

prapremiera nowego polskiego
filmu „Lekarstwo na miłość”. Na

konferencję prasową, która po
przedziła pokaz przybyli realizato
rzy filmu: reżyser — J. Batory,
odtwórcy głównych ról — K. Ję
drusik, K. Sienkiewicz a i A. Ła
picki oraz kierownictwo zespołu
„Syrena”. „Lekarstwo na mi
łość”, którego scenariusz oparty
został na powieści J. Chmielew
skiej „Klin” jest komedią krymi
nalną.

Pogrzeb
zamordowanych
pielęgniarek

W poniedziałek Odbył się w Chi
cago pogrzeb pięciu spośród za
mordowanych pielęgniarek. Xch

towarzyszki pracy z miejscowego
szpitala asystowały w smutnych
obrzędach, zwłoki dwóch innych
ofiar mordercy zostały wysłane
we wtorek
do miejsc
kania.

samolotem na Filipiny
Ich stałego zafniesz-

*

Jak dońóSI dziennik »,Chicago
Trlbune’*, pozostała pfży życiu
obywatelka Filipin, Corazon
Amufao, zeznała, iż ona 1 jej kó-
leżankl nie chciały drażnić mor
dercy i ślepo stosowały slą do
jego rozkazów. To Właśnie umoż
liwiło SpećkoWi kolejne wypro
wadzanie swych ofiar z pokoju
i mordowanie ich na osobności*

W pięknym Muzeum Archeolo-
gicznym przy ul. Poselskiej
w Krakowie możecie obej-

rżeć trzy wystawy plastyków kra
kowskich: rysunki Janusża Dart-
kowieża, malarstwo Stanisława
Wałacha i malarstwo (z tysunka-
mi) Witolda Urbanowicza. Pomysł
urządzania wystaw w Muzeum

Archeologicznym wydaje się zna
komity, bo i sala wybornie nadaje
się na ekspozycje i pokazy te są
dobrym urozmaiceniem dla zwie
dzającej zbiory archeologiczne
publiczności.

Mimo ogromnych różnic wydaje
się, iż twórczość wyżej wymie
nionych artystów ma wiele wspól
nych cech. Ofiarowują oni publicz
ności podobne nastroje. Prace ich
wywołują przede wszystkim prze
rażenie i niepokój. Wałach przed
stawia malarstwo statyczne, Opa
nowane, Barikowicz rysunki
spontaniczne, niespokojne, jedno
cześnie niestatanhe (zbliżone w

ogólnych zarysach do koncepcji
Giclniaka). Urbanowicz zaś upra

nia malarstwo ruchliwe, o płyn
nym rysunku, złożonych przes
trzeniach, „wpisuje0 układy
plastyczne w przeraźliwe potwory
(trochę to wygląda jak ilustracje
strasznych bajek lub młodopob
skich, drastycznych wizji), fascy
nuje ultramarynowym błękitem.

Zauważcie iż rysUnkl Urbanowi
cza są chyba lepsze, bogatsze,
mniej dosłowne od prac malar
skich. Są szkicami, plątaniną de
likatnych kresek, kleksów# linii

Z okazji niedawnego konkursu
piękności o tytuł ,»MisS UniVCr-
surtl” — do Miami zjechały
kandydatki ze wszystkich stron
świata. Jedna z nich, miss Suri
namu wyróżniała się nie tylko uro
dą, ale także znakomitą znajomo
ścią chwytów judo. Ważąca nie
całe 50 kilogramów* drobna Joycć
Leysner, z łatwością (jak widać
na zdjęciach), powaliła na ziemię
sierżanta policji Freda Bizeta*

ważącego prawie 100 kg i będące
go jednym z najsilniejszych poll*

ćjantów w Miami.

Losowanie nagród „Jubilera"
w premiowanej sprzedaży polskich zegarków

Dnia 15 lipta bn» w Dyrekcji PHD „Jubiler” w Krakowie,
dokonano komisyjnego losowania nagród — zegarków pol
skich marki „Blonex”, wartości po 603 zł, wśród tych, którzy
w okresie od dnia 15 marca do 30 czerwca br. kupili w skle
pach „Jubilera” na terenie województwa krakowskiego, rze
szowskiego i kieleckiego, zegarki polskiej produkcji i przy
kupnie pozostawili w sklepie do losowania dolny odcinek

paragonu, z podaniem tfwego nazwiska i adresu.
A oto lista nagrodzonych:

1. TOBIASZ TADEUSZ, Zam. Jawiszowice 449, pow. Oświę
cim, paragon nr 509281 *- wydany przez sklep nr 22

w Oświęcimiu,
2. MOSKAL MARIA *— Spółdzielnia „Kuźnia* 1 — Sułkowice#

paragon nr 284735 — wydany przez PSZ nr 2,
3. GWOŹDZIK ZDZISŁAW — Kielce, ul. Żeromskiego 20/24 b,

m. 29, paragon nr 394708 —- wydany przez sklep nr 15
W Kielcach,

4; BAZIAK FRANCISZEK — zam. Łącko 385, pow. N. Sącz,
paragon nr 685118, wydany przez sklep nr 1 w Nowym
Sączu,

5. PRAżmowsiłi JOZEF — zam. Radom, ul» Klejowa 156,
paragon nr 052137, wydany przez sklep nr 16 w Radomiu,

6. WŁODARSKI JAN —- zam. Trzebieńczyce 30, pow. Oświę
cim, paragon nr 515442 wydany przez sklep nr 22
w Oświęcimiu,

7. STACH JAN —- ram. Walki 29, pow. Tarnów, paragon
nr 082604 — wydany przez sklep nr 9 w Tarnowie,

8* STACHOŃ CZESŁAW — zam. Zakopane, ul. Stachonię 1,
paragon nr 564106 •— wydany przez sklep nr 10,

9. KUK JAKUB — Wrocław# ul. Grabiszańska 75/a, m. 20,
paragon nr 685987 — wydany przez sklep nr 11 w Nowym
Sącźu,

10. KACZMARSKI ANDRZEJ — zam. Kielce, ul. Gagarina 12

hi. 23, paragon nr 390688 - wydany przez sklep nr 15
w Kielcach,

11. KURZAWA MARIA — Kraków, ul. Filipa 2/10, paragon
nr 067248, wydany przez sklep nr 1 w Krakowie,

12. Żaba HENRYK — Wolbrom — Zakłady Gumowe, para
gon nr 294694 — wydany przez PSZ Nr 2 w Krakowie,

13. WOjtyga Stanisław — zam. Zalasowa 481, pow. Tar
nów, paragon nr 081020 — 1 wydany przez sklep nr o

w Tarnowie.

Wylosowane zegarki — premie, wysiano pocztą szczęśliwym
zdobywcom. — SPRZEDAŻ PREMIOWANA TRWA NADAŁ —

NASTĘPNY TERMIN LOSOWANIA — 14 PAŹDZIERNIKA BR.

2 »al wystawowych \-

Nowoczesność w Muzeum Archeologicznym
itp.. dziwaczne ptaki, szczątki
niszczonych ludzi Czy stworów,
jakby przypadkiem wyłaniają się,
powstają z owych krętych żywych
i Świetnych rysunkowych arabe
sek i ornamentów, z kompozycji
malarskich najlepsze chyba wy
dają się obrazy o jednolitym błę
kicie i białych światłach. Są to

gęste, ruchliwe, niebiesko-ultra
marynowe, ozdabiane fakturami
powierzchnie, z których artysta
ledwie znaczy kontur postaci,i
twarzy, wydobywa błyskaniem
światła, rozczapierzoną dłoń... Ro
bią wrażenie ściennych niezwy
kłych malowideł. Inne jego obra
zy (często artysta powtarza ze
staw błękitu, brązu, zieleni,
czerni, itp.) chyba nie zawsze

skończone i należycie przemyśla
ne, przedstawiają opętane tańce,
zbyt może dosłownie traktowa
nych postaci, potwornych ludzi,
potwornych ptaków i strasznych
potworów. Są urzede wszystkim
jak gdyby ilustracją drastycznych
Walk i zniszczeń.

