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Pięcioosobowy warszawsko-płocki zespół- pro
jektantów .opracowuje projekt 7-kondygnacyjne-
go hotelu dla Płocka o kształcie... sześciokąt
nym, co jest zjawiskiem absolutnie nowym w

budownictwie wysokim. Zespół ten zdobył; nie
dawno I nagrodę w konkursie na najlepsze roz
wiązania kotiśtrukcji stalowych obiektów bu
downictwa przemysłowego i ogólnego. Nagro
dę tę zespół zdobył za koncepcję... domów i
mieszkań sześciokątnych, różniących się zasad-’
ńiczo' od tradycyjnyćh; prosto
kątnych- Autorzy pracy - udo
wodnili bowiem, że takie nowa
torskie rozwiązanie daje wiele

korzyści budownictwu ’ i przy
szłym lokatorom. Np? przy pra
wie tej samej' ilości ścian

zewnętrznych, mniej potrzeba
ścian /wewnętrznych niż w bu
dynkach tradycyjnych. Sze
ściokątne mieszkania niogą mieć

ciekawszą architekturę 1'rozwią-
żąnfa wnętrza, a także lepsze o-

świetlenie i ustawność.

Dodatkową atrakcją sześcio
kątnych mieszkań mogą być
mini-ogródki, usytuowane... na

dachach o piętro niżej położo
nych mieszkań. Każde mieszka
nie sześciokątne wystaje bo
tkiem częściowo — jak weran
da — z bryły budynku. '.”

Napięcie na granicy
izraelsko-libańskiej

KAIR
Z Bejrutu donoszą o koncen-

tracjl żwojsk izraelskich w po
bliżu granicy libańskiej. Izrael

każdego dnia dokonuje różnych
prowokacji zbrojnych wobec Li
banu wzmagając napiętą sytua
cję na Bliskim Wschodzie.
.?,W poniedziałek artyleria izra
elska ostrzeliwała zaludnione te
reny Libanu południowego. Jed
nocześnie samoloty izraelskie
wielokrotnie. naruszały obszar

powietrżńy fcibanu. ą kutry
jenne — jego wody terytorialni.

®w

Za niespełna 3 tygodnie oddana
zostanie bryła? Zamku Królew
skiego w Warszawie. Jest ona-

w równej mierze dziełem stałej
załogi budowniczej, co i licznej
rzeszy społeczników ze Wszyst
kich zakątków kraju. Dla Zam
ku i na. Zamku pracują załogi
robotnicze, artyści, ludzie nau
ki i kultury, rzemieślnicy, mło
dzież.. -W poniedziałek 1 bm. za

wybitne zasługi w pracy spó-
łeoznej wręczono 3T pamiątko
wych s „Medali Odbudowy Zam
ku”. Równocześnie napływają
dalsze zobowiązania. Np. War
sztaty Szkoły Rzemiosł Arty
stycznych , w Cieplicach Śląskich
wykonają w czasie wakacji dla
Zamku 1000 mb. ram do luster
i ozdobnych listew do drzwi, zaś
Cech * Złotników, Grawerów i

Krążowników przekazał już bu-

downiczym Zamku ' Królewskie
go dwie tarcze zegarowe. W
przewiezieniu ich pomagali żoł
nierze z Nadwiślańskiej -Jedno
stki MSW im. Czwartaków; AL,
przy której współudziale, i pow
stały . tarcze. Na zdjęciu: . prze- ,

wóz tarczy zegarowych na Za-'
nlek Warszawski, które zostały
Już zainstalowane na Zamku.

1
UTRO pogoda w rejonie .

' Krakowa kształtować: >-<slę'J
będzie pod wpływem wy
żu. Zachmurzenie duże z

rozpogodzeniami. W ciągu,
.dnia opady deszczu, Wia-

; try 'zachodnie 3—6 m-sek.

„Temperatura dniem .18—21,
nocą 12—io c. .

•
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W ciągu tego

Zakłady Che
miczne w O-
święcimiu rozpo
częły 15 lat te
mu produkcję
kauczuku synte
tycznego w o-

parciu o radziec
ką technologię,
okresu wzrosła ilość wytwarza-,
nych kauczuków oraz poprawiła
się ich jakość. W zakładach o-

święcimskich opracowano także

sposoby wytwarzania nowych
odmian — np. kauczuku polibu-
tadienowego. Budowa no,wych
instalacji przyczyni się do dal
szego wzrostu produkcji tego
potrzebnego surowca. Na zdję
ciu przy pracy Antoni Snadny,
aparatowy instalacji . suszenia;

żywic styrenowych. ,

-. . CAF — Sochor

Dymisja premiera

Islandii
KOPENHAGA
Z Reykjaviku donoszą, że dziś

poda się do dymisji premier do
tychczasowego koalicyjnego rządu
Islandii — O. Johatinesson. Jest
to wyhik wyborów powszechnych,
które • odbyły się w ubiegłą nie
dzielę. W czasie tych wyborów
wchodząca W Skład, koalicji partia

• postępową v i. inne, partie. tego so
juszu ..uzyskały m n iej mandatów

niż partie opozycyjne.

CAF — Szype-rko

Rewelacyjne właściwości zwiększą bezpieczeństwo lotów

TrójwymiarowY radar
skonstruowano w W. Brytanii

LONDYN

Naukowcy' .zatrudnieni w la
boratoriach brytyjskiej firmy e-

lektronięznej „Plessey. , Radar”,
skonstruowali nowy ty.p. \ trój
wymiarowego. radaru o rewela
cyjnych właściwościach., ,

Nowy -radar jest o wiele do-,
kładniejszy od ; dotychczas uży
wanych. _r jest stanie odróżnić
dwa . lecące. obiekty,; znajdujące,
•się ,od/Siebie '• w" odległości 15

jardóń'. Radar .wykrywa obiek-

-ty, , znajdująper w; odległości ń do

'

Niezwykle upały, nawet dla tu
tejszego klimatu .zapanowały w;In-
diaeh. Slupek,J.rięei‘.. rzaetko,-’ opada

; niżej 42. st. C.,; zaś w,poniedziałek
w- Stolicy, kraju termometry wska
zywały 45 stopni. (Według danych;

4Qdyjśkię;h rńeteorólógów 'był? t<ą
najbardziej upalny dzień lipcowy
w czasie ostatnich 43 lat.
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RZĄD Węgierskiej Republiki
Ludowej 1 tymczasowy rząd
Republiki Portugalskiej posta
nowiły nawiązać stosunki dy
plomatyczne między obu kra
jami na szczeblu ambasad.

W CHEQUERS pod Londy
nem zakończyła się konferen
cja przedstawicieli 60 należą
cych do Międzynarodówki So
cjalistycznej partii socjalisty
cznych, socjaldemokratycznych
i labourzystowskich. Przedsta
wiciele szeregu partii nalega
li na szybkie‘zwołanie na naj-
wyźszyni1 szczeblu konferencji
w sprawie bezpieczeństwa i

współpracy w Europie.
BUNDESRAT, druga izba

parlamentu zachodhionieinieć-
kiego, głosami deputowanych
partii opozycyjnych CDU i CSU
odrzucał projekt ustawy o ra- ■
tyfikacji układu CSRS — RFN,

mającego ńą celu normalizację
stosunków między obu:. pań-'
stwami. Członkowie feuHilisri-

tu z ramienia rządzących pśr-
tii SPD i FDP glosowali za ra
tyfikacją.

DZIŚ wznawia obrady w Ge-
newie < Komitet Rozbrojeniowy
ONZ. Prace poprzedniej sesji
zostały, przerwane 23 maja br.

SEKRETARZ generalny ONZ
— Kurt Waldheim w dniach
24—23 bm. złoży wizytę w Por
tugalii na zaproszenie mini- -

stra spraw zagranicznych —

Mario Soaresa.
W ETIOPII utworzono radę,

najwyższą, w skład której
wchodzą przedstawiciele wszys
tkich rodzajów broni armii e-

tiopskiej oraz policji, ...

SEKRETARZ generalny ONZ
— K. Waldheim zakomuniko
wał o zakończeniu największej
w historii akcji repatriacyjnej,
w której Bangladesz 1 Pakistan

wymieniły ok. 250 tys. osób.
W LOZANNIE odbędą się

dziś uroczystości setnej rocz
nicy założenia światowego
Związku Pocztowego, z udzia
łem sekretarza generalnego
ONZ Kurta Waldheima.

300 mil od stacji namiarowej.
Aparat rejestruje także, o wie
le dokładniej niż dotychczas, po
zycję obiektu, jego -kurs i wy
sokość. -. . ... .. . ...

. Naukowcy są zdania, że zasto
sowanie nowego radaru w., cy
wilnej , komunikacji ( lotniczej
powinno przyczynić Się ó. do

znacznego zmniejszenia niebez
pieczeństwa zderzenia dwóch
samolotów, do czego dochodziło

już niejednokrotnie.- Nowy, rąć.
dar- . ,możę ,-mieę i również, rzecz

I jasna, . wielkie ,zńaćz.ęnie .. dla

wojskowości. . ,

Rzecznik firmy ujawnił, że

swe,, rewelacyjne zalety za,w-
dzięcza nowy radar . głównie
antenie,, której konstrukcja ob
jęta jęst całkowitą/tajemnicą
brąz nowym, „elektronowym ; a-

paratom „współpracującym. Fir-
ma „Plessey Radar” ma na
dzieję sprzedać w najbliższych

. latach 50 i tego : tyou ; , radarów

s
?■

Więle
ośrodków wypoczyn

kowo-turystycznych w

NRD bardzo starannie

przygotowało się do przyjęcia
polskich turystów w obecnym
sezonie letnim.

-Dużą atrakcją dla ‘ zwiedzają
cych okręg i miasto Frankfurt
nad Odrą są statki szybkobież
ne typu „Sarja”. Zabierają one

na pokład 55 pasażerów. Dla

turystów polskich, oraz z pózó-
stałyćh • krajów socjalistycznych
wydawany jest w kilku języ
kach informator o programach
imprez.

Zwiedzanie Drezna oraz oko
lić Zittau i Szwajcarii Saksoń
skiej ułatwia przewodnik w ję
zyku polskim. Zawiera on da-

kładnę -informacje o wićlu.za
bytkach i obiektach godnych o-

bejrzfenia. W licznych miejsco
wościach zmodernizowano pla
cówki gastronomiczne i prze
dłużono Czas ich pracy.

. W celu -zapoznania naszych
turystów.zokręgjerr;.? Cottbus

Wydany został w języku polskim
■specjalnyprzewodnik turystycz

ny i campińgówy,. w ■którym
można znaleźć informacje o cie
kawych /obiektach i zabytkach,
rozmieszczeniu- placówek gastrfr-
nomicznych i . usługowych,

[•!Cholera w Portugalii
LIZBONA

Portugalskie ministerstwo
zdrowia poinformówało w po
niedziałek, że zanotowano już
w tym kraju 272 ? przypadki
zachorowań na cholerę, w tym
6 śmiertelnych. Rejony do
tknięte najbardziej epidemią
cholery — to. okolice Liz
bony — 112 zachorowań -i .2

przypadki śmiertelne oraz o-

kręg drugiego po Lizbonie

największego miasta Portu-,
galii, Óporto’ — 91 zacho
rowań i również 2 przypadki
śmieftęlne.

/ s'■ --Ż. Z
za granicą. Jeden radar koszto
wać ma, bagatela,.....okrągły mi-
lion funtów.

laFHcizmc *yonrIW -KI

■Podziękowania
Dzisiaj dziękują:
B Dyrekcja i pensjonariusze

Domu Rencistów przy ul. Reja
8 — Zarządowi Zakładów Przem.

Tytoniowego (al. Planu 6-lelnie-

go) za przekazanie 8 skierowań
na dwutygodniowe bezpłatne
wczasy w Zawoi, i Żegiestowie.

H Związek Emeaytów, Renci-
stówi Inwalidów — Wojewódz
kiej Badzie Związków Zawodo-
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schroniskach młodzieżowych, sta
cjach benzynowych itp. W pięk
nych miejscowościach letnisko
wych m. In. w Leipe (Spree-
wald) i Goerlitz (okręg Calau)
czekają na turystów dobrze

wyposażone domki campingowe.
Więcej . urlopowiczów mogą
przyjąć również ośrodki wypo
czynkowe nad jeziorami Knap-
pen i Senftenberger.

Gratulacje
E.Gierka

i P. Jaroszewicza

dla piłkarzy
W związku z , sukcesami

polskiej drużyny na piłkar
skich ' Mistrzostwach Świata

; 1974, .1- sekretarz KC PZPR
. Edward Gierek -i prezes Rą-

iftt, Ministrów Piotr, Jarosze
wicz przesłali polskiej ćltL

pić reprezentacyjnej depeszę
, .z; gratuiaęjąmi i życżehiami i

dalszych sukcesów.
Depesza podkreśla, że pole

. scy, -piłkarze uczynili bardzo
wiele dla dobrego imienia.

swego kraju i spopularyzo
wania polskiego sportu. ..

&

■

wych, Żarz. Gł. Związku Zawo
dowego Kolejarzy, Zarządowi
Drogowemu PKP i Oddz. Bu
dynków Mieszkalnych PKP oraz

M. Makówce, M. Skoczkowi i D.
Slęczek — za odnowienie świe
tlicy związkowej przy ul. Sław
kowskiej 19 (Wartość material
na ćąynu; sięga kilku tys. zł). ;

: ■ Wy (Iz. Męehaniczny Insty-
(DoJcońcźeńie na ttr. 2)

;HAGA/
: 1 bm, minister spraw zagra-

‘

nicznyćh —' Stefan. Olszowski

przybył do Holandii z oficjalną
wizytą ha zaproszenie rządu te
ko kraju. Na lotnisku w Ha
dze min. Olszowskiego powitał
minister . spraw zagranicznych
Holandii — Max van der Stoel
i ; inne osobistości.

Tego samego dnia gość polski
został przyjęty przez-premiera
Holandii Jóopa den Uyla- oraz-

prżez przewodniczących obu izb
stanów generalnych (parlament). ,

Następnie rozpoczęły się ofi
cjalne rozmowy polsko-holen
derskie.

i Wtorek . jest. drugim dniem

wizyty ministra Stefana Olszow
skiego w Holandii. Przewidziane
są m. ta; dalsze rozmowy pol
sko-holenderskie.

?W-y; fąbrycę .„Dniepróśpećśt^?
Zaporóźu'"'na (ikraihie oddano ó-
statnio do eksploatacji najwięksźy
w ZSRR piec elektryczny - do wy
topu stali (na zdjęciu) z transfor

matorem o mocy 25 tys. kVA.

CAF — APN

Prezydent Argentyny, JUAN
DOMINGO PERON, zmarł w

swej rezydencji Olivos w Bue
nos Aires w poniedziałek 1 lip-
ca. Zakomunikowała o tym na
rodowi Argentyny o godz. 14.12
czasu lokalnego (18.12 czasu

warszawskiego) jego żona Ma
ria Estela Martinez — Peron,
która w związku z. ciężką cho
robą Perona, w sobotę 29 czerw-'
ći, przejęła obowiązki tymcza-'
sowego prezydęnta. kraju (do
tychczas* pełniła funkcję' Wice
prezydenta), Zgodnie z konsty
tucją Argentyny, automatycznie
staje się ona głową państwa.

