
Biuro Polityczne KC PŻPR za
poznało ,'się 26 bm. z iyynikami
drugiego Powszechnego Przeglą-

Konkurs

na półmetku
Eliminacje wstępne. w

konkursie ■(„Kwiatyiy. dla
miasta” zostały zakończo
ne. Spośród 631 zgłoszo
nych w br.. budynków, z

Krakowa i’, miast miejskie
go województwa krakow
skiego do finału Weszły
207 budynki z czego: ; z

Krakowa — 85 (Nowa Hu
ta — 48, Śródmieście — 13,
Podgórze — 9 i Krowodrza
— 15). Z terenu — 122, z

czego: ze Skawiny — 10,
Słomnik — 14, Niepołomic
— 20, Wieliczki —: 14, Myś
lenic — 27, Sułltoyyic -7 - 16,
Dobczyc— 10 i Krzeszowic
— ■11.. '

•....

Eliminacje finałowe, od
będą się w drugiej połowie,
sierpnia, po czym ogłosimy;
listę. finalistów,
ców nagród.

du Gmin, który został przepro
wadzany w kwietniu- br. Stwier
dzono, że przegląd przebiegł
Sprawnie, a wnioski z niego wy-
płyWąjąćę , realizowane są pra-
..WidłOwo, Pozytywnie oceniono
działalność') aktywu gminnego,
który wiele spraw 'ważnych dla
ludności rozwiązywał na bieżąco
w oparciu o własne środki: i re
zerwy gmin.

Drugi Powszechny Przegląd
Gmin- potwierdził wzrost akty
wności rolników i duży postęp w

zakresie lepszego wykorzystania
ziemi i technicznych środków
produkcji rolnej oraz zagospoda-
rowaniu wód stojących, głównie
dla celów' hodowli' ryb. Osiąg
nięto także znaczną poprawę w

dziedzinie pórządku i ładu prze
strzennego/ Przegląd ujawnił
problemy wymagające określo
nych rozwiązań w skali całego
kraju — dotyczy to głównie go
spodarki ziemią, zaopatrzenia■ '(Dokończenie ńd itr. 21
—----- ——---------------------------

Tak obecnie wygląda część ślimaka zachodniego, po stronie
ul. Nadwiślańskiej. Fot. JADWIGA RLBIS

zwycięz-
:(Mar)

PARY2
We wtorek .w trzech rejonach

Korsyki wybuchło ponad 40 poża
rów lasów. Żywioł zniszczył co

najmniej 4 tys., ha kompleksów
leśnych w rejonie Calyi, wokół Vi-

yario w centrum wyspy 1 na przy-
lądku Corse. Sytuację utrudniają
silne wiatry. .

Około półtora roku temu w rejonie pi. Boh. Getta w Krako
wie rozpoczęły się prace związane z przebudową tego węzła ko
munikacyjnego. Generalnymi wykonawcą tego przedsięwzięcia
jest Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Krako
wie. Do końca 1978 r. wykonane zostaną, tutaj prace wartości
około 50 min zł. Wówczas to w okolicy uporządkowana zostanie
i ułatwiona organizacja rucłrti kołowego.

. Wspomniane przedsięwzię-
cie polega na ślimak».vym po-
łączeniu ul-. Zabłocie z ul

promu
WASZYNGTON
We wtorek w amerykańskiej

bazie lotniczej Edwarda w Kali
fornii dobiegła końca trzecia se
ria prób z promem kosmicznym.

LONDYN
13-letni Liczeń brytyjski ze Scar-

boróugh w -

. hrabstwie Yorkshire- —

havld. Morgan jest najmłodszym
..Pogromcą” -Ka nalu . La Manche.
We-wtorek pókohąl on tę .'cięśnipę:
W .11 godzin i. 5 minut ńa trasie
z Poyer. do Vissant w -pobliżu Ca-
iais. Dotychczas rekord w tej ka
tegorii należał do < Egipcjanki Abli
khair, którą była o 10 miesięcy'
starsza od Davida, kiedy pokony
wała. Kanał La Manche w 1974 r.

bavid przygotowywał się doi swe-

80 Wyczynu przez. 9 miesięcy..',
■Wj tym. roku' Kanał La Manche-

Przepłynęły wpław; jeszcze dwie
ósóby;. 49-letnl -Australijczyk' Des
Renford potrzebował na to 13 go
dzin i 3a minut, a londyński dzien
nikarz Keyiii Murphy ponad 14 go
dzin. Szerokość Kanalii L’a Manche
w najwęższym.-punkcie. .Wynosi. 22

nfflć', jednakże wskutek ‘

porywi-
ztych wiatrów i prądów pływacy
•nutzą zawsze .pokonać o. kilka mli

Więcej.