Rysunki Bartkowicza przypomi
nają fragmentami odruchowe,
„konferencyjne”, przypadkowo ro
bione kompozycje zagęszczone,
stłoczone rozmaitymi elementami,
które łączą śię w gęste łańcuchy

Wmurowanie aktu erekcyjnego
pod. pomnik

papieża Jana XXIII we Wrocławiu
we WrocławiuWe wtorek

odbyły się uroczystości zor
ganizowane przez tymczasowy;
komitet budowy pomnika pa-
bieża Jana xXHl.

We wrocławskim Teatrze
Polskim odbyła się z okazji
Tysiąclecia Państwa Polskie
go i chrztu Polski uroczysta
akademia, w której wzięło u-

dział ok. 1.400 osób, w tej
liczbie ponad tysiąc
przybyłych z całego

księży,
kraju.

Referat’nt. tysiącletnich dzie
jów państwa i chrześcijań
stwa polskiego Wygłosił ks.
orof. dr Mieczysław Zywczyń-
ski z Katolickiego Uniwersy
tetu Lubelskiego.

Następnie przemawiali! re
daktor naczelny wrocławskie
go „Tygodnika Kątolików”
Jerzy Śląski oraz poseł Ja
nusz Makowski, który przed
stawił sprawozdanie z dotych
czasowej działalności tymcza
sowego komitetu budowy
pomnika Jana XXIII. Poseł

zgrupowania, czasem jakby zma
zane ostrym światłem, czasem te

prace robią wrażenie jakby zer
wanych pajęczyn. Szczątki, frag-
menty wężowych, wirujących
form np. „Reąuiem VI”. chaos

tych szczelnie na ogół zapełnio
nych płaszczyzn wydaje się jed
nakże zamysłem autófa, a nie
przypadkiem. Autorowi brakuje
jeszcze precyzji i dokładności wy-
konania. Ale mimo to rysunki ro.

bi^ wrażenie właśnie tym Chao
sem równie przeraźliwym jak o-

pętane tańcem malunki Urbana-
wieża, ,

A oto kilka prac Stanisława
wałacha: „orszak czerwonych o-

Wadów”, „Głowa Człowieka na tle

księżycowego krajobrazu”.
„Szczątki i kara na zielonej tra
wie”, „Powstawanie ciała” itp. itp.
Artysta stesuje rozmaite formaty,
malarstwo jego jest surowe jakby
celowo nieudolne, niedbałe, na
wiązujące w swoich abstrakcyj
nych na ogół układach do nie
poradnego, niemal ludowego ma
lowania. "resztą Wałach Stosuje
rygory niemal abstrakcyjnej kon
wencji, mimb surowości i dużej
Skromności działania jest maU-
rzem zdarzeń, Czasem poetyckich
czasem gwałtownych i mimo u

Makowski podkreślił, że ini
cjatywa budowy pomnika wy
szła ze środowisk postępowej
Inteligencji katolickiej i du
chowieństwa. bowiem pamięć
o Janie XXIII jest w Polsce
szczególnie żywa.

Uczestnicy, akademii skiero
wali do przewodniczącego
Rady Państwa Edwarda O-
cbaba list, w którym wyraża
ją władzom Polski Ludowej
podziękowanie za życzliwe
ustosunkowanie Się do inicja
tywy budowy pomnika. Au
torzy listu zapewniają prze-
v.’odniczącego Rady Państwa,
że nie będą szczędzić wysił
ków dla realizacji programu
FJN.

Po południu w najstarszej
dzielnicy Wrocławia —•, Ostro-
wiu Tumskim odbyła się u-

roczystość wmurowania aktu
erekcyjnego pod pomnik Ja
na XXIII. Uczestniczyło w

niej ponad 3,5 tys. osób —

duchownych i świeckich dzia
łaczy katolickich.

Akt erekcyjny pomnika
stwierdza m. m.: ,.W prasta
rym polskim Wrocławiu, na

ptogu drugiego tysiąclecia
państwa polskiego, wzniesio
ny zostanie pomnik tego wiel
kiego papieża, który W tak

serdecznych słowach wyraził
się o dążnościach wolnościo
wych narodu polskiego, który
mówił o Ziemiach Zachod
nich i o Wrocławiu po wie
kach przywróconych ojczy
źnie”.

prof. dr Stefan Nosek

Zmarł

Kronika wypadków
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Między Podgórzem a wsiq|
Podgórze, dzielnica nietypo

wa, niepodobna, nie tylko
d innych dzielnic Krako

wa, ale i do żadnej dzielnicy
W jakimkolwiek mieście Pol
ski, Wielki kocioł rozmaitoś
ci: 180 zakładów przemysło
wych, w tym stare i dostojne
jak Zakłady Sodowe czy Bo-
narka, fabryki — wyznaczniki
polskiej nowoczesności pro
dukcyjnej jak np. „Kabel”, in
stytuty naukowe i jakieś pry
watne czy spółdzielcze mini
malne wytwórnie guzików, I

żyta też w Podgórzu szumią,
takie najprawdziwsze wiejskie
zboża, a zaraz obok pól rozcią
ga się pejzaż jak ilustracja ż

książki o zniszczeniach przy
rody przez przemysł, olbrzy
mie białe hałdy i kikuty drzew
pokryte warstwą zabójczego
pyiu.

Już gołym okiem beż Sięga
nia do statystyk widać, że Pod
górze jest najmniej zasobne w

nowe budownictwo. Co gorsza
stare domy tak solidne w in
nych częściach miasta, tu po
wstałe w wyniku pośpiesznej
budowlanej tandety austriac
kiej, rozlatują się w zatrwa
żającym tempie. A podgótza-
nie nie mają nawet tej przy
jemności, że sypią się cenne

zabytki i tej odrobiny pewnoś
ci na polepszenie sytuacji, ja
ką dla Starego Miasta Stwo
rzyła uchwała rządu. Tu — O
paradoksie? —nawet trudno ó
przegięcia w polityce miesz
kaniowej, Historia nie zano
towała wyższej czy niższej
interwencji o mieszkanie w

Podgórzu, ani jednej Walki o

metry kwadratowe dla kogoś,
kto nie byłby stąd.

W stutysięcznej dzielnicy
nie ma ani jednego kina z

prawdziwego & zdarzenia, tea-
•—•—

Podziękowania
za zrzut

Dżióci oraż personel kolonii

letniej Przedsiębiorstwa
Transp.-Sped.Budownictwa w

WilkoWiśku przesłały serdecz
ne podziękowania ;,fećhu” ó-
raz pilotowi prowadzącemu sa
molot, z którego żrzlicano
pocztę i podarki, za miłą nie
spodziankę. Do podziękowania
załąćżóno piękny rysunek,
przedstawiający zrzut podar
ków i listów dla kolonii. Rów
nież dzieci kolonii ppb No
wa Huta w Lanckoronie go
rąco dziękują >,Echub i Aero
klubowi 13 niezapomniane
przeżycia związane ze Zrzutem

paczek i listów z samolotu.
List do „Echa’\ podpisały
wszystkie uczestniczki kolonii.

£ kroniki
Na ulicy w Trzebini dwóch męż

czyzn napadlo na Wojciecha D.
Pobili oni swą ofiarę rabując jej
Zegarek i... 32 zł gotówką. Po
krótkim pościgu funkcjonariusze
MO ujęli napastników: 19-letniego
Romana PytloWśkiego i 24-lethiego
Stanisława Mazgaja, Zamieszka
łych w Trzebini. Obaj byli już
poprzednio karani — R. Pytlowski
za włamania i rozboje, jego kole
ga za wybryki chuligańskie.

• W Zakopanem i w No
wym Sączu odbędą się od 22
— 24 bm. wystawy sprzęta
sportowo-turystycznego na se
zon letni. Wystawy będą po
łączone że sprzedażą kierma
szową. Urządzi się je na ot
wartej prześtrżeni pod ogólną
nazwą „Sport — Turystyka —

Camping* ’.

ADRES REDAKCJI: Kraków, Ul.