Juan Peron zmarł/W wyniku
komplikacji w układzie krąże
nia, wywołanych ciężkim zapa
leniem- płuc. Już od 17 czerwca

z powodu pogarszającego się
stanu zdrowia nie ■'uczestniczył
w żadnych oficjalnych uroczys
tościach, sprawował jednak
funkcję prezydenta i odbywał'
codziennie; rozmowy' z członka
mi rządu oraz kierownictwa
Wyzwoleńczego Frontu Spra
wiedliwości (Frejuli).

Urodzony 8 października 1895.
r., J; O. Peron pochodził z ró->
dżiny emigrantowi z -Francji. W
1916 r. ukończył szkołę wojsko
wą, w 1943 r. Peron został mir:
biątręm; pracy, później mini
strem- obrony; a’ następnie wi
ceprezydentem. Zdobył sobie
Wówczas . .„ndelką- popularność
wśród mas robotniczych.

W wyborach prezydenckich
1946. --PCron,; odniósł wysokie
zwycięstwo

' i sprawował rządy
przez dwie kadencje, Przepro
wadził wówczas-;różne postępo
we reformy społeczne. Po reak
cyjnym . zamachu stanu we

(Dokończenie na sir. 2)4
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W STOCZNI odbyła się uro-

czystość nadania imienia dru
giemu budowanemu tu 105-ty-
siĘcznikoWi. statek ten prze
znaczony dla armatora radzie
ckiego, otrzymał imię „Mar
szałek Rokossowski”.

OKREŚLENIU dalszych kon
kretnych zadań ZMS, wynika
jących z krajowej narady ak
tywu robotniczego ZMS — po
święcone było plenarne posie
dzenie ZG ZMS.

ZACZĘŁO funkcjonować —

pierwsze w kraju — Kętrzyń
skie Zrzeszenie Rofniczo-PYze5*

myślowe, będące wyższą formą
integracji rolnictwa, przemysłu

tŻKWAJtf)
rolno-spożywczego i usług. DO'
zrzeszenia przystąpiło blisko 30

instytucji i przedsiębiorstw.
ROZPOCZĘŁA działalność

polsko-szwedzka spółka rybac
ka „Transryb”, utworzona

przez przedsiębiorstwo połowo
we „Dalmor” w Gdyni i jed-
nego z najpoważniejszych ar
matorów szwedzkich r-, firmę
„Transatlantic” z Goeteborga.

PONAD 4 nild litrów mleka

skupiła już w br. spółdziel
czość mleczarska, Wykonując,
tym samym połowę zadań o-

kreślonych w tegorocznym pla
nie". Dostarczona ilość mleka

jest o 13.5 proc, większa od

skupionej w analogicznym 0-
kresie ub. roku.

L BgeteyiMkon kontynuują dziś rozmowy •O:

■■■■■

Zmarł generał
Juan D. Peron

(Dokończenie ze sir. 1)
wrześniu 1955 r. przebywał na

emigracji — od 1960 r. w Hisz
panii.

Jesienią 1972 r. rząd prezy
denta gen. Alejandro Lanusse

postanowił przywrócić ustrój
konstytucyjny. W wyborach 11
marca 1973 r. Wygrał kandy
dat peronistycznego Wyzwoleń
czego Frontu Sprawiedliwości,
Hector Carapora, który po kil
ku tygodniach Zrezygnował z

urzędu. Umożliwiło to Juanowi
Peronowi ubieganie się o urząd
prezydenta w kolejnych wybo
rach, w których we wrześniu
1973 r. zdobył prawie 61 proc,
głosów. Jego żona, Maria Estela
Martinez Peron, została wów
czas wybrana na stanowiękg.^-,,
ccprczydenta. Trzecią w . swym
tyciu , kaucję
Juan Pe.ron rozpoczął IŹ paż-
dziernika tói^r.”

i ^?aaSfdi^t,USĄr; R. .Nixon ba
wił w Mińsku, gdzie spotkał się
ż sekretarzem KC KP Białoru
si, Piotrem Maszerowem j, in»

nymi przedsżdw^cfela^ władz

partyjnych i pańktwowych, R.
Nixon przemawiał. na . obiedzie
•wydanym,ńa“; J'ćźeśfi -przez
Prezydium: Rady Najwyższej i

■rząd: Białorusi. :

Pb:’połi®fcia R» Nix»n złożył
wieniec pod pomnikiem zwycię
stwa ’

w, Mińsku, który w 30
rocznicę wyzęśolężfii radzieckiej
Białorusi spod okupacji hitle
rowskiej ótezymął, tytuł miąsta-
boha ter a. , Prezydent USA . od
wiedził również miejscowość
Chatyn, gdzić, znajduje się'ze-.
spół pamiątkowy,, wzniesiony
ku czci mieszkańców wsi bia
łoruskich — spalonych przez fa
szystów, sam Chatyn, dawna
Wieś białoruska — został do
szczętnie 2aifszczouy przez, hitle
rowców w marcu 1943 roku, a

cała ludność' bestialsko wymor
dowana. Prezydent USA złożył
hołd pamięci ofiar.

Wieczorem R. Mxoa wraz z

towarzyszącymi mu osobami po
wrócił do Moskwy.

• Z Krymu do Moskwy powró
cił w poniedziałek sekretarz

generalny KC KPZR, Leonid
Breżniew, który prowadził roz-

mowy . robocze z . prezydentem
USA, w Oreandzie.

*

W Moskwie spotkali się mi
nister spraw zagranicznych
ZSRR — Ańdriej Gromyko i
sekretarz staną USA — Hen
ry Kissinger. Obaj mężowie
stanu omówili szereg zagadnień,
będących przedmiotem dysku
sji w ramach obecnego radziec-

ko-amerykańskiego spotkania
na najwyższym szczeblu.

Co słychać?...
Uczepi brazylijscy rozwa

żają projekt przyholowania
z Bieguna Południowego dó
północnej część: Brazylii kil
ku gór lodowych w celu do
starczenia tym terenom.,.
Świeżej wody do picia.

&

(Dokończenie ze str. 1)
tutu Mechaniki i Podstaw Kon
strukcji Maszyn — Radzie Zakła
dowej (a szczególnie jej prze
wodniczącemu doc. Edwardowi
Maciągowi), Politechniki Kra
kowskiej za wypożyczenie auto
karu dla przewiezienia na obóz
letni 20 inwalidów. Warto za
znaczyć, że inwalidami o któ
rych mowa opiekuje się bezin
teresownie p. Edward Cegielski
pracownik Wydz. Mechaniczne
go razem/Z kilkoma przyjaciół
mi i oni też organizują dla in
walidów wyjazd na coroczny le
tni wypoczynek, (mar)

Sensacyjny proces
morderców z Teksasu

NOWY JORK
'W W“pb«flędiSśłęk w San Anto
nio w amerykańskim stanie

fłJęleśt^i ćTOZpUwitewrsfęi* proces
przeciwko cl8-letnierHuxiSmeró-
Wi Henleyowi oskarżonemu o

zamordowanie sześciu osób; Na
leżał on do grupy morderców,
którzy w ciągu 3 lat, w pobliżu
Houston, zamordowali 27 osób,
przede ■wszystkim młodych lu
dzi'. Były to morderstwa na tle

seksualnym. Proces Henleya i

jego wspólników,. zapowiada się
■sensacyjnie i. potrwa wiele ty
godni?

ZAWIADOMIENIE
DOKP KRAKÓW

Oddział Ruchowo-Handlowy PKP
w Krakowie — informuje, że
w dniu 3 lipea 1974 r„ od godziny,
8.10 do 16.10, z powodu robót dro
gowych wstrzymuje się całkowi
cie ruch, pociągów na szlaku
Skawina —’ Kraków-swośzowice.

Przewóz podróżnych na tym
szlaku, odbywać się będzie auto
busami PKS w .obu kierunkach.

)• K-5670

Piłkarskie Mistrzostwa Świata
są przedmiotem zainteresowania
większośel Polaków. Pasjonuje się
nimi również int. Edward Knap
czyk, posiadacz jedynego w Kra
kowie, t jednego z nielicznych w

święcie, zbioru znaczków poświę
conego historii mistrzostw świata
w piłce nożnej. ZMÓr zawiera po
nad 40« znaczków, 40 bloczków.
1 ponad 230 kopert z okolicznościo
wymi kasownikami, tj. 6k. S5 pro
cent Światowych wydań togo te
matu od 1334 roku, kiedy to z o-

kazji U Mistrzostw Świata we

"Włoszech wydane pierwsze 3 serie
poświęcone temu wydarzeniu.

W bież, roku zbiór inż. Knap
czyka zapewne bardzo się zwięk
szy, gdyż — według zapowiedzi —

przeszło «fl zarządów pocztowych
świata zamierza wydać znaczki z

okazji tegorocznych Mistrzostw.
Nie ulega wątpliwości, że wspa
niała postawa polskiej drużyny

znajdzie
dźwięk.

Kolekcja, oprócz wprost ency-
klopedycznej wiedzy o historii mi
strzostw świata, przyniosła inż.

Knapczykowi szereg medali zdo
bytych na tdelu wystawach fllate*

Mistycznych m. m. w tym roku na

międzynarodowej wystawie „Soep-
hiłex“. (i-i)

tutaj również swój, ód-

Wkład dziennikarstwa
w budownictwo

Polski Ludowej
W“ Lublinie odbyło się plenar

ne posiedzenie ZG SDP poświę
cone omówieniu wkładu dzien
nikarstwa "polskiego w budow
nictwo Polski Ludowej. Refe
rat ng ten temat wygłosił prze
wodniczący SDP — Stanisław

Mojkowski. W przyjętej dekla
racji ideowej podkreślono, że

przed dziennikarstwem polskim
stoją nowe ważne zadania. Wy
nikają one z obowiązku dostar
czania społeczeństwu głębszych,
ideowych motywacji do wyz
walania aktywności produkcyj
nej, społecznej i kulturalnej
wszystkich, ludzi pracy dla

przyśpieszenia realizacji progra
mu socjalistycznych przeobrażeń
kraju. ś;„; • i.?

Na plenum wręczono przy
znane po raz pierwszy przez
ZG SDP odznaki i dyplomy ho
norowe za „30-lecie pracy
dziennikarskiej: w PRL”.

Po najdziwniejszym
czerwcu stulecia

<-■ 'ipiec?
Bzerwlee był w tym roku

; meteorołogiezną niespo
dzianką. Normalnie je

den z najcieplejszych miesięcy
toku, zaznaczył się długotrwały-.

■mi chłodami, a nawet przpm.rify. >

kami..l^;pałymz kraju, ■&' sicre-
gólńie ną policdniu i,-wschodzie,,
wystąpiły, silne,, „opądy,,, prawie.
dwukrotnie przewyższające
czerwcową normą. W Zakopa
nem tylko jednego dnia — 1
czerwca spadłe połową tego, co

przeciętnie w ciągu całego mie
siąca. Byl to więc, jeden, z naj
bardziej chłodnych czerwców w.,

naszym stuleciu’ i .zarazem jeden
z najbardziej deszczowych.

. Lipiec natomiast zapowiada
się. ciepło i słonecznie. Średnia
temperatura w lipcu, spodzie-,
wana jest powyżej normy wie
loletniej dla tego 'miesiąca, któ
ra kształtuje się ók. 18 st. a

suma. opadów poniżej
wynoszącej St mm.

Na początku lipea przewidy
wana jest temperatura maksy
malna w. granicach 19—23 st, a

minimalna od 10—4 st., przy
zachmurzeniu umiarkowanym,
okresami, dużym z niewielkimi
opadami i możliwością burz. .

Później spodziewany jest
'

o-

kres ciepły do końca II dekady
lipea z temperaturą maksymal
ną od. 24—28 st. wprawdzie w

tym okresie możliwe będzie o-

ehlodii^le,'‘Jdjt'^kż^kPtWaie '’i'i

ruizej nieznaezne.'^''^:''•
'

Bapier^': ńf‘ciekę^ł i^pippła-
<‘da‘ się nieco e'hlodniefsża‘'z tem
peraturą maksymalną 18—Ź3si.
i minimalną od 9-r-13 st., oraz

okresowymi opadami.
W sumie w lipcu spodziewa

nych jist -15 dmi z temperaturą
maksymalną ■powyżej 25 stopni
oraz 11 dni z opadami.

W dniu 28 czerwcu 1974 roku W katastrofie górniczej
w kopalni „Silesia" na posterunku pracy zginęli śmier
cią tragiczną oraz zmarli w wyniku odniesionych obra
żeń:

BABICKI MICHAŁ — górnik
BIEGUN MIECZYSŁAW — górnik
CHROMIK STANISŁAW — górnik
FIRLEJ KAZIMIERZ — górnik
GANCARCZYK JAN — górnik
GIBAS ANDRZEJ — górnik
GIL MIECZYSŁAW — górnik
HAŁAS ERWIN — górnik
HARANCZYK KAZIMIERZ — górnik
JESIONEK HENRYK — górnik
KŁEWICKI KAZIMIERZ — górnik
KONIOR TADEUSZ — górnik
KOPEĆ EDWARD — ślusarz
KUBIK TADEUSZ — górnik
MACHALICA LESZEK — górnik
MAŁYSIAK JAN ~ górnik
MATUSZAK ZEŃON — górnik
MICOR STANISŁAW — górnik
OKOLUS FRANCISZEK — ślusarz
POTOCZNY ZYGMUNT - górnik
PYTLIK STANISŁAW — górnik
SLEZIAK WŁADYSŁAW — górnik
SŁAWIŃSKI GRZEGORZ — górnik
SMAŁCERZ ADAM — górnik ’

STEFAŃSKI JAN — cieśla
STREMPEL JOZEF — górnik

' SZOPA EUGENIUSZ — ślusarz
• WiSTŁÓca JÓZEF — ślusarz ^'-"^"0 w

TÓWANEK- KĄZlMIEftz ^żtyijrWćmftnWyi-
WOJEWODZIC WŁADYSŁAW — górnik ’

WOJTYŁA WŁADYSŁAW — górnik
WOZNIAK JULIAN — elektromonter
WRÓBLEWSKI ADAM — elektromonter
ZEMCZAK CZESŁAW — górnik

4-

normy

Kronika wypadków
• We wsi Dział (w pow. no

wotarskim), pozostawiony bez

opieki 2-letni Józef Krzyszto
fiak utonął w wypełnionym wo
dą dole po wapnie.

• Na ul. Wielickiej zderzył
się z, tramwajem rowerzysta rr

17-letni Stanisław Halek (tam.
Skomielna Czarną nr 34). Do
znał on ogólnych poważnych o-

brażeń.

iędzynarodowe Biennale
Grafiki to bezsprzecznie
najpoważniejsza z imprez

plastycznych odbywających się
w Polsee, równocześnie zdo
bywająca sbbie coraz wię
ksze uznanie również na te
renie naszego , miasta. .Te
goroczne to już piąte z kolei —

a więc jubileusz, nie tylko na
leżycie podkreślony przez odpo
wiednią oprawę, ale także przez
niezwykle zdynamizowany pro
gram imprez towarzyszących —

no i co chyba najistotniejsze po
ziomem samej wystawy.

Tak więc słowa uznania, któ
re padały z ust gości pod adre
sem Biennale bynajmniej nie

były- jubileuszowymi laurkami.
Dwa ostatnie pokazy ugrunto
wały chyba ostatecznie pozycję
krakowskiej imprezy w czołów
ce światowych konfrontacji gra
fiki., Udziela mi się może ton

sprawozdawców sportowych, ale
nie jest to wyłącznie działanie

podświadome, ehciałabym bo
wiem,- żeby inicjatywa i praca

organizatorów została należycie
doceniona, a nie napotykała tyl
ko na trudności (często konie
czne) i nieuzasadnione preten
sje ze strony części środowiska.