Na razie pojazd ten jejt przy
mocowany do kadłuba potężne
go odrzutowca typu „Boeing”,
Na przełomie lutego i marca od
była się pierwsza seria ekspe
rymentu, bez załogi na pokła
dzie promu kosmicznego, zwa
nego ;także wahadłowcem. W
trakcie obecnej serii przepro
wadzono trzy loty załogowe, po
przedzające końcowy akcent te
stów, kiedy to wahadłowiec z

załogą na pokładzie po osiągnię
ciu wymaganego pułapu odłą
czy się od kadłuba odrzutowca
i wyląduje somodzielnie lotem
ślizgowym .. na dnie . ..wyschłego
jeziora. , Eksperyment; .ten zapo
wiedziano' na 12 sierpnia br.
Podczas wtorkowego 60-minuto-
wego lotu' promu stwierdzono
jednak dwa istotne' defekty,
które mogłyby postawić pod
znakiem zapytania planowany
na sierpień śafnódzielny lot pro
mu. Czujnik układu zasilania
działał wadliwie, a ponadto wo
kół zespołu „Enterprise” (samo-
lot-e-prom) z nie znanych przy
czyn pojawiła się para wodna.
Amerykański astronauta Donald
Slayton wyraził jednak przeko
nanie,. że mimo obu defektów
sierpniową -serię, eksperymen
tów można będzie przeprowa
dzić zgodnie z planem.

ME UTRO pogoda w
'

rejonie
Uli Krakowa kształtować się

R będzie w klinie wyżo-
wym. Zachmurzenie nie-.

Sg wielkie,, okresami umiar-
Jlll kowane. Rano mgły i

■n zamglenia. Wiatry zachod-
ńie i północno-zachodnie

3~5 m/śek. Temperatura dniem

18—20, nocą 13—10 st. C.

Nadwiślańską pod ul. Na

Zjeździe, tuż za mostem Pow
stańców Śląskich. Ulica Na

7jeżdzie zostanie wyprosto
wana i połączona z ul: Liman

nowskiego.- Likwidacji ulegnie
torowisko tramwajowe w ul.
Lwowskiej.- Będzie ona jed
nostronnie zakończona —

wjazd w nią tylko od ul. Li
manowskiego. Podobnie ślepa
stanie się ul. Józefińska.
Wjazd jedynie od ul. Lwow
skiej. Na pi. Boh. Getta pmv-
stanie podziemne przejście
oraz parking.

; Jak dotąd prace odbywają
c-i tutaj w śIiraac-n • ‘m: lerii-
liicń' Zasadniczą tego- cz.y-

są poważne' trudnbści z

$»rzełożenięm znajdujących .

w.
'

tei; okolicy'■kabli enhrget^-
cznych. telekomunikacyjnych
oraz rurociągów wodociągo
wych i gazowych. 1 Podwyko
nawcy, wspomagający ‘;®4PRT,
'przedsiębiorstwa .,' specjalisty*
czne, nie wywiązują się z za
dań. Ponadto przez, teren bu
dowy ma przejść ciąg '.ciep
łowniczy, „Instai” nie chciał

wykonąć tego odcinka ruro
ciągu. co na długie miesiące
■zahamowało roboty, Dopiero z.

pomocą przyszło Krak. Przed:;.
Robót Inżynieryjnyęh ńr T,
dostarczając niezbędnych pre-
fabrykatów;, dla wykonania
potrzebnego przejścia.