Wiślna 2. Druk: Krak. Drukarnia

Prasowa, Kraków ul* Wielopole 1.
T—3

Koksochemia najlepsza w Olimpiadzie
Przez 4 miesiące trwała IV

Olimpiada Kulturalna, zorga
nizowana przez ZDK HiL. W
6 końkurśach zanotowano u*
dział 22,5 tys. ucżestników. co

dowodzi rosnącej popular
ności tej dorocznej już impre
zy. Olimpiadę zakończyło
wczoraj uroczyste rozdanie
nagród zwycięzcom, którego
dokonał sekretarz Rady Za
kładowej Huty im. Lenina
(Współorganizatora olimpiady)
A. Dałkowski. Przybyli rów
nież: sekretarz KF PZPR L.
Kowar, wiecęprzew. Prez.
DRN II. Dudzińska, kierownik^

Wydz. Kultury mgr A. Siat
kowska, wiceprzew. ZF ZMS
R. Brągiel.

I miejsce i puchar przecho
dni 'przypadło w udziale Za

kładowi Koksochemicznemu.

tru, domu kultury, biblioteki.
Największa z bibliotek przy
ul. Pstrowskiego pracuje w

bardzo złych warunkach, bez
składu na węgiel, bez miejsca
użyteczności nie tyle publi
cznej, co koniecznej. Nawet
nowe osiedle na Matecznym
nie dało dzielnicy żadnych zy
sków w sensie tzw. budownic
twa socjalnego

Ale Podgórze ma jedną war
tość nie do zasląpienia. To lu
dzie — pełni inicjatywy i za
pału, chwytający W lot każdą
możliwość polepszenia bytu
podgórzan i każdą możliwość
zorganizowania placówki kul
turalnej. Dzięki tym ludziom
właśnie powstała w Podgórzu
pierwsza zawodowa placówka
— Szkoła Muzyczna przy ul.
Staromostowej. Szkoła* ta, w

której uczy się 200 dzieci, mie
ści się naturalnie w starym
domu. Sale szkolne są malut
kie, brak miejsca taki, że na
wet w piwnicy urządzono sale
wykładowe. W przyszłości
Szkoła ta przeniesie się do bu
dynku Szkoły Ociemniałych,
która z kolei otrzyma nowy
gmach.

Z braku możliwości zbudo
wania nowego porządnego do
mu kultury „ojcowie” Podgó
rza Chcieli urządzić dom kul
tury w starym budynku „So
koła”. Przez wiele lat był tam

tylko skład papieru. Okazało
się Jednak, że w świetle prze
pisów każdy obiekt, postawio
ny kiedykolwiek z myślą c

sporcie, użytkowany czasowo

na ihne cele, po remoncie i
adaptacji ma nadal służyć
sportowi względnie instytuc
jom o charakterze sportowym.
W każdym razie dzięki upom
nieniu. się o ten budynek,
KKKFiT pośpieszył się z re
montem i dzisiaj prowadzi tam
działalność klubową: jest ka
wiarnia, są wieczorki tane
czne (bezalkoholowe), sala Wy
stawowa gdzie Właśnie trwa

wystawa malarzy-amatorów.
Wśród „uczonych w piśmie”

specjalistów od kultury czy
też sposobów jej upowszech
niania jstnieją dwa poglądy,
Pierwszy: wygospodarować i
budować świetlice, małe do
my kultury, kluby i tam orga
nizować imprezy, aby ludzie

po pracy hie mUsieli daleko
chodzić. Pogląd drugi: żadnych
półśrodków, raczej pakować
ludzi do autokarów i dowozić
do teatru, cyrku. Filharmonii
gdyż zawodowe placówki kul
turalne pracują dla wszyst
kich bez względu na miejsce
zamieszkania.

Podgórze zdecydowało stę
na budowę małych domów
kultury na obrzeżach dzielni
cy. Za tym rozwiązaniem o-

biektyWnie przemawiają stra
szne drogi, rzadko chodzące
autobusy, dużą odległość nie
tylko od centrum miasta, ale i
od centrum Podgórza czyli
Rynku Podgórskiego, a subiek
tywne życzenia mieszkańców
zadokumentowane są ich u-

dzlałem W budowie. Przema
wiają za tym także wielolet
nie doświadczenia świetlicy
środowiskowej w Kurdwano-
wie.TDwa takie domy będą go
towe już w tym roku w Sko
tnikach i Kostrzu. Pierwszy z

tej serii w Rybitwach jest
już ukończony. Przy okazji
warto zauważyć, że przy bu
dowie został pobity rekord
szybkości, gdyż dom zbudo
wano w czasie od listopada do
czerwca. W trakcie budowy
były nawet zmiany dokumen
tacji, społeczny Komitet Bu

li miejsce udało się już zdo
być najmłodszemu wydziało
wi huty — Stalowni Konwer
torowej a na trzecim jest
Walcownia Gorąca Blach. Wy
różniono pion Głównego E-

ńergetyka i Hutnicze Przed
siębiorstwo Remontowe.

Indywidualne nagrody w kon
kursie czytelniczym uzyskali —

p. Nadolny, Teresa Łukaniuk, B.
Frączek, w konkursie recytator
skim —* O. Przepolśka, T. Łuka
niuk, P. Nadolny, w konkursie
muzycznym — W. Wójcik, G.
Grzywy, w konkursie plastycz
nym — S. Nowacki, A. Brzeziński,
Zofia Wejman, w konkursie fo
tograficznym — B. Kozieradzki,
R. Wielebnowski, A. Blzerski.

Zespołowe nagrody w konkursie
muzycznym zdobyła Zasadnicza
Szkoła Zawodowa i Wyd2iał RUr

Zgrzewanych. (n)

dowy Domu, w którym naj
więcej napracowali się i przy
organizacji i przy budowie
mieszkańcy Rybitw Euge
niusz Gibała, Edward Pietru
szka, Marian Kociela, Czesław
Drożdż dostali dokumentację
typową, powtarzalną, na typo
wy dom kultury,, z rzeko
mo typowymi (według projek
tantów) urządzeniami sanitar
nymi w romantycznej budce.
Ale, że do roboty wzięli się
znakomici majstrowie, więc
bez zbędnych ceregieli i pa
pierkowych korowodów z je
dnej strony dobudowali co

potrzeba, wykopali dół gdzie
potrzeba, tak, że budka nie
jest konieczna. W niektórych
pracach pomogły . instytucje,
Zakład Elektryfikacji Rolnic
twa przeprowadził prąd, jakiś
inny zakład pracy dał Wielki
skarb: kawałki żelaza na u-

mocowanie siatki, bo okazało
śię< że takich prętów nigdzie
i za żadne pieniądze nie moż
na dostać.

No, i dom stoi. Jest tam

świetlica, telewizor, sala do
gier, czytelnia. Od jesieni, dwa
razy w tygodniu, będą tam

systematycznie wyświetlane
filmy, bo dom posiądą własną
aparaturę projekcyjną. Nad
pracami domu czuwa kierow
nik p. J. Adamczyk, absolwent
krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych, który od nowego ro
ku szkolnego połączy tę pracę
z prowadzeniem wychowania
plastycznego w miejscowej
szkole.

2 tej strońy pogranicza wsi
imiasta przestanie ludzi stra
szyć widmo pustych godzin.

BOŻENA ZAGORSKA

Notatnik krakowski

DZIŚ O GODZINIE:

* 19 — W Klubie Literatów,
ui. Krupnicza 28 wystąpią poeci
Krakowa: L. Elektorowićz. j. A.
Frasik, Wł. Machejek, T. Nowak,
.ti B. Ożóg, St. Skoneczny, M.

Skwarhicki, W. Szymborska, A.
Swirsźczypśka* Ą. Włodek, słowó
Wstępne J. ’Kurćzaba’f Wiersze re
cytuje Irena Jun.

JUTRO O GODZINIE:

■ 19—KDK,sala115—wie
czornica z Okazji SWiąta 22 Lipca,
Prelekcja okolicznościowa red.
Zb. Turka oraz projekcja filmu
,:Krzyżacy”.
A POZA TYM:

Sprzedaż wolnorynkową we-

gla (poza przydziałem) prowadzą
wszystkie składy hurtowe do koń-
Ća III kwartału bież. roki:.