Szansa, jaką krakowskie Bień-,
nale stworzyły naszej sztuce, a

W szczelności grafice, Jest
Sżansą niepowtarzalną. Zaistnia
ła możliwość ciągłej konfronta
cji ż aktualną sytuacją w śztu-

JK soi wystawowych

ce, śledzenia przemian właśnie
poprzez grafikę, która jest obe
cnie najczulszym sejsmografem
artystycznych poszukiwań.

' Właśnie z tak rozumianą gra
fiką spotykamy się w salach
BWA i Pałacu Sztuki, z grafiką,
która na naszych, oczach niemal
że zmieniła specyfikę tej dy
scypliny, zastępując tradycyjne
formalne smakoszostwo warto
ściami zupełnie nowymi, stając
się po prostu jednym z pajdo-,,
godniejszych środków przekazu
artystycznej wypowiedzi.

Każda impreza tego typu ma

w sobie jednak coś z zawodów
sportowych: już jury zakwalifi
kowało tylko około 29 proc,
prac nadesłanych, i tak oglądać
możemy ponad 1000 prac grafi
cznych autorów reprezentują
cych 55 państw. .Tak przedsta
wiają się poszczególne ekipy
narodowe? —■ chociaż z góry
wiadomo, że tego typu podział
jest’ bardzo umowny. A' może

•przyjmując reguły gry zaczać od

zwycięzców?

W dziale tematycznym „Czło
wiek i świat współczesny” głó
wna nagroda przypadła Jóe Til-
sonowi z Wielkiej Brytanii, na
tomiast w grupie prac o tema
cie dowolnym Grand Prix otrży-
mai Hans Hamngren, młody
szwedzki grafik, Opjywiśęie wyf
odrębnienie tych grup, jak i sa
me nagrody są jak zwykle kon
trowersyjne. Wydaje sję, jednak,
że obie pracę nie stanpwią ja
kiegoś odkrycia, rewelacji, a są
po prostu bardzo reprezentaty
wne dla najmłodszej grafiki?
„ Komentarz rzeczywistości Til-
sona posługuje się systemem
znaków zaczerpniętych z foto
grafiki, z rysunku techniczne
go, zapisem słownym, a więc
systemem znaków gotowych.

■Ich wzajemne relacje, pozornie
przypadkowe, podlegają jak gdy
by tylko korekcie zrobionej
przez artystę. Sposób obrazowa
nia przyjęty przez Tilsona, je
dnego z ezołflwych przedstawi
cieli brytyjskiego' pep-artu, Wy
wodzi się W prostej linii Z : tego

kierunku,: ale wykracza już po
za tę problematykę.

Tych pozornych, często czysto
formalnych związków z pop-ar-
tem na wystawie mamy bardzo
dużo. Możliwości . obrazowania
stworzona przeje pop, a zwłasz
cza ten moment bezpośredniego
cytowania rzeczywistości, bardzo
często zostaje wykorzystywany
przez . współczesnych grafików,,
przy czym w przeciwieństwie do
pop-artu najistotniejsza wydaje
się być strona pojęciowa tych
prac (na przykład „Dzienniki”
Tetsuya Neda, „Przód i tył”
Kuniehi Shima, „Nowy Jork”
John Loringa).
■Pozornie odmienną, równie li
czącą się- grupę, stanowią twór- '

‘

cy pozostający ■.przy; technikach
tradycy/nych, jak:- akwatinta,
mezzotintą/akwafórta (Gerard
Tituś - Carmćl,Wolfgang Gżef-

gen, Walter Tafelmaier "czy. Do
ra Maurer). Prace te nawiązują
ce do sztuki ■pojęciowej udowa
dniają w sposób jednoznaczny
jak jałowym Wydaje się spór o

prymat technik „nowoczesnych”
n*d ..tradycyjnymi”.

' ■
Db tego problemu, jak 1: zre

sztą wicią innych wyłaniają-?
oych sis w trakcie oglądania te-'r

go Wielkiego przeglądu świato
wej grafiki powrócę Jeszcze nie
jednokrotnie W następnych re
cenzjach. ..-■
MARIA HUSSAKOWSKA

W Zmarłych utraciliśmy ofiarnych f wzorowych
górników osaz oddanych towarzyszy pracy.

Cześć Iclfpamięci!
W tej smutnej chwili składamy wyrazy głębokiego

żalu i współczucia tsdzinom tragicznie zmarłych gór
ników.

ZARZĄD GŁÓWNY
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

GÓRNIKÓW

MINISTERSTWO
GÓRNICTWA
IENERGETYKI

Z głębokim żalem zawiadamiamy, te w dniu 28 czerw
ca 1974 r. w tragicznym wypadku w kopalni „Silesia” w

Czechowicach-Dziedzicaeh, g terenu naszego wojewódz
twa zginęło 15 górników. Rodzinom i najbliższym tragi
cznie zmarłych górników składamy wyrazy najgłębszego
współczucia.

Zginęli Oni na posterunku pracy, okrywając żałobą
społeczeństwo ziemi krakowskiej.

Cześć Ich pamięci!
EGZEKUTYWA

KOMITETU WOJEWÓDZKIEGO PZPR
W KRAKOWIE

W dniu, 30 czerwca 1974 r. zmarł nagle

łów. STANISŁAW RYCHLAK
1 sekretarz KZ PZPR w Krakowskich Zakładach Przemy
słu Gumowego „Stomil’,’, wzorowy pracownik i działacz

polityczno-społeczny, nieodżałowany kolega i przyjaciel,
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Za
Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa”, Złotą Odznaką
Związków Zawodowych Chemików i wieloma innymi wy

różnieniami. '■
W Zmarłym organizacja partyjna 1 cała załoga „Sto

milu” utraciła żarliwego towarzysza pracy i działacza par
tyjnego.

Cześć Jego pamięci!
Wyprowadzenie zwłok nastąpi z domu pogrzebl wego

na cmentarzu Rakowickim w czwartek, 4 lipea o godz. 15.
Jego Żonie,. Dzieciom. i najbliższej Rodzinie składamy

wyrazy, najgłębszego współczucia.
KOMITET ZAKŁADOWY PZPR i ZMS, RADA
ZAKŁADOWA i ROBOTNICZA, DYREKCJA
Krakowskich Zakładów Przemysłu Gumowego

'

„Stomil” w Krakowie

STANISŁAW RYCHLAK
najukochańszy Mąż i Wzorowy Ojciec, długoletni pracow
nik Krakowskich Zakładów Przemysłu Gumowego „Sto
mil”, zmarł nagle dnia 30 czerwca 1974 r., w wieku .50 lat. ; ,

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 4 lipea, o godzinie 15,
na cmentarzu Rakowickim — o czym zawiadamiają, po
grążeni w żałobie,

ŻONA/CÓRKI. ZtĘC i RODŻWfi
$
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. Uż w 1980 r. Czechósło-J waćja będzie produkowała
300 tysięcy samochodów

osobowych rocznie, z tego
100 tysięcy w Słowacji. W

Bratysławie już w tym roku

rozpoczyna się budowę nowocze
snej fabryki przemysłu moto
ryzacyjnego. Przy budowie no
wych zakładów projektanci ko
rzystali z doświadczeń Skody w

Mladej Bolesławii, Fabryki lo-

gliatti w Związku Radzieckim
i innych' większych: producen
tów samochodowych w Euro
pie. Bramy nowej fabryki bę
dą opuszczać samochody oso
bowe o pojemności silnika 1500
cm sześć, skonstruowanego w

Mladej Bolesławii. Prototyp sa
mochodu przeszedł już próby
techniczne.

Z perspektywy 30-lecia

kulturę narodową
otwartą dla wszystkich
mówi

Nowe modele
samochodów
z CSRS

Bratysła-
realizauję
rozbudo-

Nowa inwestycja w

wie zapoczątkuje
wielkiego programu
wy przemysłu maszynowego W
CSRS. Ż bratysławską fabryką
samochodów ■osobowych -koope
rować będzie 30 fabryk w ca
łym kraju. Przy produkcji o-

kreślonych części przewiduje się
także ścisłą współpracę z Wę
grami, Polską i Niemiecką Re
publiką Demokratyczną.

Wysoki stopień automatyzacji
procesów produkcyjnych i mon
tażowych wymaga wysoko kwa
lifikowanej kadry. Sama fabry
ka karoseryjno - montażowa w

Bratysławie będzie potrzebować
17.000 różnych specjalistów.

Pierwsze modele nowych sa
mochodów osobowych wypro
dukowane w Bratysławie uka-
żą się ha rynku w 1978 r..

Trzydzieści lat Polski Ludowej to okres głębokich prze
mian i imponującego rozwoju we wszystkich dziedzinach.
Dotyczy to także kultury pojmowanej szeroko jako kształt

życia ludzkiego, a więc związanej z osobowością człowieka.
Tu również szły przez te lata wielkie' procesy przeobrażeń
wielostronnych. Ich wnikliwym obserwatorem, a także czyn
nym współuczestnikiem, był wybitny socjolog, . pedagog i
publicysta — profesor JÓZEF ClIAŁASINSKI. ?

Wszystko o dźwięku...
Pod tym hasłem zorganizowa

no w. Moskwie wielką wystawę.
Eksponowane są na niej między
innymi .pierwsze gramofony z

roku 1877, a także najnowsze
typy magnetofonów. Organiza
torami interesują^Ajj^fgjgta,'^. i
która odwiedzi wkrótce Polskę,
jest Muzeum Techniki w dra
dze i Pałac Techniki w Paryżu.

— Jak Pan Profesor oce
nia przemiany zachodzące w.

kulturze polskiej z perspek
tywy tych trzydziestu lat?
Jakie są Pana zdaniem naj-,
bardziejcharakterystyczne
cechy tych procesów?

— Do najbardziej znamien
nych przeobrażeń tego okresu
zaliczyłbym unarodowienie mas-

ludowych. Uważam, że proces
ten polegający na

' współuczest
niczeniu w różnych dziedzinach

życia narodu różnych ?jego
warstw ,i kręgów społecznych,
nie jest zakończony. Rozpoczął
się on z chwilą zniesienia ba-,
rier. klasowo. - stanoWych, . ograni
czajcących udział chłopów i ror

botników w kulturze narodo
wej, wprowadzających podział
na kulturę Judową — ćhłopsko-
robotniczą i kulturę wyższych
sfer związaną z ziemiaństwem
i burżuazją. Obecnie mamy je
dną wspólną kulturę narodową
szeroko otwartą dla wszystkich.
Zadomowienie ,-się warstw ludo
wych, chłopsko-robotniczych w

całości kultury narodowej — to
moim' zdaniem najbardziej cha
rakterystyczna . cechą /przemian,
jakie-; zaszły;-.n a.s^ej-:..J&uiturze

W* ciągu ..ubiegłych •. trzydziestu
lat. Demokratyzacja kultury^po
lega ha zwiększaniu się riie ty1-

X listów do redakcji

popraw się •••

wago-
czynni-
iżw

nię-
się

50
,Pol-

Szanowna Redakcjo, ponie- «

waż „Echo KrakóWa” • zasłu
żyło się już wielokrotnie ^przy
chodząc z pomocą, mieszkań
com Krakowa w wielu wypad
kach. kłopotliwych j , przy
krych, zwracam się z uprzej
mą prośbą o interwencję na

łamach Waszego, tak w • na
szym mieście łubianego ? pis
ma w sprawie, która stała się
dla wielu osób paląco aktual
na* .' Chodzi o sprzedaż w ■o-

kresie letnim miejsc sypial
nych i kuszetek do krajów
demoracji ludowych, a zwłasz
cza do Bułgarii. Sprawa dys
trybucji .tyeh miejsc co roku
bulwersuje opinię publiczną
bez szans na rzetelne rozwią
zanie. W tym róku ku za
dowoleniu ■' zainteresowanych
rzecz miała ulec dużej popra
wie, a to: 1) dzięki zwiększe
niu ilości kursujących
nów, 2) zapewnieniu
ków kompetentnych,
sprzedaży dla' turystów
zorganizowanych znajdzie
na każdy dzień bieżący
proc, miejsc. Niestety, „1
res”, który w. tym róku prze
jął całą sprzedaż miejsc sy
pialnych i kuszetek postępu
je z godną napiętnowania bez
troską. Na przykład w dniu 25
czerwca grupa osób, która
przeczekała blisko całą noc

przed okienkami odpowied
nich kas na dworcu dowiedzia
łasięogodz.7-ęj—poich
otworzeniu — iż wszystkie
miejsca zarówno kus<zetki jak
i miejsca sypialne (z A
kłem jednego zwrotu)
wykupione wcześniej
grupy zorganizowane,
cja z niedużą różnicą
rzyla (się nazajutrz' w >

czerwca, kiedy okazało się, że
kahy dysponują trzema miejs
cami. Jak dowiedziałam się,
w dniu 24 czerwca było

'

tych
miejsc aż osiem. Ponieważ co
dziennie odchodzą z Krakowa
2.wagony, a miejsc jest ok. 80,
rzecz wymaga publicznego wy
jaśnienia ze strony „Polresu”
i społecznego wglądu: 1) 'dla-

I czego, jeśli praktycznie na

dzień bieżący kasy nie dyspo
nują lub dysponują tylko kil
koma miejscami, nie; wywiesza

wyjąt-
zośtały

przez
Śytua-
powtó-

dniu 26

się wcześniej odpowiedniej in
formacji ■■w okienkach. **

cięż to zaoszczędziłoby
ludziom sporo 1

godzin nocnego czuwania
dworcu. Czyżby
wstydliwa i nie należałoby u-

widaćzniać jej na piśmie, bo
scripta manent?; 2)

'

dlaczego
niezgodnie z podanymi przez
prasę zapewnieniami, nie , po
zostawia się 50 proc. miejsc
dla turystów niezorganizowa-
nych? Jeżeli zarządzenie
praktycznie anulowano,
procent przewidziany jest
takiej sprzedaży?; 3)
odbywa Się sprzedaż i rezer
wacja miejsc dla grup zorga
nizowanych? Jakie są kryteria
grupy zorganizowanej i jakie
jednostki uprawnione są db jej

'

zgłoszenia.
Niestety, we wszystkich tych

sprawach * „Polres?* wykazuje
skrajną obojętność i nieudol
ność, które stanowią powód do
rozlicznych plotek, i komenta
rzy, m. in. w rodzaju: że

miejsca sypialne również ma
ją swoje ceny czarnorynkowe
(509 zł), a sprzedaż odbywa się
niekoniecznie w godzinach u-

widoczniónych w okienkach

kasowych. Wydaje się żę moż
na byłoby temu, społecznie
bardzo szkodliwemu, zjawis
ku zapobiec, gdyby zamiast
burknięcia zniecierpliwionej
kasjerki „nie ma już miejsc
sypialnych”. kasy wcześniej
wywieszały listy z rezerwacja
mi.'I być może warto byłoby
od czasu takie rezerwacje na

wszelki wypadek posprawdzać.
Na zakończenie ęhćialabym

wyjaśnić/ żę turysta tzw. nie-
zorganizowany to zazwyczaj

- ten, który jadąc z rodziną, nie
dysponuje odpowiednio wyso
kimi funduszami, aby zapew
nić sobie i najbliższym luk
susowe wczasy, jakie oferu
ją nasze.. biura podróży, i je
dnocześnie nie pracuje w in
stytucji na tyle przedsiębior
czej czy bogatej, żeby . za
troszczyła się o jego grupowy
wyjazd. Może ‘ ,wjęc warto

byłoby trudne proińemy takich
szarych ludzi przemyśleć i po
traktować serio i rzetelnie.