’

W sumie mieliśmy tutaj do
czynienia: z klasycznym „błę
dnym kołem”. Brak . możli
wości wykoriania jednych
prac nie pozwalał _na prowa
dzenie innych. Wystarcz.y
wspomnieć, jże do ' dziś , nie
przełożono torowiska w yl. Ńą
Zjeździe. Nieczynne s:

objazdowe i nie pozwał;
rozpoczęcie robót
na większą skalę.
dopiero teraz, po otrzymaniu
prefabrykowanych łupin do

ą trasy
latona

drogowych
Być może

Miecz

9-letni . Gary
■Fridd z. Gilling

West (Anglia)
stał się, nagle
bogaczem. Nie

. przypuszczał
nawet, że zna-..

leziony przez
niego w miej-

, scowyrn stru
myku wyszczer
biony miecz, o-

ikąźei. się bronią
anglosaską ż IX

.wlekli. 'Miecz
sprzedany 1 zo
stał na aukcji
za sumę 10.000

funtów.

CAF — Keystone
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zabezpieczenia 'tunelu ciep
łowniczego, MPRI żwawo zą-
cznie tutaj działać. ..

Trzeba, nadrobić zaległości i

opóźnienia. Już przecież daw
no powinno było być Wykona
ne połączenie ulic Zabłocie z

Nadwiślańską. Nie wątpimy,
że generalnemu wyimnaWcy
uda się przezwyciężyć tutaj
wszystkie kłopoty, Mimo bra
ku wielu fachowców oraz

specjalistycznego' sprzętu.
(ja)

w Gdańsku
Prezes Rady Ministrów Piotr

Jaroszewicz, przybył dziś ; do
Gdańska. Swój pobyt, rozpoczął
od wizyty w Stoczni Gdańskiej
im. Lenina.

ZE ŚWIATA
OBRADUJĄCA w Genewie 63

sesja Rady Gospodarczo-Spo
łecznej ONZ (ECOSOC) za
aprobowała jednomyślnie zgło
szoną ż inicjatywy Polski, przy
poparciu 17 państw -rezolucję w

sprawie długoterminowych kie
runków rozwoju . społeczno-go
spodarczego świata. Rada zar

twierdziła też na. wniosek Pol
ski rezolucję w sprawie dzia-
lalności ONZ-owskiego progra
mu Ochrony Środowiska
(UNEP). ■

W BELGRADZIE grupa dzie
więciu europejskich : państw
neutralnych i niezaangażowa-
nych przedstawiła nieformalną
propozycję, dotyczącą rozwią
zania nie rozstrzygniętych Je
szcze kwestii porządku dzien-

. nego.
W NOWOJ ORSKIEJ siedzibie

l ONZ opublikowano wstępny
program obrad kolejnej XXXII

sesji Zgromadzenia , Ogólnego
NZ,. która rozpócznie obrady
20 września’ br. Porządek-sesji,
obejmuje 124 zagadnienia do
tyczące obecnej sytuacji mię
dzynarodowej, wśród których
na pierwszy , piali wybijają się
problemy ograniczenia wyści
gu .zbrojeń, powszechnego i

całkowitego rozbrojenia oraz

zlikwidowania resztek systemu
kolonialnego.

NA KRYMIE odbyło się
przyjacielskie spotkanie Leoni
da Breżniewa z Janosem Ka-
daśem. Obaj przywódcy wyra
zili zadowolenie z rozwoju
wszechstronny eh.'kontaktów ra-

dzlęcko-węgierskich i ich in-

ternacjonaiistycznęgo charakte
ru.

Kolejną próbę dostąpią się do słynnej książki rekordów Guinessa

podjęli dwaj młodzi mieszkańcy Bostonu — Ml Harrison (z lewej!
i F. Mcęęnńico,' którży pośtanowili. przejechać na rowerach 'tyłem z

Nowego Jorku do Atlantic 'City, tj, odległość 256 km. CAF

W różnych . miejscach Tatr
i Podtatrza powstają dwa filmy
fabularne. Jeden to polsko-jugo
słowiański „Zapach ziemi”, a

drugi węgierski „Husarzy”.
Pierwszy. jest dramatem, ..któ

ry ma w sobie coś z antycznych
tragedji z optymistycznym za-’
końeżeniem. Jest to opowieść o

człowieku, który traci wszystko,
lecz miłość pozwala mu zacząć
życie od nowa.

Scenariusz filmu opracowali;
.Dragan Jowanowicz i Wiesław

Myśliwski. Reżyserem jest Dra
gan jowanowicz.; Reżyser i;
współautor scenariusza to znana

postać w środowisku twórców
jugosłowiańskich. Jowanowicz

jest autorem kilku sztuk tea
tralnych, przez jakiś czas kiero
wał jednym z teatrów belgradz
kich,, zrobił k ilkadzięsiąt filmów
telewizyjnych i trzy filmy fabu
larne. 'Jeden z nich, nagrodzony
w , Karloyych. Varach — „Dziew
czynę z gór”, widzieliśmy.; w,
Polsce. .