... jjc woj. Stacja Krwiodawstwa
czynna będzie w dn. 23 bm. w

formalnych godzinach przyjęć*

Wsżysćy krwiodaWćy, którym v-

płynął termin oddania krwi, pro
szeni śą o zgłaszanie śię.

7 >1: Tow. Przyjaciół Dzieci —

Żarz. Dzielnicowy Zwierzyniec
Organizuje przy ul. Urzędniczej
65, półkolonię dla dzieci w wieku
ód -7—14 lat, która czynna będzie
bodzieniiie od 25. VII do 18. Vltl.
br. Zapisy i informacje u kie
rowniczki olacówki codziennie w

godz. 8—14 przy ul. Urzędniczej 65.

Kto posiada
dowody rzeczowe?

Komenda Miejska MO w Kra
kowie żwraca się z apelem do o-

Sób, które w okresie od 11 lutego
br. nabyły w Krakowie lub na

terenie woj. krakowskiego nast.
przedmioty: Zegarek męski kie
szonkowy, złóty, posrebrzany* w

dwu kopertach z ozdobami i ini
cjałami JA w środku koperty ze
wnętrznej, o białej tarczy o rzym
skich cyfrach, — aparat radiowy
7-tranzystorowy produkcji japoń
skiej z napisem „Sonny” W obu
dowie plastikowej koloru biało-
czarnego z Wstawkami Z białego
metalu, — drobne monety róż
nych krajów m. in. szwajcarskie,
belgijskie, austriackie i OSA, —

pióro i ołówek marki „Water-
man” oraz ołówek i długopis mar
ki ,,Parket,i, o zgłoszenie się
W KM MO, ul. Siemiradzkiego 24,
pók. 65 (lewa oficyna) w godz. od
8 do 16, wzgl. o skontaktowanie
się liśtowne lub telefoniczne na

nr 239-21 weWn. 292 lub 257. MO
ziapewnia zgłaszającym się cał
kowitą dyskrecję oraz zwrot ko
sztów poniesionych w związku z

Jak Już Informowaliśmy wczoraj, na Rynku Podgórskim w Kra
kowie, w miejscu, gdzie przed 120 laty wraz z 27 towarzyszami
broni zginął przywódca Powstania Krakowskiego — Edward Dem*
bowski, odsłonięto pomnik wielkiego patrioty. W uroczystości
odsłonięcia pomnika wzięli liczny udział mieszkańcy miasta.

Fot. JANUSZ UIBERALL

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□□□□a

Sewera, Drzymały, Czepca
Lajkonika, Złota i inne...

21 bm. przy ul. Sewera
(przecznica ul. Dzierżyńskie
go) nastąpiło przekazanie do
użytku dróg i ulic wykona
nych czynem społecznym w

dzielnicy Zwierzyniec w

pierwszym półroczu bież, ro
ku. Czyn ten podjęty żostał
dla uczczenia Tysiąclecia
Państwa Polskiego.

Po przebudowie i uporząd
kowaniu w roku ubiegłym 12
km dróg, głównie w rejonach
peryferyjnych dzielnicy, na
stąpiło w bież, roku skoncen
trowanie prac na ulicach. By
ły to roboty trudniejsze, gdyż
wymagały wykonania kana
lizacji, chodników itd. Plan
przewidywał budowę 44 ulic,
z których wiele ukończofto już I
w pierwszych miesiącach br.,
a 22 — na dzień Lipcowego
Święta. W sumie równa się
to przysporzeniu naszemu

miastu 20 km tras ulicznych
i drogowych. Wartość czynu
społecznego przekroczyła 15
min zł.

Dla sprawnego wykonywa
nia robót dzielnica Zwierzy
niec podzielona została na 7
rejonów. Przyjęły nad nimi
„patronat” poszczególne za
kłady pracy, mieszkańcy
Zwierzyńca, załogi znajdują
cych się tu fabryk, instytu
cji, szkół i krakowscy żołnie
rze. Duże uznanie należy się
kierowcom ciężkiego sprzętu
i transportu. Tylko w ciągu
6 miesięcy br. przewieźli oni.
22 tys. ton materiałów budo
wlanych, a więc ilość, która
mogłaby wypełnić 1100 wa
gonów kolejowych. Fachowcy
pie sżcżędzili sił przy prze
suwaniu słupów z przewoda
mi elektrycznymi-i telefonicz
nymi, przy przebudowywaniu
kanałów itd. Duże uznatiie
należy się społecznemu ko
mitetowi budowy dróg, na

nabyciem w/w przedmiotów jak
i in. Przedmioty te stanowią do
wody rzeczowe poważnego prze
stępstwa dokonanego' na terenie
Krakowa.

Narada ZSL-owców
W Woj. Komitecie ZŚL W

Krakowie odbyła Się wczoraj
ńarada cżłorików prezydiów
pow. fad narodowych ż tere
nu województwa. Byli też po
słowie ziemi krakowskiej. Te
mat narady stanowiło zabez-;
pieczenie realizacji uchwał
IV Plenum Nacz. Komitetu
ZŚL oraz uchwał dwóch o-

statnich plenów WK 2SL w

Krakowie. W toku narady 0-
mówiono zadania działaczy
ZSL w radach narodowych w

zakresie produkcji rolnej,,
spółdzielczości , wiejskiej, kó
łek rolniczych, a przede
wszystkim w dziedzinie roz
szerzenia usług dla rolnictwa.
Omówiono również plan pra
cy komisji d/s fad narodo

wych.

ćżele którego stoi pracownik
„Bipróstalu” — Wł. Ferenc.
Wszystkim społecznikom
zwierzynieckim — serdeczne
gratulacje z okazji dzisiejsze
go podsumowania dófobku i

kompleksowego przekazania
do użytku drogowego dzieła.

(bp)
•—*

Studenci w drodze

na festiwal w Erlangen
Dziś Teatr STU (Studencki

Teatr „Uwaga”) i dyplomanci
Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej opuścili Kraków,
udając się na tygodniowy (22
—29. VII) XVI Międzynarodo
wy Tydzień Teatralny w Er-

langen (NRF). Teatr STU wy
stawi tam 3 sztuki: ,,Na peł
nym morzu” Mrożka, „Lek
cję” Ionesco i „Pamiętnik wa
ri ata” G ogolą; studenci IV
roku PWST pokażą „Pod
drzwiami” Borcherta. Delega
cji krakowskiej przewodniczy
kierownik Komisji Kultury
Rady Okręgowej ŻSP — At-'
tur Bober, (zs)

Handel i gastronomia
wdn.21,22i23VII

21 lipća W czwartek gadziny o-

twarćia punktów sprzedaży deta
licznej mogą być przedłużone do
godz. 20.

22 lipca tj. w piątek zakłady
gastronomiczne i punkty sprze
daży detalicznej czynne będą jak
w każdą niedzielę. W sobotę hur
townie, sieć detaliczna, zakłady
gastronomiczne i targowiska czyn
ne będą jak w każdą sobotę. W
dniach 20, 21 i 22 bm. w zakła
dach gastronomicznych w pobli
żu miejsc, gdzie odbywają się im
prezy artystyczne nie wolno po
dawać napojów alkoholowych ża-x

wierających więcej niż 4,5 proc,
alkoholu. Zakaz nie dotyczy re
stauracji „Wierzynek”. w sohotę
nie obowiązują ograniczenia w

sprzedaży i podawaniu napojów
alkoholowych^ Sprzedaż mleka
wdn.22i24lipcajakwkażdą
niedzielę, zaś 23 bm. jak w .każdą
sobotę. W piątek i w niedzielę
uruchomione zostaną kioski zao
patrujące rynek w ziemniaki, Wa
rzywa i owoce, napoje chłodzące,
słodycze^ lody itp.

Od 19 do 24 bm. zwiększone bę
dzie zaopatrzenie przede wszyst
kim w mięso, wędliny i wyroby
garmażeryjne. Sklepy powinny
też zadbać o dobre zaopatrzenie
w pieczywo.