MARIA KANIOWA

Prze-
—, wielu

_

koszmarnych
1na

rzecz była.

to
jaki

do

kiedy

ko; konsumpcyjnego udziału.
warstw ludowych w dobrach

kultury,, lecz Coraz bardziej na

potęgowaniu się twórczej akty
wności tych warstw. Jednym z

jej przejawów jest zjawisko
niespotykane W

’

żadnym Innym
kraju nowoczesnej cywilizacji.
Mam na myśli eksplozję parnię- )
tnikarstwa ludzi , pracy ;fizycz-
nęj. Zjawisko to jest niewątpli
wie znamieniem rewolucji ,śpo-
łeczno-kulturoytej polegającej
na tym, żę pisanie pamiętni
ków —w przeszłości zajęcie
uprawiane przez elitę umysłową
— stało się, naturalną amatorską
czynnością wśród chłopów i róy
botników, wśród ludzi prący fi
zycznej. - Tak’ więc stali' się . ónr

współtwórcami pisanej historii
narodu,1' boć przecież od najdąw-
niejśzych czasów ;. podstawą hi-

storiografiibyły, pamiętniki.
— Jakie zmiany zaszły w

osobowości Polaka w ciągu
ostatnich 30 lat.

— Osobowość Polaka .; — to.

znaczy . osobowość, której istot
ną cechą jest świadomość przy
należności . do narodu polskiego,
innymi sł.owyK ••śa.. polska , samo-

wiedza narodowa. »-»<•

”Przypomijiji^'.sobie, ,jak to.

było dawńjęj... §ąmpjwie<izą_ na
rodowa szlachcica pdfegąłą na

tym,' że uważałsię ża członka
stanu szlacheckiego, rządzącego
narodem. .Obecna świadomość
narodowa Polaka ńie ma piętna
śtanowości. Có' więcej, w7 wyni
ku rewolucji socjalistycznej i

ddkónanyćh przeobrażeń; społe
czno-kulturowych ; możemy ob
serwować zaawansowany proces
zanikania trądycji stanowo-kla-
sowej przeciwstawiającej ludzi

pracy umysłowej jako wyższej
kategorii pracy::— ludziom pra
cy fizycznej

'

jako gorszej spo
łecznie, upokarzającej kategorii
pracy.. Likwidacja tego przeciw
stawienia — 'likwidacja zaawan
sowana ale, jeszcze • nie całkowi
cie, 'dokonana — to . istotny a-

'

spekt’‘formowania się, narodu so-

ć.jajis.tyeznegó.j”, >■-"
' -i. Ćzj^■Pana ''zdaniem kul
tura . masowa'» może nam

. przynieść, obok; niewątpli
wych dóbrodżiejstw, także i

pewne .zagróżenie?:':,s.,i
— Ćhciałb^m tuj przede Wszys

tkim zakwestionować .samo po
jęcie „kultury 'masowej”, prze
szczepione na nasz ,grunt ż piś
miennictwa - socjologicznego ..i’
publicystyki 'StańóW Zjednoczo
nych.', Pójęęje. :ku;ltury masowej
zrodziło'' się -WlAmer^ee w, zwią-
żkuj z tjrm, że pojęcie kultury
narodowej; ńtójiiliąło^- . dofrtatecż-'

nego ugruutowąniś;, ; poniewąż
USA nie zdążyły -się jeszcze u-

formować jako naród, gdy coraz

mocniej • na kraj ten, . ną jego
społeczeństwo,,i ■kulturę zączęły
oddziaływać rozkładowe proce-

4
to-

nas

sy imperializmu epoki kapitali
zmu. W warunkach amerykań
skich wartośdlkultury w ;coraz

większym stopniu stawały się
czymś, w rodzaju „towaru” na

sprzedaż. Innymi słowy „kultu
ra;masowa” to kultura typu
warowego.. Dlatego też u /
nie ma i riie może być tego
clżaju „kultury masowej”,
siadamy natomiast „kulturę
rodęwą” upowszechnianą maso
wo dzięki, polityce kulturalnej
naszego kraju m. in. poprzez
radio i telewizję. Te ostatnie
środki przekazu, wbrew licz
nym obawom, nie stały się gro
źną konkurencją dla książki. O -

: golnie rzecz biorąc, upowszech
nieniu radia i telewizji towarzy
szy upowszechnienie czytelnic
twa różnego rodzaju; wzrost za
interesowania nie tylko książką,

(pókoĄczenie na str. S)

Zespół, który w tym roku

zdobył laury Turnieju
Młodych Mistrzów Tech

niki w składzie: mgr ihż. An
drzej Białóbrzeski, • Krżysz-

1 tof Włodarczyk !mgt'-ińżlT>ę-
szek

-n-arń na- to* pytąnie -

znacznie. . Przyszli do

ęji usatysfakcjonowani
szechnym ■;uznaniem i
Więdźią rychłego wdrożenia

wynalazku, nad którym pra
cowali w ostatnim roku.

Początków nieoczekiwanej
współpracy krakowsko-kato-

wickiej szukać należy w roz
licznych pokojach- Instytutu
Odlewnictwa MPC. Pewnego
październikowego dnia inż.
Leszek Mazur (Instytut In
żynierii Materiałowej Poli
techniki: Śląskiej) po dwu go
dzinach telepania się w po
ciągu relacji

’ Katowice ‘—

Kraków, zawitał -w .służbo
wych sprawach — pod Wa-
wel. Odnajdywanie znajo
mych, to warzysk ie yi fachowe

rozmówy:. przyniosły
’

decyzję:
dobrze byłoby

’

wymyślić coś

takiego...
POMYSŁ — SEKUNDA

■Zespół skoncentrował się
na. poszukiwaniu odpowied
niej powłoki dla letniczych
elektrod grafitowych, utlenia
jących się * w procesie

’ pro
dukcji stali. Problem polegał
na

“

. odnalezieniu zwiążku,
który zachov.'ałby zdolność

prze wodzenia prądu a wyko
nana ■z: niego, powłoka była
by wystarczająco szczelna.
Metoda proponowana

’

przez
zespół winna , doprowadzić do

oszczędności 25 proc, y masy
grafitu na jedną wyproduko
waną tonę stali. Tego roaza-

‘ Ma’ż u r ? b^dwiódział

jódno*
redak-

pow-
zapo-

przynosi sławę toreadorom.
Rodrigueza, zakończyła ■się

. TELEFON BEZPIECZEŃSTWA
Przy szosie E-8 pomiędzy Poznaniem a Wrześnią zainstalowano t

pięć „telefonów bezpieczeństwa". Po podniesieniu słuchawki ta
kiego telefonu zgłasza się dyspozytor służby drogowej, który
wf razie potrzeby mbżę srótypie^ sięze•
strażą pożarną/pogn-tbwiem ratunkowym lub MO. CAF — Kłoś

ju system ochrony nie jest
znany w kraju.

Rozpoczęły się żmudne pró
by, . wieczóry ąnąliż;i^y.riikósv,
ślęćżęńię ■ , pray’ . aparatach,
kompletowanie dokumentacji,
Je<jńęL ’z’ festpyPanyęłK-Wwiązsi
ków wykazywały , niedosta
teczne przewodnictwo, inne
kolei' okazywały Się’ nietrwa
łe. Stopniowo drogą elimina
cji po pięciu mięśi^ęaÓi
łoniono ten jeden jedyny
związek spełniający wszyst
kie wymagania. ■.

Wynalazek został zgłosżony
w ostatnich ;. dniach grudnia
do TMMT a następnie zain
teresowano nim; rż^ćzńika pa
tentowego ■inż..‘
Szyeriiawśkiegó ■’i
wiono Komisji' dńs wynalaz
czości przy Radzie Naukowej
Instytutu Odlewnictwa. Po
zytywnie zaopiniowany przez
doc. i T. Hęinara. otrzymał • w

Urzędzie Patentowym : numer

P-169282. .

JEDYNĄSZANSĄW.YŃApAŻCY'..;,„
jest znalezienie potężnego

poplecznika; w, zakładzie pra
cy mówią laureaci. War
runki zarówno w

'

Instytucie
Odlewnictwa jalc ,i'- Instytucie
Inżynierii MateriałńWej 'śPoli-
techniki Śląskiej okazały ślę
nadzwyczajne.! Muśleliśmy
przecież w’ godzinach popo
łudniowych korzystać, z apa
ratury do czego fócżyzyisćje^
nie było podstawy formalnej
(tu ukłon .w stroni; doc. J.
Zakrzewskiego, dysponenta a-

paratury). Zdaliśmy się na

dobrą wolę
'

naszych zwierzch
ników, którzy dyśkretńie czu
wali nad '

naszymi poczyna
niami z grubsza poinformo
wani o przedmiocie . dociekań.
Potrzebne było przymknięeie
oka 1 atmosfera aprobaty.

Budujemy pragmatykę po
stępowania, przecieramy szla
ki dla naszych następców za
rażonych tą samą pasją. Lu
dzie parający się wynalaz
czością są oferentami ważne
go towaru jakim jest myśl
techniczna, oczekują więc za
dośćuczynienia w postaci rea
lizacji pomysłu, A w sobie

samych muszą poszukiwać
tego, co nazywamy, siłą prze
bicia, konsekwencji, upory,
umiejętności postępowania i

zjednywania sobie ludzi.
Choć nie zawsze to wszystko
pomaga.

W naszym przypadku spra
wy przybrały pomyślny 0-
brót. Temat naszych badań
został wciągnięty, do progra-

Ąndrzęja
przedsta-

Instytutu Odlewnictwa MPC
jak 1 Instytutu inżynierii Ma
teriałowej Politechniki Śląs
kiej, ^niezależnie od planów
wdrożeniowych. Czeka nas

jeśźcze spóro pracy przy ttad-
zorze. Chwilowo inicjatywę
przejęły nasze zakłądyr ęracy, ..

które są na etapie dogady
wania się na szczeblu dyrek
torskim. Prąwdppodąbnię Już
w tym roku nastąpi urucho
mienie produkcji elektrod na
szą metodą na skalę przemy
słową. Podjęliśmy 1 i nadal

będziemy podejmować ’
w

przyszłości także wysiłki ra
cjonalizatorskie. Jest to dro
ga szukania satysfakcji oso
bistych, sprawdzania, włas
nych możliwości. Ale jest to
także szukanie potwierdzenia
dla uczelni, które nas kszt?J- ■
eiły. Dyplom inżynierski dziś
stanowi zaledwie punkt wyi- ,

śpią, wymaga stale uzupeł-
niania lektura. myśleniem
technicznym nie rzemieślni- .

czypij ale: twórczym.
Andrzej ; Białóbrzeski i -Le

szek Mazur otwarli już prze- .

wody doktorskie, następne
lata oznaczają dla nich wysi-
łek ogromny. Dla nich i dla
ich ,A rodzin. W tym samym
czasie ich kolega Krzysztof
Włodarczyk ukończy wieczo
rowe studia wyższe w AGH, ....

które1 podjął dwa lata temu.
ELŻBIETA WOJTOWICZ

Walter
sumieniu

Słynna hiszpańska corrida nie zawsze

„Tym razem brawurową wałka Aga pito , ...... ....

poważnymi obrażeniami i długim pobytem w szpitalu. CAF—APiipów

Zbrodniarz
hitlerowski
na usługach
junty chilijskiej

Głównym doradcą tajnej po
licji chilijskiej jest były SS-
standartenfuehrer,

. Rauff. Mai on ha

wymordowanie 90.000 Żydów z

Kijową w latach 1941—42. Po- '»

nadto przez wiele lat kierował '

wydziałem-, który, nadzorował \
budowę samochodów do gażó- ■■■?
wania oraz komór gazowych
w Oświęcimiu, Treblince, Maj-

’

danku i innych obozach zagła-
’

dy. y -yo
W 1945 r. Rauff schronił się

'

do Chile. Ten, zbrodniarz hit- '

lerowsiki ścigany-, był listami ■'
gończymi, a -stara-nia o ekstra- - ■
dycję do tJRF doprowadziły w ,

1S62, r. do. chwilowego jego a-- ■
resżtowania, •

....

Obecnie jest znowu na wqI- V
“ości i .służy' faszystowskiej <;
Jjgęę gwieryą .Pigocljęt^,....



ECHO KRAKOWA
Sir. 4

PRZETARGIprzedsiębiorstwo robót instalacyjnych
w KRAKOWIE - oraz

Zespół szkół mechaniczno-elektrycznych
w CHRZANOWIE

ogłaszają dodatkowe WPISY
na rok szkolny 1974 75

do pierwszych klas zasadniczej szkoły zawodowej
, bez egzaminów wstępnych

w zawodach:
• MONTER wewnętrznych instalacji budowlanych

(sanitarnych)
• MONTER instalacji elektrycznych.

Nauka zawodu dla'montera wewnętrznych instalacji budowla-

nych-sanitatnych, trwa dwa lata, dla montera' instalacji elek
trycznych, trzy lata.

W okresie nauki uczeń otrzymuje wynagrodzenie miesięczne,
w wysokości:

■ klasa pierwsza — 360 t'.
■ klasa druga — 480 zł
■ klasa trzecia — 4.40 zł na gedz, x 200 godz. «= 880 zł.

Ponadto młodzież otrzymuje:
— odzież ochronna, sprzęt ochrony osobistej, odzież roboczą,

narzędzia pracy oraz bezpłatne posiłki regeneracyjne. W kla
sach II i III uczniowie mogą otrzymywać premię do wyso
kości 25 proc, wynagrodzenia oraz nagrody z funduszu za
kładowego.

Młodzież zamiejscowa:
*“* może zamieszkać bezpłatnie w Internacie szkolnym oraz ko

rzystać z pełnego całodziennego wyżywienia, za odpłatnością.
Warunkiem przyjęcia jest ukończenie 8 klas szkoły podstawowej

i dobry stan zdrowia.

Podania o przyjęcia należy składać w sekretariacie Szkoły —

w Chrzanowie, ul. Dzierżyńskiego 3 a.

Po ukończeniu nauki uczniowie mają zapewnioną pracę
w Przedsiębiorstwie — na terenach powiatów: chrzanowskiego,
oświęcimskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego oraz mia
sta Krakowa;

Szcźegółówych informacji udziela Dyrekcja Szkoły oraz Przed
siębiorstwo Robót Instalacyjnych w Krakowie, pl. Boh. Getta 11,
Dolał Osobowy Płac i Szkolenia, pokój nr 106, telefon nr 619-80,
wewn. 112.

Praca

DOCHODZĄCĄ dó . 3-lel-
niego dziecka na 4. godzi
ny dziennik. przyjmy. ■
Ul. Litewska 39/2.

PJftZYJMĘ dózóróóstWó —

warunek mieszkanie. —

Oferty 39088 „Prasa” Kra
ków, Wiślria 2.

MASZYNISTKĘ do pracy
w godzinach przedpołud
niowych przyjmy zaraz. —

Oferty 30024 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

UCZENNICĘ do zawodu
fryzjerskiego przyjmę. —

Żgłośżenia: Kraków, Fili
pa 6, fryzjen

g-39102 PRACOWNICY POSZUKIWANI

PANIĄ umiejącą gotować
zatrudnią na plebanii-■w

Krakowie, — Oferty Ś0Ó81
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

FRYZJERKĘ damską —

(zdólną) — przyjmę. —

Mieszkanie na miejscu. —

Skawina, Żwirki i Wigu
ry 21, tei, 142.'

g-39099

Wytnij, naldefźwęiek*xa 50 gr i wrzuć db skrzynki pocztowej’

pód ódrełsem:/:

WOJEWÓDZKA KSIĘGARNIA
WYDAWNICTW TECHNICZNYCH
ul. PODWALE 4 31-118 KRAKÓW :

Mietlice

aa znaczek
pOeitowy .■

Zamawiam i prószę o przesłanie za zaliczeniem pocztowym:

Autor Tytuł Wydaw
nictwo

tena^-

zł

Gęsiarz Ż.
Naprawa samochodów

Fiat 500, 500 D, 600, 600 D,
850, Zastaua 750, 850

WKiŁ 75.— .