Główne role kobiece grają

aktorki jugosłowiańskie: Anna
Krasojewicz i Neda Śeposoje-
wicz -oraz ., absolwentka Wyższej
Szkoły'' Teatralnej z Warszawy
— Grażyna Szapołowska. Role,
męskie grają: K. .Borowiec i F.
Wójcik; Operatorem filmu jest
Wacław DyboWśki, a film reali
zują Avala Film z Belgradu
i zespół,„Profil". Reżyser zapo
wiada, że w tak zgranym zespo
le powinno mu > się udać Ukoń
czyć zdjęcia w ciągu 45 dni.
Większość zdjęć . powstaje we

Wsi Odrowąż na Orawie.
W Tatrach Zachodnich nato

miast pełno mundurów żołnie
rzy ...ęesarśtwa

' auśtro-węgier
skiego z okresu Wiosny Luciów.
To reżyser Sandor Sara, realizu
je fragment filmu o buncie od
działów husarów, gdzieś w Pol
sce' w 1848 r. W tym filmie Po
lacy nie biorą .udziału tylko
polscy filmowcy ; i Tatrzański
Park . Narddowy świadczą usłu
gi. Pięi-wsi sprzętem/ Park zaś

przyroda.
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Posiedzenie

(Dókończęnie ze str. 1)
wsi w wodę, rekultywacji grun
tów, drogownictwa.

Rozpatrzono także informację
dótyczącą realizacji uchwały
Biura Politycznego KC. PZPR j
Prezydium Rządu z listopada
1S72 r. w sprawie dalszego, roz
woju PGR. . W gospodarstwach
tych nastąpił wzrost produkcji
rolniczej, poprawiły Się wyniki
ekonomiczne oraz warunki pracy
i życia załóg.

W toku dyskusji zwrócono u-

wagę na konieczność, dalszej in
tensyfikacji działalności produk-

. ęyjńej, lepszego wykorzystywa
nia środków produkcji, a zwła
szcza Ziemi, dalszego doskonale
nia organizacji pracy, oraz po
mocy tym PGR-om, które osią
gają niedostateczne wyniki gó-

. spodarcze. .

Oceniając osiągnięcia państwo
wych przedsiębiorstw gospodarki
rolnej w zakresie produkcji na
sion nowych, wysoko wydajnych
odmian , żbóż i innych roślin u-

prawnyeh oraz materiału 'hodo
wlanego trzody. i bydła, podkre
ślono potrzebę dalszego zwięk
szenia wkłądu PGR-ów na rzecz

postępu w całym rolnictwie. ■
Biuro Polityczne dokonało o-

ceny rozwoju informatyki i jej
zastosowań w latach 1975—77 . W
okresie tym nastąpił, rozwój sy
stemów informatycznych j wzro-

sła automatyzacja procesów pro-
-dukcyjńych, zwiękśzyła się licz
ba zainstalowanych komputerów
i minikomputerów, rozszerzył się
zakres ich zastosowania do ste
rowania procesami produkcyjny
mi.

Biuro Polityczne zaleciło, aby
w lątach 1977—80 położyć szcze
gólny nacisk na podniesienie ja
kości sprzętu informatycznego
produkcji krajowej, większą e-

fektywność wykorzystania sprzę
tu zainstalowanego, lepszą go
spodarkę oprogramowaniem i

lepszą koordynację międzyresor
tową produkcji oraz Wykorzy-
śtąnia maśzyń i urządzeń infor
matycznych.

(ŻKRA3UJ
Z OKAZJI Święta Odrodze

nia do przywódców naszego
kraju napłynęły dalsze depe
sze gratulacyjne z całego świa
ta. Zawierają one najlepsze ży-.
czenla szczęścia i pomyślności
dlą narodu polskiego, dalszego
wszechstronnego rozwoju na
szego kraju.