——e—*

Delegacja Toronto

odwiedziła Kraków
Wczoraj zastępca przewod

niczącego RN m. Krakowa E.
Góra przyjął mera Toronto
p. Philipa G. Givensa z mał
żonką i towarzyszącymi oso
bami, wśród których znajdo
wali się m. in. prezes Związku
Polaków w Toronto p. Tade
usz Glista oraz ławnik p. Ben
Gry?. Goście kanadyjscy
zwiedzili miasto, Wawel i
Wieliczkę; dziś rano wyje
chali via Oświęcim dó Kato
wic. (zs) i

Cofnięty urlop
R. W. Dyrektor przedsię

biorstwa Wstrzymał urlopy na

lipiec 1.3 sierpień a ja miałem
wcześniej zatwierdzony urlop
i wykupione wczasy w Buł
garii { poniosłem koszty. Ca
mam zrobić w tej sytuacji?

Radzimy zwrócić się o in
terwencję do rady zakładowej,
aby dyrekcja zgodziła się w

drodze wyjątku na Pański ur
lop. O ile to nie poskutkuje,
może Pan złożyć skargę do

zakładowej komisji rozjemczej
(jeśli taka istnieje w Waszym
przedsiębiorstwie). W braku
pomyślnego załatwienia spra
wy udzielenia urlopu ma Pan
jedynie do zakładu pracy rosz

czenia odszkodowawcze.

(JP)

Powrót do Polski
A. P. Brat, który stale mie

szka za granicą, chce przyje*

chać do Polski i tu się osie
dlić. Czy od rzeczy, które z

sobą przywiezie, będzie musiał

płacić cło?

Rzeczy, które stanowią mie
nie brata, będą zwolnione od
należności celnych. Zwolnie
nie b żie dotyczyć tylko
przędli—- ów służących do u-

żytku osobistego, Zawodowego
i domowego brata, jeżeli ilość

tych przedmiotów albo inne
okoliczności nie będą świad
czyć o ich przeznaczeniu na

sprzedaż lub do wymiany.
(am)

Dwa dni na ślub
K. S. W związku że ślubem

poprosiłem o 2 dni urlópu o-

koliczńościowego na sobotę i

poniedziałek. Kierownik kadr

oświadczył mi jednak,' że mo
gę dostać te dwa ;dni tylko ra
zem: albo w piątek i sobotę,
albo w poniedziałek i wto
rek. Jak to z tym. właściwie
jest?

Komitet Pracy i Płac Wy*

jaśnił nam tę sprawę paśtępu-
jąco: Uchwala nr 327 Rady Mi
nistrów z 16. VIII. 1957 r.

(Mon. Pol. nr 70, poz. 432 z

późn. zm.) ustalająca prawo
do 2 dni zwolnienia w związ
ku ze ślubem, nie rozstrzyga
w jakim terminie zwolnienie
to ma przypadać ani nie za
wiera postanowienia, że muszą
to być dwa dni bezpośrednio
po sobie następujące/ Ponie
waż celem zwolnienia jest nie
tylko zapewnienie pracowni
kowi czasu wolnego od pracy
w dniu ślubu, ale również u-

moźliwienie mu załatwienia
formalności oraz spraw ro
dzinnych z tym związanych,
nie ma przeszkód, aby dni
zwolnienia udzielone były
oddzielnie. (wł)

Gdzie płacić?
K. Gdzie mam Wpłacać

pieniądze za mieszkanie, po
nieważ administrator domu a-

ni dozorca upoważniony do te
go, nie przychodzi do mnie po
odbiór czynszu, mimo iż do

wszystkich lokatorów chodzi z

listą i. kwitkami?

Może Pan czynsz przekazać
administratorowi pocztą albo
też wpłacić gó na specjalne
konto, które każdy admini
strator pobierający miesięcz
nie co najmniej 250 zł czyn
szów miał obowiązek już da
wno otworzyć w PKO lub

ŚOP. (wł)

„Ars Polona"
K. K. Czy istnieje w Polsce

księgarnia lub ’ instytucja,
przez którą można sprowadzić
książki wydane zą granicą w

Języku polśkim?
Owszem istnieje taka insty*.

tućja, jest nią Centrala H21-
dlu Zagranicznego „Ars Polo
na” Warszawa, ul. Krakow
skie Przedmieście 7. (s)

Cytryny ze znaczkiem
J. S. W sklepach pojawiły

się cytryny w cehie 40 zł za

1 kg, na któryćh widnieją
znaczki „SK”. Co to oznaczą?

Dyrektor Wojew. Przedsię
biorstwa Hurtu Spożywczego
poinformował nas, że znaczki

„SK” oznaczają iż są to cy
tryny kalifornijskie. Znaczki
przybijane są już w Kalifor
nii. (s)



O’ frucKar Rimeta
Wokół piłkarskich
mistrzostw świata

Piłkarze Włoch wyeliminowani
Brazylia „za burtą" rozgrywek?

DO ZAKOŃCZENIA spotkań eliminacyjnych, odbywają
cych się w Anglii piłkarskich mistrzostw świata, pozostały
już tylko 4 mecze, które rozegrane zostaną dzisiaj. Do
ćwierćfinałów zakwalifikowały się już zespoły: Argentyny,
Portugalii, Urugwaju i Związku

Wczorajsze spotkania przyniosły
wielką niespodziankę w postaci
zwycięstwa KRL-D nad Włochami.
W wyniku tej porażki drużyna
Włoch została wyeliminowana z

dalszych rozgrywek; Dwukrotny
mistri świata — Brazylia po prze
granym meczu z Portugalię, nie
mą już w zasadzie większych szans

na zakwalifikowanie się do ćwierć
finałów. W grupie III awans wy
walczyła Portugalia, a zespół Wę-
ger zakwalifikuje się nawet w

wypadku porażki różnicą jednej
bramki w meczu z Bułgarią. Je
żeli jednak Bułgar'a wygra z Wę-
grarn-i różnicą trzech bramek tó
do ćwierćfinałów awansuje Brazy
lia^

A oto wyniki wczorajszych spo
tkań i tabele poszczególnych grup:

GRUPA I

Urugwaj—Meksyk 0:0
1. Urugwaj 34
2. Anglia 23

Radzieckiego.
Meksyk 32
Francja 11

GRUPA n

Argentyna—Szwajcaria 2:0
Bramki zdobyli: Artime w

oraz- Onega w 82
1. Argentyna

NRF

3.
4.

53
min.

2.
3. Hiszpania
4. Szwajcaria

GRUPA

3
2
2
3

a

B
Cc ~ gdzie- Hiedy?

2:1
2:0

TELEGRAFICZNIE

WARSZAWA. Z okazji Tysiącle
ci Państwa Polskiego i Święta
Odrodzenia Polski GKKFiT nadał
odznaki „Zasłużonego Działacza
Turystyki” 36 osobom, „Zasłużo
nego Działacza Kultury Fizycznej**

— 93 osobom oraz „Zasłużonego
Mistrza Sportu” — 18 osobom. M.
in. odznakę „Zasłużonego Mi
strza Sportu” otrzymał krakowia
nin Sobiesław Zasada.

GDAŃSK. W meczy żużlowym
Polska wygrała z Anglią 62:46.

SĘNFTENBERG. Polskie siat
karki zajęły drugie miejsce w

międzynarodowym turnieju.

Notatnik

1:3
23

(0:011
min.

5
3
2
0

4:1
5:0
3:3
1:9

III

Portugalia—Brazylia
Bramki zdobyli: dla Portugalii, —

Eusebio w 26 i 83 miń. oraz Simoes
w 15 min., dla Brazylii — Rildo w

70 min.
1. Portugalia
2. Węgry
3. Brazylia
4. Bułgaria

GRUPA IV

3:1

3
2
3
3

(2:0).

WE FRAKU DO WODY

Popularny na. Węgrzech ko
mik Laszloi Kazał oświadczył
w wywiadzie telewizyjnym, że
jeżeli piłkarze Węgier zakwa-
lifkują się do półfinału mi
strzostw świąta to on z rado
ści gotów skoczyć we fraku
do basenu kąpielowego. Obec
nie telewidzowie węgierscy ęą
ciekawi czy ich piłkarze znaj
dą się w półfinale i czy Kazał
zrealizuje swoją obietnicę.