Gołębiowski S. Badania kontrolne
samochodów WKiL. 38.—

Hausman J. Prowadzę swój samochód WKiŁ 20.—

Informator samochodowo-
motdcyklowy 1974

WKiŁ 30.—

Janowski 3. K. Młody konstruktor
zbiór 3

WNT 30.—

Jeżewski W.
Jeżdżę samochodem

Volkswagen 1200,
1300, 1500

WKiŁ 30.—

Klineeki Ż. Motocykle. — Budowa,
działanie, opisy techn.

WKiŁ 60.—

Skumał Naprawa samochodów.
Trabant 500, 600, 601

WKiŁ 45.—

Słodowy A. Lubię majsterkować WNT 30.—

Szenejko W. Jeżdżę samochodem
Polski Fiat 125 p

WKiL 30.—

Technika naprawy
gramofonów i wzmacniaczy

WKł£$: 40.—

Widomśki Ł. Tranzystorowe
przyrządy pomiarowe

WKiŁ 40.— .

Zasada-S. Szybkość bezpieczna
' SiT 30.—

data Imię i nazwisko żąmawiającego

dokładny adres, nr kodu pocztowego

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Tekstylno-
Odzieżowe w Krakowie, pl. Szczepański 2 —

ZLECI W DRODZE PRZETARGU NIEOGRA
NICZONEGO wykonanie robót stolarskich
i ślusarskich, związanych z wyposażeniem no
wo otwieranego sklepu przy ul. Grodzkiej 3
w Krakowie.
W zakres robót wchodzą:
I. ROBOTY STOLARSKIE

1) obudowa wystawy
2) lady
3) regały
4) podium
5) kabiny przymierzanie
6) balustrada klatki schodowej
71 schody.
8) parapety okienne
9) kasy

10) boazerie
11) karnisze zasłonowe
12) karnisze oświetleniowe
13) półka klatki schodowej
14) rynny oświetleniowe

u. roboty Ślusarskie
1) raster wystawowy
2) raster oświetleniowy
3) gabloty ekspozycyjne
4) kraty kute na okna
5) stelaże do kas
6) obudowa radiatora
7) obudowy grzejhików.
Całość robót wykonawca winien wykonać

z własnego materiału. — Termin wykonania:
III kwartał 1974 r.

Ze szczegółowym zakresem robót można za
poznać się w Dziale Inwestycji i Remontów
WPTO w-Krakowie, ul. Grodzka 26, II piętro,

W przetargu mogą brać udział przedsię
biorstwa państwowe,. spółdzielcze i prywatne.

Oferty, w zalakowanych kopertach, z napi
sem

'

„przetarg”, należy składać w biurze
WPTO w Krakowie przy ul. Grodzkiej 26,
do dnia 11 lipca 1974 r.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu
15 lipca 1974 roku, o godzinie 10, w biurze
WPTO przy ul. Grodzkiej 26.

Zastrzega się prawo dowolnego wyboru
oferenta lub unieważnienia przetargu bez

obowiązku podania przyczyn.

Z ORBISEM
00 PORTÓW
MORZA ŚRÓDZIEMNEGO

statkami
M/S <1WAN FRANKO* od 2. do 18. X. 1974 r.

Trasa: Genua — Neapol — Palermo — Alek
sandria — Bejrut — Istambuł — Odessa.

M/S tŁOTWA* od 6. do 27. IX. 1974 r.

Trasa: Odessa — Istambuł — Pireus — Ateny
— La Valetta — Palermo — Neapol — Monte

Cassino — Rzym — Florencja — Wenecja —

Wiedeń — Katowice. (Na trasie Neapol — Ka
towice przejazd autokaróm).

Zgłoszenia i zapisy przyjmują placówki PBP „ORBIS".

Administracja Mieszkań — Kraków, ul. Ra
kowicka 29 — zatrudni natychmiast do pracy
na terenie miasta Krakowa:

— MALARZY
— ŚLUSARZY

■'PARKIECIARZY f* - •
'

^-STOLARZY . S;:'■—''MURARZY :P T,'JW
— DEKARZY—-u., -

— OGRODNIKÓW sezonowych.
Wynagrodzenie Wg UZP obowiązującego

w budownictwie.
Dla pracowników stałych 50 proc, zniżki

kolejowej. — Po dwóch latach pracy dodatek
preferencyjny za wysługę lat.

Warunki płacy i pracy do omówienia na

miejscu w biurze przy ul. Rakowickiej 29,
pokój nr 16, w godż. 7—45.

AJENTÓW
w sklepach i kioskach
zatrudni zaraz na warunkach umowy
zlecenia — Dyrekcja Krakowskiego
Przedsiębiorstwa Handlu Spożyw
czego — Oddział w Nowej Hucie.

Praca na terenie Nowej Huty.
Warunki pracy i płacy do omówie

nia- w Dziale Ekonomicznym, Nowa

Huta, os. Teatralne 9, pokój nr 8 —-

codziennie od godziny 8 do 15.

HUTA im. LENINA
w KRAKOWIE

zatrudni natychmiast:
■ PRACOWNIKÓW NIEWYKWALIFIKOWANYCH do pra

cy w produkcji oraz przyuczenia de zawodu, na stano
wiska manewrowych • v

■ POMOCNIKÓW maszynistów parowozu, z zawodem

ślusarza
■ MANEWROWYCH z uprawnieniami PKP

■ ŚLUSARZY, TOKARZY, ELEKTRYKÓW po zasadni
czej szkole zawodowej

■ FORMIERZY ODLEWNIKÓW
■ KOWALI
■ MURARZY, MALARZY, CIEŚLI BUDOWLANYCH

1 ZBROJARZY
■ TECHNIKÓW ELEKTRONIKÓW
■ KIEROWCÓW samochodowych I i II kat. prawa jazdy
'■'‘WARTOWNIKÓ W straży przemysłowej (kobiety zamiej-

;
‘ ścowe — na wkrun^ach dojazdu)

■ INŻYNIERÓW i TECHNIKÓW budowlanych t upraw
nieniami budowlanymi

■ MISTRZÓW robót budowlanych
■ TECHNOLOGÓW budowlanych.

Dla zamiejscowych zakwaterowanij w hotelach pracowniczych.

Zgłaszających się przyjmuje Dział Kadr w Hucie im. Lenina —

dojazd z Dworca Głównego PKP w Krakowie tramwajem linii „4”.i

Wysiadać na przystanku przed budynkiem Dyrekcji Huty.
Ponadto Zakład Przetwórstwa Hutniczego w HiL w Bochni —

zatrudni z terenu powiatu bocheńskiego i przyległych:
H ABSOLWENTÓW zasadniczych szkół zawodowych 1 śred

nich szkół technicznych do szkolenia na stanowiska wal-
cowników i operatorów urządzeń walcowniczych■ INŻYNIERÓW inżynierii sanitarnej, z praktyką w za
kresie oczyszczania ścieków.

. Bliższych informacji udziela Biuro Personalne Zakładu — Boch
nia, ul. Wygoda — telefon nr 225-55, wewn. 117.

POMIESZCZENIE SUCHE
o powierzchni 100—500 m2, WEŹMIE
W NAJEM — na cele magazynowe
w Krakowie, ewentualnie pow> kra
kowskim lub chrzanowskim, zakład
Uspołeczniony w Krakowie.

Oferty, ze szczegółowym opisem i wa
runkami najmu kierować pod adresem:
„Prasa” — Kraków, Wiślna 2 — dla nr

K-5612.

Przedsiębiorstwo zapewnia dla zamiejscowych bezpłatne za
kwaterowanie, z wyżywieniem częściowo odpłatnym.

DYREKCJA KRAKOWSKIEGO

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO

w KRAKOWIE, ul. MAZOWIECKA 31

ogłasza WPISY
dla absolwentów klas ósmych

do klasy I i II Zasadniczej Szkoły Budowlanej
oraz 1-rocznego i 2-letniego Hufca OHP

w zawodach:
• MURARZ-TYNKARZ
• BETON1ARZ-ZBROJARZ
• CIESLA-MONTAŻYSTA
• POSADZKARZ-WYLEWKARZ
•

TROCINY
w dużej ilości posiada — Przedsię
biorstwo Produkcji Pomocniczej
i Zaopatrzenia „Budostal”, telefon

nr 407-84.

Może je przekazać bezpłatnie zaintere
sowanym przedsiębiorstwom i osobom

prywatnym.
'

Odbiór własnym środkiem transportu
z tartaku położonego na głównym placu
budowy HiL przy ul. Kijowskiej.

STOLARZ

MALARZ

BLACHARZ budowlany
MONTER maszyn budowlanych
SLUSARZ konstrukcyjny.

Po ukończeniu szkoły młodzież ma zapewnioną dobrą praeę
i możliwość kontynuowania nauki w Technikum Budowlanym.
Informacji udziela i zgłoszenia przyjmują:

■ Dyrekcja Krakowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego,
w Krakowie, ul. Mazowiecka 31, pokój 506, telefon 304-50,
wewn. 77

■ Zarząd Budowlany w Bochni, ul. Karosek 53 a, tel.221-5#
■ Zarząd Budowlany w Brzesku, ul. Brzezowiecka 4, tek 60-
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TELEFON TYGODNIA 546-34
CZEKA NA ODPOWIEDŹ

Ochrona natury
W związku z awarią naszego aparatu telefonicznego 546-34

W ub. środę nie doszedł do skutku telefon tygodnia pt.: „O-
chrona natury*’. Temat ten ponawiamy jutro. Prosimy więc
o przekazywanie nam sygnałów o niszczeniu zieleni i w o-

góle naturalnego środowiska człowieka. Dość często, w re
dakcji dzwonią telefony, zawiadamiające nas o bezmyślnym
usuwaniu -drzew, o zatruwaniu wód np. wskutek mycia sa-

mochodów w rzekach i potokach, o braku opieki nad sta
rymi parkami itp. Będziemy wdzięczni naszym informato
rom nie tylko za samą wiadomość, lecz również za podanie
kto jest sprawcą tego rodzaju wyczynów, kto odpowiada za

zubożenie naszego naturalnego otoczenia. Może zabrałyby w-'
tej sprawie również głos takie stowarzyszenia jak Polski
ZWiązek Wędkarski, Polski Związek Łowiecki, Liga Ochrony
Przyrody itp.

’

Jak zwykle jutro, w środę w godz. 9—12 oczekujemy na

sygnały przez telefon nr 546-34.

Zaopatrzenie musi być
coraz lepsze naszym zdjęciu: fragment wystawy ludowych kwiatów 1 zabawek, czynnej w salach Rą-

Narodowej przy pl. Wiosny Ludów 3/4. Fot. Jadwiga RUBIŚ

Rozpoczęła sie
batalia

Z. Udziałem prezydenta Jerze
go Pękali odbyła się wczoraj
narada dyrektorów wydziałów
1 zjednoczeń podległych Urzę
dowi Miasta.

W ceńtrum dyskusji znalazła
się sprawa realizacji ważniej
szych aktualnych zadań gospo
darczych. Po wysłuchaniu in
formacji na ten temat prezy
dent zobowiązał dyrektorów
Krak. Zjednoczenia Przeds.
Przemysłu Terenowego, Krak.
Przeds. Przemysłu Gastronom.,
Woj. Związku Spółdz. Pracy o-

raz Centralnego Związku Spół
dzielni Mleczarskich do nadzo
rowania przygotowań podleg
łych im placówek do sezonu let
niego, do uzupełnienia zaległo
ści w dostawach rynkowych o-

raz zwiększenia produkcji no
wych artykułów.

Poza tym prezydent J. Pę
kala wydał polecenie dyrekto
rom Wydziału Gospodarki Ko
munalnej, Zjednoczenia Przed
siębiorstw Gospodarki Komu
nalnej i Mieszkaniowej, a tak
że Wydziału Komunikacji prze
prowadzania stałych kontroli
porządkowych w zakresie czy
stości ulic i podwórców, remon
tów itd. Winni niedbalstwa i nie
przestrzegania obowiązujących
przepisów pociągani będą do od
powiedzialności.

Do przeprowadzania kontroli
zaopatrzenia, dostaw surowca,

podaży artykułów spożywczych
itd. zobowiązani zostali dyrek
torzy Wydziału Handlu
PIH.

II TARGI SZTUKI LUDOWEJ

warto obejrzeć, warto kupić
Targowe dni — oblężone stoi

ska poszczególnych spółdzielni
zrzeszonych w Cepelii, stoiska
Stowarzyszenia Twórców
wych, pokazy rękodzieła
wego.

Na estradzie pod wieżą
szową trwają właściwie

Ludo-
ludo-

Ratu-
nie-

Komunikat MO
■śr W KpnąUąriąęjftJdP Kraków—

Kleparz przy ni. Mazowieckiej 112

(nok. 17) nr tel. 382-70 zn«Muje--«tę
do odebrania, rę.węr składany, zna-

l*z’my .u sorawców kradzieży.’
Pod powyższym adresem MO prosi
o zgłaszanie się osób, którym w

maju 1 czerwcu br. skradziono ro
wery w parku Jordana.

przerwanie występy regional-

Kraków Marek

nych zespołów 1 kapel. W‘ nie
dzielę oklaskiwano zespół „Ka
mionka” z Łysej Góry, siostry
Knapikówny. Jak zwykle wiel
kim zainteresowaniem Ciesźyiy
ślę pokazy mody damskiej pt.
„Motywy ludowe w odzieży
Współczesnej”. Większość ż za
prezentowanych na nich krea
cji zyskała duże uznanie ogląda
jących pań.

Na kiermaszu ruch ogromny.
Powtarza się historia z roku 17-
biegłego — kwiąty z Zawady idą
jak świeże bułki i ciągle ich za

mało. Większym chyba zaintere
sowaniem niż poprzednio' cieszą
się hafty Sr • koronki, Szczegól
nie żaśwhaftóWane bltizkś, ko
szule i„krajki....

‘
~ -

Amatorzy pięknej
nie , doczekali się
kiermaszu wyrobów
Wych z Włocławka. Nie wiemy
ćzy to niedopatrzenie organiza-

tó-
na

bę-

torów, czy po prostu brak
waru, o który tak trudno
naszym rynku.

Dziś jeszcze i jutro trwać
dą kiermasze, czwartek poświę
cony zostanie sztuce ludowej i
folklorowi Beskidu Żywieckiego
1 Śląskiego. Przy okazji warto

odwiedzić czynną w lokalu przy
Małym Rynku 2 regionalną
karczmę beskidzką, (e)

ceramiki
niestety
faiońso-

Ten adres

Mamy jedną

kulturę narodowa

(DokoHctenie ze str. 3)
lecż także prasą, słowem dru
kowanym i pisanym. Są to więc
Zjawiska pozytywne.

— Oglądając się wstecz,
sięgamy jednocześnie wzro
kiem w przyszłość. Jak Pan
sądzi, w jakim kierunku
pójdzie rozwój kultury w

ciągu następnych kilkudzie
sięciu lat?'