FILMUJĄ SĘDZIÓW
Podczas piłkarskich mi

strzostw świata specjalna eki
pa filmuje nie tylko przebieg
spotkań ale i sposób sędzio
wania głównego arbitra oraz

sędziów liniowych. Po zakoń
czeniu rozgrywek filmy służyć

Ośmiu krakowian
w kadrze koszykarzy

W DNIACH 31
odbędzile się w

cja) międzynarodowy turniej ko
szykarzy, w którym m. in. wystą
pi reprezentacja Polski. Nasza

drużyna wyjedzie do Grecji w

niekompletnym zestawieniu, gdyż
gracze drużyn wojskowych (Legii
i Śląska) przygotowywać* się będą
do udziału w spartakiadzie woj
skowej KDL-ów. Wśród .17-oso -

bowej kadry powołanej na zgru
powanie przygotowawcze przed
wyjazdem do Salonik znajduje się
aż 8 krakowskich zawodników:
Łęcki z' Korony, Zmuda ze Spar-
ty oraz wiślacy — Baron, Grzy
wna, Likśzo, Malec, Pietrzyk 1
Stasielak. Do Grecji wyjedzie 12
zawodników.

będą jako ma.teriał pomocni-
azy w szkoleńiu sędziów pił-,
karskich.

WYBIORĄ NAJLEPSZEGO

Zaraz po zakończeniu fina
łowego spotkania o mistrzo
stwo świata w piłce nożnej na

stadionie Wembley odbędzie
się plebiscyt na najlepszego
piłkarza świata. W plebiscycie
weźmie udział ponad 600
dziennikarzy sportowych. (S)

0 ECHO

sptmnE
bm. — 3 sierpnia
Salonikach (Gre-

20 Środa

Iipca
Czesława

Hieronima

Teatry
SŁOWACKIEGO godz. 19.15

„Mój brat niepoprawny”,
KLUB ZZK 18 „Szklana me
nażeria” (zamkn.), MODRZE
JEWSKIEJ 19.15 „Zaprosze
nie do zamku" (zamkn.), KA
MERALNY 15 „Tango” (zam
knięte), ROZMAITOŚCI — Go
ścinne występy wrocławskie
go Teatru Rozmaitości, —

godz. 19.15 „Człowiek, który
przyszedł w piątek”.

KRLD-Włochy 1:0
kę zdobył Pak Do Ik

(110).
W41

Bram-
min.

1. ZSRR 244:0
2. KRL-D 332:4
3. Włochy 322:2
4. Chile

*
211:3

W dniu dzisiejszym rozegrane
zostaną ostatnie cztery
eliminacyjne:
Hiszpania—NRF, Bułgaria—Węgry
oraz Chile—ZSRR.

.potkania
Anglia—Francja,

I

Rosyjskiej, nigdy je-
meczu Polska—ZSRR,
w tym roku dojdzie
niezwykle interesują-

CO GODZ. 18 żegnamy repre
zentację sportową województwa
krakowskiego udającą się do War
szawy celem wzięcia udziału w

defiladzie Tysiąclecia w dniu
Święta 22 Lipca. Pożegnanie odbę
dzie się na stadionie lekkoatlety
cznym Cracovii przy al. 3 Maja.

TOTEK
TOTO-LOTKU stwierdzono:

1

W
2 rozw, z 5 trafieniami premiowa
nymi, wygrane po 935.362 zł, 104
rozw. z 5 trafieniami zwykłymi,
wygrane po 17.987 zł, 6893 rozw.

z 4 trafieniami, wygrane po 407
zł, 141.588 rozw. z 3 trafieniami,
wygrane po 19 zł.

K

turysty
KOŁO Grodz

kie PTTK W
Krakowie orga
nizuje następu
jące wycieczki:
• w dniach 21
do 24- bm. górską
na trasie Wę
gierska Górka —

Romanka — Li
powska — Rajcza — Zwardoń —

Wielka Raćza — Przegibek —

Rycerzowa Rajcza, • w

dniach 21 do 24 bm. górską na

trasie Ndpra^a — Luboń'Wiel
ki — Rabka Zaryte — Olszów
ka — Poręba — Tobołów — Tur
bacz — Kiczora — Gore —

Szczawa — Mogielnica — Ło-
pień — Dobra, • w dniach 22
do 24 krajoznawczą „Szlakiem
Renesansu”, o 24 bm. nizinną
na trasie Liszki — Czułówka —

Wzgórze Kajesówka — Rusocl-
ce — Łączany — Półwieś,
O 24 bm. górską na trasie Roz
toka — Dolina Pięciu Stawów —

Opalone — Swistówka — Mor
skie Oko, • 24 Im. górską na

trasie Roztoka — Dolina Pięciu
Stawów — Krzyżne •— Roztoka.
Zgłoszenia w biurze Kola, ul.
Basztowa 6, w godz. 15—19.

MIMO bardzo licznych
wzajemnych kontaktów spor
towców Polski i Związku Ra
dzieckiego nie było jeszcze
oficjalnego, międzypaństwowe
go meczu lekkoatletycznego
obydwóch reprezentacji. Spo
tykano się na mityngach, na

trójmeczach czy zawodach
Polski północnej z teamem Re
publiki
dnak w

Dopiero
do tego
cego pojedynku i za kilka już
dni (25—26 bm.) na stadionie
w Mińsku obydwa teamy zmie
rzą swe siły w bezpośredniej
walce.

Faworytami tak w \ meczu

kobiet jak i mężczyzn są, dru
żyny radzieckie* W spotkaniu
kobiecym na 11 konkurencji
mamy szanse zwyciężyć w.bie
gach na 100, 200 m i sztafecie
4x100 m. Nie wiadomo Jakie
wyniki przyniesie bieg przez
płotki, gdzie nasza Bednarkó-
wna walczyć będzie z, rekor-
dziśtką świata Iriną Press (w
tym roku Rosjanka nie wyka
zała jeszcze zbyt wysokiej for-
my» co przy regularnym osią-
gąniu przez Polkę rezultatów
10,6—10,7 sek. pozwala snuć
optymistyczne wnioski). W
skoku w dal dojdzie do sensa
cyjnego pojedynku Tatiany
Szczełkanowej z Ireną Kirszen
stein. Interesująco zapowiada
się także skok, wzwyż, w któ
rym Jarosława Biedowa może
— przy założeniu, że uzyska
rezultat co najmniej 175 cm —

pokusić się o zwycięstwo. W

konkurencjach technicznych

przewaga Rosjanek jest druz
gocąca i zajęcie- drugiego
miejsca przez Polki w rzutach
dyskiem, oszczepem czy w

pchnięciu kulą byłoby ogrom
ną sensacją, podobnie zresztą
jak i wywalczenie drugiej lo
katy w biegach na 400 lub 800
m. Przy najbardziej optymi
stycznych obliczeniach przewi
duj ^ny, iż mecz kobiet prze
gramy 55:62. Ale by tak się
stało muśiałyby Polki wygrać
podwójnie 100 i 200 m, sztafetę,
skok w dal, bieg na 80 m ppł,

Przed meczęnj,
ZSRR - Polska

w lekkiej atletyce

a w skoku wzwyż oraz bie
gach na 400 i 800 m zająć dru
gie miejsca. Jąk więc widać
znacznie . wyższa, porażka jest
bardzo możliwa i gdyby Polki
przegrały mecz różnicą tylko
10 punktów byłby to spory ich
sukces.

W meczu drużyn męskich sy
tuacja jest podobna. Fawory
tami są Rosjanie, a zwycię
stwo ich winno być w grani
cach 15—20 pkt. Chyba że...

...Schmidt i Jaskólski zdołają
wygrać podwójnie trójskok;

/..sprinterzy wygrają
wójnie 100, 200 m

100 m;

...specjaliści od
m wygrają go
zwyciężą w sztafecie 4x400 m;

pod-
i sztafetą 4x

biegu na 400
podwójnie i

...któryś z oszczepników zdo
ła pokonać Łusisa;

...Komar wygra pchnięció
kulą, a para Begier—Piątkow
ski odniesie podwójne zwy
cięstwo w rzucie dyskiem;

...w biegach na 110 m 1 400 m

ppł Polacy zdołają przedzielić
zawodników radzieckich;

...w którymś
nich (800 lub

zwyciężą lub
5:6.

Wtedy nasza

dziłaby po tych konkurencjach ’

81:54 i przy podwójnych po
rażkach w biegach na 5 km,. ’

10 km, 3 km z przeszkodami, <

skoku w dal, skoku wzwyż,
skoku o tyczce L rzucie mło- <

tern zwycięstwo zawodników <

radzickich wyniosłoby tylko i
110:102. (

Forma naszych reprezentan- (
tów choć nie najwyższa, jed- (
nak z każdym niemal tygod- (
niem podnosi się) sądzić więc
należy, że w zaciętej walce z

doskonałym teamem radziec- 1
kim i Polacy potrafią wykrze- 1
sać z siebie maksimum ambi- 1

cji i wysiłku, a tym samym 1

osiągną wiele wysokiej klasy 1
rezultatów. Przewidywania na- j
sze — może trochę optymisty- i
ćzne — są jednak w pełni real-
ne. Przy ambitnej postawie i (
nieustępliwej walce Polek i (
Polaków na mińskim stadionie (
możemy z zespołem radzieckim
uzyskać zupełnie dobry rezul- ’

tat, tym bardziej, że z pro- 1

gramu wyłączono niemal nie- ’

uprawiane u nas konkutenc’e: (
wielobój, maraton i chód. (JL) <

z biegów śred-
1500 m) Polacy
przegrają tylko

drużyna prowa-

S

i

g

Kina
WARSZAWA godz. 10, 12.30,

15.30, 18. 20.30 „Dwaj z Texa-
su” (USA, 1. 11). WOLNOŚĆ
15.45,/18, 20.15 „Ostatni zachód
Słońca” (USA, 1. 14), APOLLO
15.30, 18, 20.30 „Mr Hobbs na

urlopie” (USA, 1. 14), SZTUKA
(studyjne) 10.15, 12.30, 15.45, 18,
20.15 „7 narzeczonych dla 7
braci’* (USA, 1. 12), WAN
DA 12.45, 15.45, 18, 20,15 „Fa
talny "list” (ang., L 11). ML.
GWARDIA (Lubicz 15) 16, 19
„Dwa oblicza zemsty” (USA,
1. 16). WRZOS (Zamojskiego
50) 15.45, 18, 20.15 „Małpia ku
racja" (USA. 1. 12). CASSINO
(Bitwy pod Lenino) o zmroku

„Święta
MELODIA (
15.45, 18, 20.15
(Wł., 1. 16).
(Dzierżyńskiego
19.30. Bracia”
MINIATURKA

ska 1) 15, 16 Bajki, 17, 19
ka Joanna od Aniołów" (poi.,
lat 16), SWOSZOWIANICA —

(Swoszowice) —

nia przy ulicy
(radź., lat 16),
(Dębniki, Praska
le pustkowia"
WISŁA (Gazowa
2ą.l5 „Dwa

stwa świata w piłce nożnej,
mecz Węgry — Bułgaria, —

transm. z Sunderland, w

przerwie ok. 20.15 Dżiennik, —

21.15 Spr. film, z uroczysto
ści oddania huty w Koninie,
21.45 „Diabelski kanion" —

film. 22.35 Światowid — ma-

gaz. spraw, międzynar.
CZWARTEK

Godz. 16.20 Program dnia, —

16.25 Rozmaitości krakowskie,
16.45 Wiadomości, 16.55 Uro
czysta sesja Sejmu PRL, 19.20
Dobranoc, 19.30 Dziennik, 20
„Album Polski” — dokument,
progr. film. 20.20 „Ulica por
towa” (" —

progr. muz.,
film z..
— dzień pierwszy”, 21.20 ,,O.
statni kurs" — film poi., od 16
lat, 22.50 Dziennik, 23.05 „Za
kochani z Ostendy” — film

belg.

(ballady morskie) —

——

, 20.50 „Buty” —

serii „Dzień ostatni,

wojna” (poi., 1. H),
(Zwierzyniecka 1)

„Wyspa Artura”
MASKOTKA

55) 15.30, 17.30,
(radź., 1. 12).
(Franciszkań-

„Mat-

19 „Zbrod-
Dantego” —

—. TĘCZA
52) 19 „Bia-
(USA, 1. 9),

21) 16, 18,
żebra Adama”

(pól., 1. 16), CHEMIK (Bo
rek Fałęcki) 19 „Życie nie jest
łatwe” — (wł., lat 16), KUL
TURA (Rynek Gł. 27) 17.45, 20
„Znowu Max Linder” (fr., 1.
14). MIKRO (Dzierżyńskiego f)
18, 20 „Casanova znad Dunaju”
(węg., 1. 14). ROTUNDA (3 Ma
ja 5) 17, 19 „Pieczone gołąbki”
(poi., 1. 11), ZWIĄZKOWIEC
(Grzegórzecka .7.1) 17, 19 _&Wie>
ki skok” (fr., lat 16), ZDRO
WIE (Kobierzyn) 19 „CzarnyŻwir” (NRF, 1. 16), FOTOPLA-

STIKON (Szczepańska 5) 10—
21 Nowy Jork'(cz. II)

KINA W NOWEJ HUCIE

ŚWIT godz. 15.45, 18, 29.15

„Operacja Y” (radź., 1. ,11), M.
SALA 17, 19 „Tygrysy na po
kładzie” (radź., 1. 7), ŚWIATO
WID 15.45, 18, 20.15 „Wehikuł
czasu” (USA, 1. 16). M. SALA
17, 19 „Ślepy pelikan” (radź.,
1. 7). SFINKS (Majakowskiego
2) 15,45, 18, 20.15. „Przerwany
lot” (poi., 1. 16).

Telewizja
Środa

Godzi 17.30 Program dnia, —

17.35 PKF, — 17.45 Wiadomo
ści,.— 17.50 Dla młodych wi
dzów „Operacja 1001”, i«.2O
Krótkie spięcia, 18.35 „Wieczo
ry w Łazienkach” — progr.
Red., His tor. Wśzechnicy TV,
19.10 Dobranoc, 19.20 Mistrzo-

Uwaga
Za zmiany w ostatniej chwi

li wprowadzana w repertuarze
teatrów, kin i telewizji, re
dakcja nie bierze odpowie
dzialności.

Wystawy — Muzea

WAWEL: Komnaty, skarbiec,
zbrojownia (godz. 9.30—15),
ZAMEK w Pieskowej Skale:
wtorek, środa, czwartek, so
bota 9.30^—15, piątek 12—18, nie.
dzieła 9—17,
NA, Topolowa
HISTORYCZNE,
Dziej e i
wa (10—18),
CA, Szeroka 24: Dzieje i kul
tura Żydów, Bożnice i cmen-

Polsce płd.-wsch,
MUZEUM NARO-
ODDZIAŁY — SU-

MUZEUM LENI-
5 (10—18),
Jana 12:

kultura Krako-
STARA BOŻNI

tarze w

(10—18),
DOWE,
KIEŃNICE: Malarstwo polskie
w. XVIII i XIX (10—15), DOM
MATEJKI, Floriańska 41: „W
100-lecie namalowania Rej
tana’’ (10—14.45), SZOŁAY-
SK1CH, pl. Szczepański 9: Pol
ska sztuka cechowa (10—15),
CZARTORYSKICH, Jana 19:
Karabela jako dzieło sztuki
(10—15), NOWY GMACH Al.
3 Maja 1: Sztuka koptyjska
oraz Szkło artyst. H. Toma
szewskiego (IZ—18), MUZEUM
ARCHEOLOGICZNE, Poselska
3: Starożytność i śrcdniowie.
cze Małopolski, Malarstwo St.
Wałacha, W. Urbanowicza, J.
Batkowićza (10--14), PRZY
RODNI CZE, Sławkowska
(10—13), PAŁAC

• PAWILON, pl.
Międzynarodowe
Grafiki (11—18), 4

17,
SZTUKI i

Szczepański:
Biennale

f... ,r„ -Kjęę, Stolar
ską 9. VI Ogólnopolska Wysta
wa Fotografii prasowej (10—18),
KRZYSZTOFORY, Szczepań
ska 2: Malarstwo Ewy Łun-
kiewicz 1 prace M.
ckiego (11—18), NOWA
al. Róż 3. Morze 1
(ii—18).