— Wizją przyszłości? Ograni
czę się tu do szkolnictwa, któ-
ryńi zajmuję się od wielu lat.
Ostatnio wiele się pisze zarów
nounasjakizagranicąotak
zwanym kształceniu. „ustawicz
nym” albo „permanentnym”.
W dóbie rewolucji naukowo-te
chnicznej wiedza zdobyta w

szkole nie wystarczy na całe ży-_
cie. Kształcić się trzeba stale.

Czy w związku z tym nie wy
maga rewizji podział na pracu
jących i uczących się?

Niedaleka przyszłość przynie
sie zasadniczą reformę tradycyj
nego systemu kształcenia. Skró
cony' zostanie okres odsunięcia
młodego pokolenia od udziału w

prićy i życiu zbiorowym spo
łeczeństwa, oktęs odsunięcia
młodych od rzeczywistej odpo
wiedzialności ; za życie narodu.
Przedłużenie czasu- trwania sztu
backiego infantylizmu nie ma

uzasądnieńia ani w psychologii
rozwoju młodego człowieka,
ani w potrzebach rozwojo
wych dynamicznego społe
czeństwa socjalistycznego, w

którym mądrość nie jest, jak
w odległej przeszłości, wyłącz
nym przywilejem starości.

Rozmawiała:
HALINA GÓRSKA

wczoraj opuścił
Michel na motocyklu WSK 125 u-

dąjąc się na wyprawę dookoła
świata. Jest on studentem IV'r.
Akademii Rolniczej w Krakowie

Uwaga Czytelnicy I

Zawiadamiamy, iż dyżury
naszego doradcy prawnego
W lokalu Redakcji w dniach
6, 13 i 20 lipca nie odbędą
się. Najbliższy dyżur po ur
lopie doradcy prawnego: so
bota 27 lipca br. godz. 13—
15 ul. Wiślną 2 pok. 29.

WYDAWCA: Krak. Wyd. Prasowe
RSw „Prasa — Książka — Ruch”,
ni. Wiśina 2. Nr Indeksu ssons.

druk: Prasowe Zakłady Gra
ficzne ksw „Prasa - Książka —

Buch”, Kraków, ul. Wielopole 1.

i -... -3-4

Śladem naszych publikacji
. W związku z zamieszczona w

„Echu” notatką pt. „Skuteczne
zniechęcanie” Krakowskie przed
siębiorstwo Surowców Wtórnych
informuje uprzejmie, iż makulatu
rę przeznaczoną na budowę cen
trum Zdrowia Dziecka przyjmują
następujące punkty: ul. Radzikow
skiego 37'43 od godz. 8—16, os.

Szkolne 21 od 8—16, ul. Kątowa *

od 9—14 30, ul. Miodowa 32 ód 8—17,
ul, Kapelanka ,43 od 9—14, ul, Józe
fa 16 od 1-15, ul. Pstrowskiego 34
od 8—16, ul. Mazowiecka 126
od 9—16, Kr. Jadwigi 7 od
9—16. Zakopiańska 16 od 12—16, ul.

Młodej Polski 16 od 14—18, ul. De-
makówa 25 w Nowej Hucie od 11—
16 (środy od 11—18), Podgórska 8
od7—1Si'
7—15.

Wszelkich

cych spraw
młodzież szkolną i inne osoby ma
kulatury na CZD udziela 1 rak.
Przedsiębiorstwo surowców Wtór
nych telefonicznie W godz. ód 7—
15: teł. 216-89, 376-53, 449-01 oraz od

godz. 8—16: teł. 208-54 1 232-21.

(mar)

i członkiem Akademickiego Moto-
klubu. Już po raz drugi spędzać
będzie nietypowe wakacje, które
umożliwia mu współpraca z PZL
w Świdniku, wytwórcą najpopu
larniejszych motocykli WSK, W
ub. roku Marek Michel przemie
rzył na WSK 125 trasę długości 24

tys. km przejeżdżając przez 19

państw od Indii po Francję. Jego
motocykl eksponowany był nastę
pnie na paryskim Skłonie Motory
zacyjnym* .

W tym roku zamierza w ciągu
wakacji pokonać trasę długości 35
tys. km. która prowadzić będzie
przez Europę zachodnią, północną
Afrykę. Bliski . Wschód do Singa
puru, gdzie przeprawi się na kon
tynent amerykański i po przeje
chaniu Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej w październiku
stawi się na zajęcia na uczelni.

Motocykl, którym wyruszył,
przygotowany został w warszta
tach PZŁ, jest jednak motocyklem
seryjnym, a jego dodatkowe wy
posażenie stanowią bagażniki i o*

budowa kierownicy chroniąca
przed wiatrem. Pierwszemu Pola
kowi, który- zamierza świat obje
chać motocyklem życzymy „kwa?
dratowych kół”. (j. r.)

FOT. JADWIGA BUBIS

już nieaktualny
Funkcjonariusze IV Komisariatu

Mo w Prokocimiu wykryli w mie
szkaniu przy tal. Na Kozłówce ...

fabryczkę alkoholu. Jej nielegalny
właściciel Stanisław I., dyspono
wał w trakcie „yrizyty” milicjan
tów gotowym produktem, który
razom z urządzeniami do pędzenia
bimbru został zakwestionowany.

<2>

prowizoirket
Sp-nia Mieszkaniowa im. T. Ko

ściuszki ma ambitne plany i bu
duje wiele bloków mieszkalnych,
jednak nie ustrzegła si<$ od usterek
w formie nieurządzenia chodnika
dla nowo wprowadzonych lokato
rów bloków 10 i 11/ dla dojścia su
chą nogą do pawilonu spożywcze
go na os. Widok w Brdnowicaeh.
Obecnie, przy wykonywanju robót
drogowych i budowlanych, nie ma

odpowiedniego — choćby prowizo
rycznego — chodnika w tym miej
scu wskutek czego nawet przy
małym deszczu powstają w kolei
nach i zaglćbićniach kałuże takie,
że wprost niemożliwością jest
przejść nawet w dzień do mieszka-

* pija, a cóż dopiero nocną porą gdy
równocześnie nią ma lampy oświe
tlającej teren. .. .

Czytelnik — G. J.

o indeksy
W krakowskich wyższych uczel

niach rozpoczęły się dziś egzaminy,
wstępne. Przez cały okres ich
trwania we wszystkich głównych
budynkach akademickich czynne
są od godziny 8 do 14 centralne

punkty .informacyjne zorganizowa
ne przez S2SP. Kandydaci na stu-ż
dentów mogą tam otrzymać wszel
kie niezbędne informacje — w któ
rych salach odbywają się egzami
ny. jak dojechać do budynków,
gdzie zjeść obiad itd,

A nt«ł kilka w* 0domośc» 7 po
szczególnych uczelni zebranych
na piec minut przed egzaminacyj
nymi zmaganiami. .

Akademia Górniczo-Hutnicza.
Otwarto tutai now* kierunek or
ganizację zarządzania. Ogólnie na

jedno miejsce przypada 2 Randy-
datów. Największym powodzeniem
w AGH cieszą się dyscypliny : nr •

talurgia, inżynieria materiałowa
i ceramika.
/Uniwersytet Jagielloński, Nowy

kierunek — bibliotekoznawstwo*
Zreformowano studia administra
cyjne na Wydz, Prawa. Do egza
minów przystąpi 5 tys. kandyda
tów — czek na nich 2665 miejsc.
Najtrudniej będzie się dostać na

historię sztuki (7 kandydatów na

1 miejsce), prawo (4,811) v historię
(5:1), socjologię (3:i). Najmniej
szym zainteresowaniem cieszą się
— jak zwykle — fizyka i matema
tyka.

Politechnika Krakowska* Nowe
kierunki: transport kolejowy, tt-

rządzenia cieplne, d zdrowotne 1
ochrona powietrza. Ponad 34 proc,
kandydatów to kobiety.. Na archi*
tektwró *»rzvpadało 4.5 ’ kandvdats‘
ha i miejsce (po egz* z rysunku
2:1) j na budownictwie lądowym
(SU)/

Akademia Rolnicza. Studia tutaj
cieszą się większym powodzeniem
niż, w latach ub* Otwarto nowv

kierunek — technologię żywności.
Średnio w uczelni na 1 miejsce,
przypada 2,5 kandydata* Bez egż.
pi zyjęto 40 osób* Na ogrodnictwie
stosunek , kandydatów do liczby
miejsc wynosi 4:1, tech.żywności
3^5:1, zootechnice i mechanizacji
rolnictwa 3:1» Nawet na kierun
kach tech. jak melioracja i gtode-
Zja 2 :i.

Wyższa Szkóla Pedagogiczna.
ŃffWy kletUhek bibliotekoznaw
stwo (nfedobór kandydatów). Na

pedagogikę*-smolną, na jedno mieJ-
/jięe^Ąą sMudł.a^ przypada 7 „osób,
geografię 1 historię — 3. Brakuję
Chętnych do studiowania Wycho
wania technicznego. 65 osób przy
jęto bez zdawania egzaminów.

. Akademia . Medyczna. Podobnie

jak w roku tib. wszystkie egzami
ny przeprowadzone zostaną meto
dą testową. Zgłosiło się 1400 kan
dydatów. Z tej.liczby na. studiach
lekarskich kształcić sie bęcM* mo
gło 200 osób, stomatologii 80, a

farmacji iop.
t Akademia Ekonomiczna. Uczel
nia przyjińie 850 studentów *—

zgłosiło się 1726. Największym po
wodzeniem cieszą r się: ekonomika,
produkcji (400 kandydatów na 150
miejsc) i cybernetyka (156 : 100).

Centralne punkty Informacyjne
znajdują się: AGH — pawilon
At-Q:; UJ -- Collegium Novum; PK
— budynek gł. przv ul. Warsz^w-

skiej; AR — lokal ŚZSP, Ul. Żiajij
WSP — budynek, ul. Podchorą
żych: AM — lokal SZSP, ul. Grze
górzecka ; WSE — Nowy Gmach,
ul. Rakowicka. (ja)

prztąg herbacie

Studenckie wizyty i rewizyty
Jak co roku, kilka tysięcy studentów krakowskiego środo

wiska opuści Polskę, by spędzić część Wakacji w krajach
demokracji ludowej czy na zachodzie 'Europy.. Z -kolei kra
kowianie przyjmą w Międzynarodowym Hotelu Studenckim
grupy zagraniczne.

O zasadach, zasięgu i celach zagranicznej wymiany bez
dewizowej rozmawiamy z szefem Komisji Zagranicznej, za
razem z-cą .kierownika krakowskiego „Almaturu” — AN
DRZEJEM WOJARSKIM.

i

Twardowskiego 25 od

Informacji dotyczą-
przekazywania przez

Gdzie wrzucać ?

Z wywieszonymi językami
biegają w poszukiwaniu skrzyn
kipocztowej tttryśći zwiedzają
cy- krakowski Rynek . Główny
i najbliższe Rynku ulice. Gdzie
wrzucić kartkę upamiętniającą
pobyt w naszym mieście?

Nd, właśnie gdzie droga nasza

Poczto^ (marj . . .
_

— Ilu studentom, jes
teście w stanie zapew
nić wyjazdy?

— Około trzem tysiącom
liczba ta dorównuje ilości

osób wysyłanych przez „Al-
matur”’ prowadzący działal
ność, stricte turystyczną. -Na
szym. zaś celem jest wymia- ■
na kulturalna, sportowa i

najistotniejsza —■ naukowa.
Oczywiście studencka.

Każda z uczelni nawiązała
własne kontakty z poszcze
gólnymi uczelniami, podob
nego typu poza granicami’ Polski. I tak UJ (RU SZSP)
— wyjątkowo uprzywilejo
wany, działa bowiem magia
samej nazwy — utrzymuje
stosunki z uniwersytetem w

Helsinkach, z V7iednlem,
Bramen w RFN, AGH — z

należy
mniej-
simo-

Belgią, Francją. Wydział Ar
chitektury Politechniki Kra
kowskiej — ze szkołą Archi
tektury pod Londynem,
ASP ze-szkołą- artystycz
ną w Helsinkach, Akademia
Medyczna z odpowiednią u-

cżeltiią w Mkrsylii.
: Natomiast’ dó - nas

Zadbanie o uczelnie
sże, którym, trudniej
dzielnie doprowadzić do wy
miany na szczeblu organiza
cji uczelnianej. Zależy nam

przede wszystkim na zdoby
ciu praktyk naukowych. któ
rych ucżeśtńictwo zaó-wbeuje.
Ostatnio stąrąmy się. o 'wy
mianę z Instytutem Plano
wania w Uppsali dla Wyż
szej Szkoły Ekonomicznej.

— Przypuszczam, ź«

Wasza działalność niesie i !i
inne, korzyści...

— Jako organizacja mło
dzieżowa mamy wyjątkowo

• wysoko postawioną • turysty- ■
kę. Tu nieco odbiegamy ód

zasadniczego przedmiotu na
szej rozmowy... Rajdy, .tak
popularne u nas, nie są zna
ne dla przykładu bratysła-
Wianóm, z którymi ostatnio
rozmawiałem. Nie ma także

biura
„Almaturowi”.'

my i’

w bratnich krajach’
podobnego
Tak więc uczymy się
uczą się od nas.

— A ostatnie
sukcesy?

— Doprowadziliśmy
••letniej umowy z Niszein W

Jugosławii. Spodziewamy się
wyjazdu 30-osoboWej grupy z

Polski do Budwy, my zaś
gościć będziemy w zimie Ju
gosłowian na obozach’ nar-

..eiSrskich. W którejś ż zimo-

Wycih stolic, Dla .Jugbśłó-
.Wian jest to dużą atrakcją, .

— Dziękuję z« rózmó-
życzę licznych, mi

łych kontaktów.
Rozmawiała:

ELŻBIETA WOJTOWICZ

Wasze

do 10-.

I



ważne rozstrzygnięcia
fi

AWANS do czwórki najlepszych zespołów pił
karskich jest chyba jednym z największych suk
cesów polskiego sportu. Nasi reprezentanci zdoby-

, wali Już wiele razy drużynowe ;i indywidualne ty
tuły mistrzów świata, zdobywali złote medale o-

’

limpijskie, lecz w piłce nożnej, tej najpopularniej
szej dyscyplinie, nigdy nie mogli wyjść poza prze
ciętność. '.’

Aż tu nagle stała się rżecz, któ
ra ■■do niedawna wydawała się być
marzeniem śęiętej: głowy:' w;

naiowym turnieju o ^mistrzostwo
świata j edenastka polska odniosła
pódrząd pięć zwycięstw, W
większości wypadków w przednim
stylu...

Po ’ niedzielnych spotkaniach, w

półfinałowych grupach - zapadły
j uż dość ważne . rozstrzygnięcią;,
■pgąnow-ięie wiadomo obecnie,. kto
bidzie walczył o medalfe. W poko
nanympolu pozostały: NRD i,
■Argentyna, prąz- Jugosławia £

Szwecja. Ostatnia tura ' meczów
wyłoni natomiast drużyny, które
stoczą pojedynki ó pierwszą 1
trzecie miejsce, oto układ tych
spotkań: grupa „A” Holandia —

Brazylia,, grupa „B” RFN — Poh
ska. Na pierwszym miejscu jialiś-
my Holandię i RFN, .tym zespołom
w zasadzie wystarczy w środę u-

zyskać rezultaty remisowe, mają
one bowiem korzystniejszą różni-?
ca bramkową. Holenderscy piłka*,
rze zdobyli, w- półfinałowych me
czach - sześć goli, a. ■nie;- str.ąciji ant

I ANTIBES. Adam - Smcl-
’

czyński zdobył brązowy me-

dal w strzelaniu, konkuren-

cja „trap”, podczas mi-
I strzostw Europy.
1 KARPACZ. Kolarski wy-
t ścig 6 górskie ■mistńżpstWó;
•Polski
[ stwem

[ skiego ..

!■Driigie -ftilejsdet. z .ająl.'JŚ>tam-
! sław Szozda (LZS Ziemią’ p-
J polska) w tym samym ćza-
l śię;;cd. ;zwyętęzći'. :;'’’

zakończył się zwycię-
Ryszarda Szurkow-

Iii

t AMSTERDAM. W między- t

[ ńąrpdpwych regatach Wioś- f

[ latrśkich,
‘

w konkurencji 1

[dwójek bez sternika, zwy- 1
t ciężyła osada polską: Alfons J
fi Zbigniew ■Ślusarscy. .

[ - BRATYSŁAWA... ■W mię- (
'

dzyńąrodowym turnieju pił-, J
f ki wodnej zwyciężyła CSRS 5
I przed Polską, juniorami )
(CSRS, CSRS II, Bułgarią ,14
.Austrią. (

I LONDYN. Angielski Zwią- |

r żek (Piłkarski zaproponował J
r opiekę nad repręźentaeją. te- (

. go kraju trenerowi Donowi (
' Reviemu.. . . ■«

j ednego, natomiast Brazylij czy cy
legityńiują . się -i różnicą ‘•3:1’. < • jeśli
zaś :(jiędzi;o naszą grupę, to że-

spól RFN strzelił sześć bramek, a

stracił dwie, Polacy mają taką
śaihą .różnicę jak drużyna bra
zylijska, tzh. 3:1.- Wszystko ; róz-
śtrżygnie Się jednak w bezpóśred-
nich pojedynkach tych zespołów
na murawie boisk.

< Tyle ogólnych uwag, z kolei kil
ka informacji o jutrzejszym prze
ciwniku polskich piłkarzy, o rep?
rezentacji RFN, obecnie startuje
ona już po raz szósty w turnieju
o mistrzostwo świata. W -inaugu
racyjnym’ występie, w 1954 toku
W Śzwajćatii, ‘RFN zajęła pierw
sze mifejsęe/ wygrywając W finale
ż Węgrami 3 :2.W cztery lató póź
niej . piłkarze niemieccy przegrali
w półfinałowym meczu ze Szwe
cją (mistrzostwa odbywały się
właśnie w tym kraju) i zaj ęli o-

statecżnie ■czwarte miejsce. W 1962
roku RFN doznała porażki W
ćWięrćfinale ź, Jugosławią 0:1 (j.e-
dyny !,wypadfek. kiedy, to nasz ju
trzejszy p r-zóeiWnik nie aWanśówał
dó pierwszór czwórki). W 1966 ro
ku. mistrzostwa odbyły się W An
glii, REN.* uzyskała wnich wyni
ki;: 5:0 ze. ŚzWajćąrią,. 0:0 z Ar
gentyną. 2:1 z f Hiszpanią, 4:0 z U-

rugwajem. 2:1 ‘
z ZSRR, w finale

przegrała zaś z gospodarzem tur
nieju po 2^4,

Finały piłkarskich mistrzostw
świata' — ćżyż móżńa oćżeki-
* wać4 że.,jąkąkolwiek inni im-

■«»»■ fsyssiO6 '• TMa'
a^ftoścrWarWh. zma-

jędenastek
świat* przybyli również i ęi, któ-

ńre p^wódow^ły* wyłącznie
piłkarskie emocje. Biznesmeni.

' Dla . nich '

finałowy turniej . jest
wspaniałą imprezą handlową. .

■■.Dlaf. zespołów . pierwsza
runda nie /zamsze1. . przebiegała
zgodhie ? ż.\. ich oczekiwaniami.
Większość zespołów.zostąła /, /już
wyeliminowaną / z : walki, o naj
wyższe .. ■trofeom. Nie . przeszka
dza tó / jwćałę, żę. niektórym pił-
karz<kn Jyyęiińlirió^wańych zęspo-

1 l.Ów. turniej przysporzyłAwjęlę za-

[ dowólęjnia. Dla AdrJąna, Alstoną z

! Australii, ;$tepe/'Kakpk'ó ż Zairu,
! ęży . Hąitańęzyka; Henry Ęranćillb-

na pzetyfcąwy; •.y^ystęp w Eu ropie
■być może; będ.zie gię.' kojarzyl' z

prógiern. do < kstriery piljtąrskłęj.
Australijczyk\ bowiem otrzyrpał p-
fertę - itrahśferówą ód ńąmburger
;.sy,’-’piłkąrż7.Źątru rr. ód /St. Etien-

ne, a niedawny . rywal Szarmacha
i Laty, bramkarz reprezentacji
Haiti, ijnimo że Polacy „haderwą-

1 li”- mu nieco opinię siedmioma
strzelonymi bramkami —' kokieto
wany j est przez vkluby franćuskie.
. Propozycje podpisania • kontrak-

.

— Pozwól mi przyjechać do siebie po wakacjach.
Ustaliłam' z Gilian, że dó spółki wynajmiemy domek
na sierpień i wrzesień, a. kiedy• w szkołach zaczną się
lekcje, przyjadę do ciebie, ( jeśli oczywiście zechcesz
mnie przyjąć... '■ ’

Jeśli... Kochanie! Błogosławię - cię z« ten za
miar... . ■.

'

. ■'
i?—-Śilńon..#,;. i i..;.... . ;■■(''V'

— Nie mów teraz nic więcej,: pozwól mi przyzwy
czaić się do tej radosnej myśli, bo choć usiłowałem
nie myśleć o czymś najgorszym... .•(< •

. ■

jąc srebrny medal. I wreszcie
przedostatni mistrzowski turniej,
który miał miejsce cztery łata te
mu . w Meksyku RFN * odniosła
tam kolejne zwycięstwa: z Maro
kiem 2:1, z Bułgarią 5:2, z Peru
3:1, -z* Anglią 3:2, w półfinale prze
grała z Włochami, a w meczu o

trzecie miejsce pokonała Urugwaj
1 jo. Dorobek, jak widać, imponu
jący. Dodajmy jeszcze, że w 1972
roku piłkarze RFN zdobyli, tytuł
mistrzów Europy.

Reprezentację Republiki • Fede
ralnej Niemiec • prowadzili w tym
cząśie doskónali trenerzy: naj-
pierw Sepp Herberger, a od 10 lat
Helmut Schoen. Najlepszymi za
wodnikami tej drużyny, o czym
mogliśmy się wszyscy przekonać
oglądaj ąc transmisje telewizyj ne,
są: Franź Beckenbauer, Gerd
Muellęr, Sepp Maleć,' '

Wolfgang
Overath i Paul Breitner. ■

Warto przypomnieć jeszcze o

bezpośrednich meczach piłkarzy
Polski i RFN. Było ich: tylko czte
ry. W 1958 roku rozegrane w Ham
burgu spotkanie zakończyło się
remisowo 1:1, w trzy lata później
w Warszawie RFN zwyciężyła 2:0.
W 1971 roku, w ramach elimina
cji o mistrzostwo Europy, w War
szawie Polska przegrała 1:3, a re-

wanżowy ’ mecż w • Hamburgu
przyniósł Wynik beżbramkowy. W

tym , .tó;. spotkaniu z - aktualnych
reprezentantów ' Polski grali: Szy
manowski, Gorgoń, Deyna i tato.

Jutro o godz. 16 we Frank
furcie nad Menem rozpocźnie
s,ię wielki pojedynek między
reprezentacjami Polski a RFN.

Wynik? Mimo ; iż faworytem
w tym spotkaniu jest dosko-
nała drużyna Helmuta Schoe
na — polscy piłkarze nie sto
ją na straconej pozycji, (kas)

tu z zagranicznymi, równie sław
nymi jak bogatymi klubami, mo
żna mnożyć. Jugosłowianin Bran
ko Obl&k pójdzie; zapewnew śla
dy swego' rodaka "Peflcoyicą^i"sku
si się “"ofertąr ■jedńe^Ó' z^fclulĄ^
frańcuśfcipbjj, M4&... ŻicłlPdńiPńiśr
iriieckich.. Podobnie przecież po-'
stąpił ROnnie Helst-roem, dosko
nały bramkarz szwedzki, który

impreza
jak Roland Sandberg i Benno

Magnusson zamierza grać w RFN-

■owskiej ■drużynie >FC Kaiserślau-
-tern.'--f/

Posypały się, równięż oferty dla
Argentyńczyka' Miguela Brindisie-’
go,’ o którego ubiegają ąię JUveh-
tus Turyn i. madrycki Real; Kró
lewski klub zMadrytu próbował
także . skusić Urugwaj czyka . F.err
nando Moreno,. jednakże temuipił-
kąrzówi humor popsuli opiekuno
wie z macierzystego zespołu Pe-
narol Montevideo, którzy niezbyt
chętnie oglądaliby Moreno w bar
wach hiszpańskiej drużyny i nie
wyrażają • zgody na.-.

'

podpisanie
kontraktu; Wiele się mówi

PRAGOWICIE spędzili wezo-

I rajszy dzień polscy piłkarze,
i którzy przebywają ponownie
, w Murrhardt. Rano, r zaraz po
' śniadaniu omówiono przebieg
S meczu z Jugosławią, a o godz.
i 11 odbył się 60-minutowy lek

ki trening, po południu za
wodnicy, wraz z trenerami o- .

glądńęli film ze spotkania RFN ’

Szwecja, na koniec zaś I

wszyscy udali się na spacer (
po mieście.

Nastrój w drużynie jest dó- ]
. skonały. Jednak we wcźoraj- ’

' '

szym treningu nie brali udzia- j
' łu: Deyna 1 Szarmach. Kontu- i
i • zja Deyny — stłuczenie stopy
pr-r-. nie jest, zdaniem dr Garlic- I
'

kiego, < zbyt groźna. Gorzej |
I przedstawia się sprawa z Szar- i
I machem, ma on mianowicie ]

•j mbćńó stłuczony .mięsień pfar ’

wego uda. Jego udział w me- I
; cżu z RFN stoi pód znakiem i
i zapytania.-
i W chwili, gdy oddajemy ten ’

numer „Echa” do rąk Czytel- (
1 ników, o godz. 14 nasza dru- i
i żyna wsiada do autokaru i od- ,

I jeżdżą do Frankfurtu, gdzie _

jutro rozegra spotkanie z RFN
'

— pojedynek o wielką stawkę, f
i jaką jest awans do finału ml- Z

strzostw świata. J

W Nowym Sqczu

WTOREK

Teatry

Marii
Urbana

Modrzejewskiej 19.15 Biesy. Ka
meralny 19.15 Hyde Park. Pozo
stałe nieczynne.

’ Kina ż.?'
16,30, 20 Ojciec chrzestny
18), . Uciecha 15.45, 18, 20

Spartakiada
sportowców wiejskich

W NADCHODZĄCĄ sobotę i W
niedzielę pdbędżie i.;się ..w Nowym
Sączu, \z ■okazji i. Międzynarodowego
D nia Spółdzielczości, spartakiada
sportówa,' w której uczestniczyć
będą wiejscy sportowcy zrzeszeni
w LZS-ach działających ’

przy
gminnych spółdzielniach. . Około

. 900 zawodniczek i żawodriików
? Współzawodniczyć będzie w lekkiej
atletyce, siatkówce, piłce ręcznej,
piłce nożnej,. łucznictwie, podno
szeniu ciężarów i kolarstwie.

Równocześnie odbędzie się Wielki
zlot tiirystyczny krąkpwsko-rze-
szowski, a na biwaku przeprowa
dzonych zostanie 7 wiele ciekawych

. konkurs ów turystycznych.

Kijów
(USA ,’L.
Nie' ma mocnych (poi. 1. Łl). War
szawa 15.30,18,20.30 Cenny lup
(fr, 1, 16). Wolność 15.45, 18, 20.15
Po drugiej stronie słońca (ang. 1.
14). '

Apollo 15.3Ó, 18, 20.30 Obława

(USA 1, 18). Wanda 15.45, 18, 20.15
Na krańcu świata (auśtral. 1. 1’8) ,

Sztuka — studyjne 16, 18, 20 Szep
ty 1 krzyki (szw. 1. 16). ML Gwar
dia (Lubicz 15) 14.45, 17, 19.15 Noc
ny kowboj (USA 1. 18). Wisła
(Gazowa 21) lS^Ś, 18' Boy Friend

(ang. 1. 11), 20 Landru (fr. 1, 18).
Maskotka ’ (Dzierżyńskiego 55) 15.30
17.30., 19.30, Małżonkowie c róku ii-

go (rum. 1. 14). tlgorek (os. Ugo-
rek) 17, 19 Motyle (poi. I. 11).
Tęcza (Praska) 17. 19 Ruchome
piaski (poi. 1. 16). Kultura (R.vnek
Gl. 27) 15.45, 18, 20.15 Klaii’ Sycy
lijczyków (fr. 1. 16), Mikro (Dzier
żyńskiego’ 5) 16, 18, 20 Spragniona
miłości (bułg. li 16). Związkowiec
— studyjne (Grzegórzecka 71) 16,
18, 20 Sami swoi (poi. 1. 11).

KINA W NOWEJ HUCIE

Świt d. 1 m. sala ęt nieczynne.
Światowid d. sala 15.45, 18, 20.15
Dowódca lodzi podwodnej (ZSRR
1., U). Światowid m. sala 15, 17,15,

” 18)7'
18,

19.30 Porachunki (ang.
Sfinks (Majakowskiego 2)
20 Zimorodek (radź. 1. 7),

Telewizja
WTOREK

dnia, . 16.30
młodzieży:
Wiedzy.

1.
16,

1945,
19.10

tej ! okążji,' że Hiszpanie poszuku-'
ją ząśtępcy’..-4nńego. zagranicznego
gwiazdora, który — ich zdaniem
'—nić spełnia . pokładanych na
dziei' —

' Glieńtera N'etzera.
^'OTeńsyA^^śW^OuŚćWf ’trfkże >'lpw-

,Óy-;..0i?k8,Sz^.«żi iraaóuśkitj Olym-
piąue Marsylia. Przedmiotem ich
zainteresowań stały się gwiazdy
brazylijskiego futbolu — Paulo
Cesar Lima oraz Jairzinho. Nato
miast trenerowi reprezentacji Ho
landii RinusOWi Michelsowiudało
«ię przekonać czołowego piłkarza
Ajaxu . Amsterdam, Johannesa
Neeskensa, że powinien, tak jak
(niegdyś w Ajaxie, a obecnie w

zespole reprezentacyjnym, wystę
pować obok Johana Cruyffa ( w

drużynie mistrza Hiszpanii CF
Barcelona.

S pośród 352; piłkarzy zgloszo-
rnych dó . finałów .mistrzostw
świata — 32 zawodników wy

stępuje w klubach ’

poza granica
mi swojego kraju. Najwięcej
granicznych” piłkarzy gra w rep
rezentacji Szkocji — 12. Zawodni
cy ci reprezentują kluby -angiel
skie, w tym pię ciu mistrzowski
zespól Anglii — Leeds United. W
jedenastkach narodowych . Urug
waju 1 Szwecji (występuje po 7

piłkarzy grających za granicą, W

Argentynie i Chile — po 6, w Ho
landii — 3,

— I: 16.25 Program
: Dziennik,. 18.40 ' Dla
Finał IX . Olimpiady
Społeczno - Politycznej

ZSMW, 17.35 Szczecin rok
18.20 Kronika, 18.40 Eureka,
Przypominamy, radzimy, 19(20 D'^

branoc, 19.30 Dziennik, 20.20 „Jó
zef Balsamo” — film ser, pr fr..
21115 Wiadomości sportowe, 21.20

Interstudio, 21.50 „Co kto lubi” —

program rozrywkowy, 22.40 Dzien
nik, 22.55 Program na środę.