Plasec-
HUTA,
jeziora

żury
CHIRURG.: Kopernika 21, —

INTERNIST.: Kopernika 17,
LARYNGOL.: Kopernika 23a,
OKULIST.: Kopernika . 38, —

NEUROLOG.: Botaniczna 3, —

UROLOG.: Grzegórzecka 18,
PEDIATRYCZNY: Strzelecka
2, GRUŹLICZY dla mężczyzn:
Zakrzówek, dla kobiet: Wola
Just.

— Gdybym była pewna...
— Proszę pani, pa. ni Henderson, niech pani mi

zaufa. To nasza jedyna szansa. Niech pani przeko
na męża, że powinien zwrócić się do policji. Pro
szę się nad tym zastanowić. Co możemy zrobić dla
kogoś, kto nie ma do nas zaufania?

Nagle zdecydowanym ruchem
miejsca.

— Zgoda. Niech będzie, co ma

tego nie zniosę! Niech pan jedzie
ford i spróbujemy przekonać Larry’ego.

Z daleka ujrzeli zbiegowisko
dersonów. Joyce zbladła.

— Mój Boże! ■,
Chris od razu zrozumiał, że

Larry zapłacił. Przecisnęli się
wych. Policjant stojący na progu zatrzymał ich,
Mortlocke. pokazał mu swój znaczek Yardu. Ną pro
gu living roomu jakaś otyła kobieta objęła Joyce.

— Moja kochana...

Joyce cichutko spytała:
— On nie żyje, prawda?
Jej rozmówczyni skinęła głową.
— Chcę go zobaczyć... muszę go zobaczyć!
Tłum rozstąpił się. Ciało Larry’ego spoczywało

na tapczanie. Głowa była obwiązana ręcznikiem, na

którym krew zrobiła szkarłatną plamę. Joyce
uklękła przed tapczanem i ujęła rękę swego męża.

—• Larry...
Potem upadła na ziemię nieprzytomna. Przenie

siono ją do drugiego pokoju. Sierżant Bradley pod
szedł do Mortlocka.

— Dzień dobry inspektorze!
— Dzień dobry, sierżancie! No i co?
— No i pani Henderson miała racje... Nie mdgę

pojąć, że nie dałem wiary jej opowiadaniom.. -

podniosła się z

być! Już dłużej
ze mną do Wat-

przeć domem Hen-

przybyli za późno,
przez tłum cieka-

eki
Rynek Gł. 42, Metalowców

1, Retoryka 1, pl. Wolności 7,
Pstrowskiego 94, Nowogrzegó-
rzecka bl. 2, NOWA HUTA: Al.
Rew. Paźdz. 6.

różne

ZOO (Lasek Wolski) od godz.
9 do zmroku.

— Teraz żal już
darzyło?

— Pani
nas przed

— Kim

nic nie pomoże. Co się tu wy
znalazła ciało. Zadzwoniła doGilmon

godziną.
.. jestta__,■, ..

— To matka chłopaka, który w każdą sobotę dersonów.
przychodził do Hendersona. Podobno po piątej.

kobieta?

Właśnie tutaj.
Co za zbieg okoliczności. Więc wie pan, że

w każdą sobotę po piątej Benny przychodzi’ do
Hendersonów. Spędza tu dwie godziny z Larrym
To jest najlepszy z ludzi... to znaczy ‘był, prawda’
A... to nieszczęście... co teraz Ecnny będzie robił
w soboty?

— Nie mam pojęcia, pani Gilmon.
— Niech pan sobie: nie myśli, że dam mu . się

wałęsać po ulicy! Ją czuwam nad jego wychowa
niem. Dobrze wychowany chłopiec, to... Na czvm

ja skończyłam?
■— kaźdą sob°tę Benny przychodził do Hen-

Radio

— Proszę ją przyprowadzić.
‘

j Benn^wrócirdl c^omu strasLie bUdy^Od2631®1
odgadłam, że'stało się coś złego. Spytałam go- "co

• zrobiłeś, Beany?” - „To nie ja przewróciłem pana
Hendersona . No i pomyślałam sobie: Gladys mu-

■sisz iść zobaczyć Może pan Henderson zachorował’
I wybieg am z domu: tak szybko, że nawet nie
wzięłam kapelusza. . nawet me

Chris doskonale wiedział, że należy uzbroić osie
w cierpliwość i spokojnie słuchać pani Gilmon
Tylko sierżant Bradley czynił co pewien czas jakiś
nerwowy ruch ale Chris przerywał rtakazującym■mrugnięciem oka.

■ nie zamkn^ drzwi. Weszłam — co by
pan zrobił na moim miejscu? Oczywiście zatrzymałam się w hallu i zawołałam: Jpanie Hender-

" mńśi 'a-m Pan*e Henderson?” Cn nie
mógł mi odpowiedzieć, ale oczywiście wtedy jesz!
cze o tym nie wiedziałam. W liying rócr^e X

było nikogo. Wchodzę do warsztatu i Viedy/

(Dalszy ciąg nastapi)

zbudowana kobieta. Była wyraźnie przejęta wy
darzeniami. Pojękiwała:

■— Nieprawdopodobne! To już nie żyjemy w cy
wilizowanym świecie? A ' od czego jest policja?

— Policja czeka na pani pomoc, pani... pani?
— Gilmon. Gladys Gilmon. Jestem od pięciu lat

wdową, więc wiem, Jakie.to straszne.
— Pani mąż także został zamordowany?

Ł — Jezus. Maria! Też mi pomysły! Horacy Gilmon
niebył porządnym Człowiekiem! To przez płuca...

wytrzymały tego przeklętego klimatu.
— Przepraszam panią, proszę opowiedzieć co

szło dziś wieczorem w tym domu?
— Coś okropnego! Nigdy tego nie zapomnę!
— Mam nadzieję, że pani zapomni. Słucham

nią.
— Otóż mój synek...-
— Znam Benny’ego. . ,

'Nie! Coś podobnego! Gdzie go pan spotkałf
’
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Środa
Dzienniki: 5, 5.30, 6.30, 7.30,

329. 10, 12.05, 16, 16.50, 18, 19,
21. 23.50.

Godz. 17.00 Na pierwszej linii
frontu, 17.15 Aud. Krak. Oddz.
Zw. Kompozytorów Pol., 17.35

Utwory symf., 18.00 Dziennik
krak., 18.10 Kolonią nad Po
pradem, 18.25 Muzyka tan., —

18.45 „w dewizowym kręgu”,
19.05 Muzyka 1 aktualności, —

19.30 „Ziemia łagodnych,
wzgórz” aud. poetycka, 20.00
Mikrofestiwal mikroslucho-
wisk, 21.27 Kronika sportowa,
21.40 Kwintet fortep., 22.20
Rozmowy literackie, — 22.50
„ęzartowskie dobrego począt
ki”, 23.20 Muzyka, tan.

CZWARTEK
Godz. 6.40 Skrzynka PCK, —

7.45 Fel. literacki, 8.35 -Aud.
Red. Społecznej, 8.55 Mozaika
mel. 9.40 Reportaż literacki, —

10.05 Koncert muzyki polskiej,
10.50 „Julian” fragm. pow. Al.
Baumgardtena, 11.10 „Postęp
w gosp. domowym”, — 11.20
Koncert życzeń, 12.25 Koncert

muzyki radzieckiej, 12.50 „Z
pracowni badawczych”, 13.00
Przyjaciel rolnika, 13.15 Muzy
ka, 13.40 Uroczysta sesja rad

narodowych, 14.25 Reportaż PI
14.45 Kalejdoskop rozrywko
wy, 15.30 Audycja dla dzieci. '

10.50 ,

Baumgardtena, r.*:
w gosp. domowym",

-Aud.