WTOREK. — II: 17.45 Program
dnia, : 17,50 Filmy K. Karabasza,
18.30 „Zniszczyć pirata’! nowela

19a3O
Dzieńńtk, I,2p.^(5Por.tret;-afcj?.j. Gajs
czyńskięgo, 20.55 „Koncert na po
kładzie”, - 21.15. Zapraszamy. na

wtorek — Sopot 66, 21.55 „24 go
dziny”, 22.05 Teatr TV G. Lorca

„YERMA” — Mi^tść przez wieki,23.4Ó Program na środę.
. ŚRODA — I: 9.25 .Matematyka w

szkole, 1Ć.00 Czarodziej Glinka —

film lab. radź., 11.30 Matematyka
W szkole, 15.30 Program dnia, 15.35
Informacje, Towary, Propozycje,
15.50 Piłkarskie Mistrzostwa Świa
ta — Mecz Polska —

Frankfurtu n/Menem. w przerwie
ok. 16.45 Dziennik, 17.40 iLosowa-
nle Małego Lotka, 17.50 Kronika,
18.05 „Zmaganie z Bałtykiem” —

pr. pop,-naukowy, 18.30 Dziennik,
19.10 • Dobranoc, 19.20 Mistrzostwa
Świata w piłce nożnej, 21.20 „Po
żegnanie weterana” — film dok.

TYP, 21,45 Dziennik, 22.00 Prze
gląd Piłkarskich. Mistrzostw. Świa
ta, 23.30 Pro-gram na czwartek.

UWAGA

Za zmiany w ęstatniej chwili
wprowadzone w programie teat
rów- kin, . radia 1 telewizji redak
cja nie bierze odpowiedzialności.

Wystawy-m uzed
Wawel — y komnaty (wt. 9—14.15^

śr. .12^-18), Skarbiec i Zbrojownia
(wt. 10—15.30, śr. ■12—18), Zamek i
Muzeum w Pieskowej Skale: (wt.
12^-18’, śr. 10—16)* Muzeum Lenina,
Topolowa 5: Lenin w Polsce (wt.
9—18, śr. 9—17), Oddział, ul. Kr.

Jadwigi 41: Mieszkanie Lenina
(wt. 9—13, śr. niecz.), w Poroninie
(wt. śr. 8—16), w Białym Dunajcu
(wt. śr. 9—16), Muzeum Historycz
ne — Oddziały: Jana 12: Dzieje
1 kultura Krakowa (wt 9-?15,^ śr*
11— 18, wstęp wolny),. Szpitalna 21:
Dzieje teatru krak., Wystawa L.
i J.. Skarżyńskich (wt. 11—18 wst.

wolny, śr. 9—15), Muzeum Histo
ryczne, Franciszkańska 4: Wysta
wa biżuterii (wt. 11—18, śr. 9—15),
Krzysztofory, Ryne^ Gł. 35: Fa-

jans . włocławski (wt. 9—15, , śr... 11
—18), Wieża Ratuszowa (Wt, 8.30—
14.30, śr. 10.30—17.30), Muzeum Na
rodowe ,—■Oddziały: Sukiennice:
Galeria malarstwa f>ol. XIX w.

(wt. niecz.. śr. 10—1S), Dom Ma
tejki, Floriańska 41: :(wt. śr. 10-^
16), Szołayskich, pl, Szczepański
9: Pol. malarstwo i rzeźba do 1764
r. (wt. niecz.,’ śr. 10—16), Czarto
ryskich, Pijarska &: WystpgrBy-
dżieł ze zbiorów . Czartoryskich
(wt. 10—16, śr. niecz.), Nowy
Gmach, al, 3 Maja 1: Grafika w

Krakowie 1945—74 (wt. 10—16, śr.
12— 18 wstęp wolny), Archeologicz
ne, Poselska 3: . Starożytność i
średniowiecze Małopplski, . Kolek
cja zabytków archeologii śród
ziemnomorskiej, Wystawa fotogr.
jap. Takuya Tsukahara (wt.14—
18 wstęp wolny, śr. niecz.), Pod
ziemia kościoła św.. . Wojciecha:
(wt. 9—17, Śr. 9—13), Etnograficzne
pl. Wolnica 1: Polską kultura lu
dowa i 70 lat twórczości Zalipia
(Wt. ’ niecz., śr. ió—18), .Przyrod
nicze, Sławkowska 17. (yijt. śr. 10—
13), Pawilon Wystawowy, pl.
Szczepański 3a: V Biennale Gra
fiki (wt. śr. .11—18), Krzysztofoty,
Szczepańska 2: Grafika — Peter

Nagęl (wt. śr. 11—18),
Łobzowska 3:
BÓckrnan .(Wt. _^.z, ___ T,_
Sztuki, pl. Szczepański 4: V Bien
nale Grafiki (wt. śr. .11—18J,
TPSP, n. Huta al. ńóż 3: prezen
tacje 74 (wt. śr. 11—18), Rydlówka
Tetmajera 28 (wt. śr. . 11—14),
KTF, ul. Boh. Stalingradu 13:
Venus 74, cz. I (wt. śr. 10—19),
Kopalnia Soli,.. Wieliczka (codz. 8
—18), Liceum Sztuk Piast. uf.
Mlaskotów 6 (wylot ul. Fałata) —

Ogólnopolska Wyst. Szt. Piast,
(codz. 11—18).

Pryzmat,
Grafika Bengt

śr. 9—19), Pałac

RFN z

Chir. DzierżyńskMgo «, Urolog.
Grzegórzecka Ł3,nLiatyngol. Dzier-
Żjrńsklego. 44s Neurolog. Kobierzyn
Chir. dzlec.t Kopernik* 40, Oku
listyczny, N. Huta os. Na Skarpie
65, Pogot. Ratunk.: Siemiradzkie
go 1: wypadki tęl, 09. zachorowa
nia i przewozy: 380-50, Podgórze
625-50, 657-57, Grzegórzki 209-01,
205-77, Pogot. MO tel. 07, Telefon
Zaufania 377-55 (16—22), Straż Poż.

08, Pomoc Drogowa PZMot Kra
ków 417-60 (7—22), Zakopane 27-97,
N. Targ, 29-42, N, Sącz 208-25, Taf-
nów 39-96 (eodz. 7---16), Informa-
c.ia o Usługach, Mały Rynek 5
tel. 565-88, 228-56, Nowa Huta: Po
gotowie MO tel. “

tunkowe 422-22,
Dyżur pediatr. dla '

Nowej Huty
— Szpital w N. ~~‘ ' ~'

kolejowa zagr. 222-48, kraj. 238-Jo
do 85, 595-15, Informacja kodowa
tęl. 413-54 (dla N.. Huty) 203-22,
203.-42, 584-23, 230-19, Milicyjny Te
lefon Zaufania 216-41 całą dobę,
262-33 ■ (8—16), . Krakowskie Tow.
Świadomego Macierzyństwa, Mło
dzieżowa Poradnia Lekarska • ^1.

578-08

411-11, Pogot. Rh-
Straż Poź. ; 433-^3,

Hucie, Informacja

Boh. Stalingradu 13. tel.

czynna codz. od 9 do 18.

w

JOKPHWE BELL

DOM D
WYNAJK
TO LET FURNI5HED. TtUM.Z .SDfTYN5KA

moich gości uważali się za nich. Pastor i jego rodzi-

WWW*,

gotowaniami do uroczystości w Stockham. Jego zna
jomość; lokalnej .historii była wprost zdumiewająca,'

• Przekazał już- organizatorowi obchodów wiele zna-

, nych mu anegdotek zarówno sentymentalnych jak
. i pełnych humoru —; jakie wprowadzą zapewne miły
, nastrój wśród mieszkańców, przypominając o znaczę-

niuCfch- miasta. W przypadku Stockham, historia nie

przekraczała stu lat‘, gdyż miasteczko rozwinęło się
gwałtownie w-okresie upadku znaczenia Wentforth.

Główną. -troską żony pastora, był wciąż, dobroczyn-
-Tak mi przykro! Ale teraz■postaram się, aby by- na 1x1 tygodni nazywali mnie po imieniu. Zaprzyjaźni- ”7 bazar, orSaniz<)wany corocznie przez Instytut Ko-

łam ,’siia rńwnipż 7 T.riian Cinatcsc ■żona omórrEnnranp. D .iei.ło inaczej.
'

;
' łam się również z Lilian Coates, żoną emerytowane-

7 —7 . Tlb była moja wina... ,, go oficera marynarki i przewodniczącą miejscowego
— Ależ nie! To ja nigdy nie byłarp .ciebie w«rta... Instytutu Kobiet. Zmusiła mnie niemal do opowiedze- , ... .... .. .____ _

Teraz jednak, postaraj się jeszcze usnąć... ; Czy nie nia. jego członkinioin wrażeń ze stolic świata, w jakich niądze zamierza się wydać na kostiumy potrzebne na

gniewasz .sięi że zadzwoniłam o tęj '^orze? _.j—: . . —-j -

-... . ..

7 — Skądże znowu! ,

Dgiź do jciebie napiśzę... ( ..,

‘

—- Nikt nie ; cheę się tym zajmować — żąliła Się.
• Nikt również nie da na to ani grosza, gdyż pie-

- Dzwoń zawsze, gdy będziesz czuła potrzebę. X nie ka, jakie podano nam po moim wystąpieniu..
^.spratrfęćfliwiaj się ż powodu obudzenia mnie. Nie ■
znam bardziej miłej przyczyny niż właśnie ta...

— A' więc jesteś zadowolony?
T-; Zadowolony?,- Nie!; Jestem wprost zachwycony...

■—_A więc dobranoc, kochanie...
— Dobranoc, najdroższa...

t Już' nie czułam lęku....,. Promienie: porannego słońca
oświecały przyjtóńie bąihon'- . i ;sypjalnię,: grzejąc. md-,
ję .bose, nogi na dywanie, gdy stałam przy, oknie, spo
glądając na drzewa.,’. ,

przebywałam. Mnie wydawało się to czymś w rodzaju paradę w Stockham. Mam na myśli wielką scenę
Baedeckera w gorszym wydaniu, ale słuchaczki były pierwszego przejazdu kolei. Mieszkańcy Wentforth

zainteresowane, a mnie smakowały domowe ciąstecz- tłumnie w ńipj uczestniczyli, przyglądając się tej
nowości i. podobno byli nią zachwyceni...

— My wiemy, że była to pomyłka z ich strony —

stwierdził pastor. — Nie przewidzieli, że pociągnie
to za sobą upadek ich własnego miasta. Ale zdarza
się., to czasem.

’ /'

'

Innym gościem na tym przyjęciu był profesor z

Oksfordu, bawiący u kuzynów w Stockham, par.iner
bridżówy moich znajomych. Pr,zywiózł on ze sobą

1 swego przyjaciela, który organizował wyznaczony na. .

•

początek sierpnia tydzień uroczystości w Stockham, • P° chwili duchowny stracił ochotą do rozmowy na ten

oraz jego córkę, której zadaniem było skompletowa- temat i — skończywszy herbatę — podszedł z Phóebeoraz jego córkę, której zadahięni było skompletowa- temat i -— skończywszy herbatę ~ podszedł z, Phóebe
- ńię niewielkiej orkiestry dla uświetnienia przebiegu * drugą dziewczyną do serwantki z chińską pórcela-

.....

‘ ł-•<■■ ......... ną. Za chwilę ■:usłyszałam, że. zaczyna/ opowiadać im

jej historię. Organizator obchodów przysiadł się do

pdni (.Caldicott, j a /ją byłam pozornie zajęta rozmową
z profesorem, choć . kątem oka obserwowałam wszyst-

■ kię ruchy pana Pattersona. Siedział on przez pewien
• czas samotnie,, dopóki nie podeszła do niego żona pa-

'Że. salon L^lądaPpTZęś^ńię; ż_- Wielkimi, bukiefą- darzem, a lokatorem, kiedy właściciel staje,.się goś- słyszałam o^czymrt^ówni ^"byłlrń^ew-
mi >ięknbgo groszku, 6 cudnym zapachu.. Prawie go- .ciem we własnym domu. Byłam zadowolona, gdy mo- na> że nie wykracza to poza granice tematów. poru-
dzinę -pójpwićciłam na jego zebranie, ale .efekt był na- głam Lfsiąśc pomiędzy pastorem ą.. jego żoną, pozo- Szanych zazwyczaj przez tę kobietę,
leżyty: nadał on salonowi ciepły nastrój, odpowiedni stawiając Bruce na pastwę mało mu znanych osób.
;na . zgromadzenię \się starych; przyjaciół; . Nięlitńrzy i;

'

Pan.. Caldicott był już zupełnie pochłonięty i'prży<;

tej''imprezy.- Ostatnim gościem był Bruce .Pattersón.

, Jego osoba mogła wywołać pewne skrępowanie, gdy
by nie to, że w salonie przebywało parę osób nie

związanych z miejscowym środowiskiem. Gdy sić do-

, Vc.. .. me poaesz
Moje przyjęcie było udane, między (innymi dlatego, tpwac na temat sytuacji (powstałej pomiędzy gospo.( śtora, istota (z natury litościwa:

ROZDZIAŁ- DRUGI

, (Ciąg dalszy nastąpi) . ■„ (39)

Apteki
Rynek Gł. 42 (tlen), pi. Wolnoś

ci 7, Pstrowskiego 94 '

(tlen), No
wa Huta al. Rew. Październikowej
6 (tlen).

Różne
ZOO (Lasek Wolski). od ■godzi-’ 9

do zmroku. '

; ;
Ogród Botaniczny (Kopernika

27) od godz. 10 do 17.

Radio
PROGRAM II ’ ”

WTOREK

Dzienniki: 3.30, 4,30, 5.30, ■6.35,
7.3J),. 8.30, ,11.30, . 13.30, . 16.50, 18.f0,
21.30, 23.30.

17.00 Aud. rozrywkowa słowne
mu z. pt. Saturator czyli lcup pan.

-balon. 17.30 Nasz ’ punkt widzenia’.
17.45 Utwory Christopha Willibal-
da Glucka w 260-tą rocznicę uro
dzin kompozytora (Kr.). 18.10 „Z
wizytą u bułgarskich, przyjaciół”.
18.20 Dziehnik krakowski. 18.4Ó
Drogi poznania ~ ( „Operacją
trwa”. 19.Ó0 Sergiusz Prokofiew:
Suita. „Letni dzień”. 19.15 '2 'lek
cja' języka angielskiego., 19.30 Ma
gazyn lit,-muz.’

'

pt. • „Zabawa w

radio”. 20.30 Poeta i jego świat:
Stanisłayk’ Ryszard Dobrowolski.
21.00 Kwadrans muzyczny Karola

Stromengera. 21.15 Reportaż lite
racki Janusza. Wszytko pt. „Ktoś
bliski”. 21.50 Wiad-. sport.
Rozmowy o wychowaniu.
Muzyka- poważna, 22.30 KaJeldóB-
kop kulturalny. 23.00 Zespół Al
freda pellera na festiwąlu w

Schwęrtziugęr. , 23.35 Co? słychać ,w
święcie. 23.40 Meiódie na dobóa-

21.55
22;05

noc.