W ŚWINOUJŚCIU przekaza
no 26 bm. załodze m/s „Huta
Lenina” — jednego z najwięk
szych polskich masowców —

„Złotą Latarnię” — główną na
grodę IV Morskiego Turnieju
Kultury, organizowanego dla

jednostek floty handlowej i

rybackiej.
W WOJEWÓDZTWIE lesz

czyńskim trwa usuwanie skut
ków wczorajszego huraganu.
Wyrządził on znaczne szkody
w rolnictwie i zabudowaniach
oraz w sieci łączności telefo
nicznej. Według wstępnych da
nych, uszkodzonych zóstałó 960
budynków,

Korzystna współpraca

^

konMa badania naukowe
w Fabryce Łożysk Tocznych w Kielcach

Główny Urząd Statystyczny
o wynikach I półrocza 1977 r.

Główny Urząd Statystyczny, ogłosił dane o roz
woju gospodarki narodowej i o wykonaniu Naro
dowego Planu Społeczno-Gospodarczego za I półr
rocze 1977 r. W omówieniu komunikatu GUS

wszystkie wskaźniki dotyczące minionego półrocza
porównywane są z danymi za I półrocze 1976 r.

Rozwój gospodarki narodowej
w I półroeżu br. charakteryzują
m. in. następujące

'

ważniejsze
wskaźniki: produkcja sprzeda
na w przemyśle wzrosła o 9
proc.,, produkcja podstawowa
przedsiębiorstw budowlano-

montażowych o 5,5 proc., eks
port o 12,7 proc., import o 6,3
proc., zatrudnienie (bez ucz
niów) — o 0,9 proc.

Pogrzeb
Witolda

MMóskiegii
Polski świat muzyczny, miło

śnicy; sztuki pianistycznej Witol
da Małćużyńskiego, ci, którym
bliska jest jejó pamięć, poże
gnali 26 hm. wielkiego artystę.
Prochy Witolda Maleużyńskiego
—- zgodnie z jego wolą — spo
częły w Ziemi ojczystej, w .Alei
Zasłużonych cmentarza Powąz
kowskiego w Warszawie.

Wokół siedziby Towarzystwa
im. Fryderyka Chopina; w' War
szawie, .gdzie wystawiona byłą
trumna z ciałem W. Małcużyń-
skiego, gromadziły się setki osób.
Przybyli przedstawiciele świata
muzycznego z całego kraju. Kul
minacyjnym punktem uroczysto
ści był moment dekoracji trum
ny przyznanym pośmiertnie Wi
toldowi Małcużyńskieńiu przez
Radę Państwa Krzyżem Koman
dorskim z Gwiazdą Orderu Od
rodzenia Polski. Dekoracji doko
nał wicepremier, minister kultu
ry i sztuki Józef Tejchma, który
następnie — wraź z wiceprzewo
dniczącym Sejmowej Komisji
Kultury i. Sztuki — Lucjanem
Motyką zaciągnął pierwszą war
te honorową. Kolejne warty peł
nili przedstawiciele Związku
Kompozytorów Polskich z wice
prezesem Witoldem Lutosław
skim, Stowarzyszenia Polskich
Artystów Muzyków, którego W.
Małcużyński był honorowym
członkiem oraz Towarzystwa im.
Fryderyka Chopina. Przed trum-
,ną złożono wieńce i wiązanki
•kwiatów, w tym od prezesa Ba
dy Ministrów —■Piotra Jarosze
wicza.

Po nabożeństwie żałobnym w

kościele św. Krzyża, gdzie spo
czywa urna z Śe^óćiit1 Ćhepiha,
trumnę ż ciałem Witółdś Mąłcu-
żyńskiego przewieziono na

cmentarz Powązkowski. Bzeszó
mieszkańców stolicy towarzyszy
ły w ostatniej drodze Witoldowi
Małcużyńskiemu. W serdecznych
słowach pożegnał wielkiego ar
tystę, szczerego patriotę, czło
wieka wielkiego sCrća i szlachet
ności — Witold Lutosławski.

Krakowska Akademia .Medy
czną należy do tych, ambitnych
uczelni w kraju, które realizu
jąc szeroko pojęty program łą
czenia nauki z praktyką przez
współpracę ż dużymi zespołami
przemysłowymi ■— stale posze
rzają dotychczasowe metody i
kieruńki. kształcenia przyszłych
lókarzy.

Taką właśnie — dla obu stron

korzystną — współpracę ż Fa
bryką Łożysk Tóeżnyćh „Iskrą"
w Kielcach nawiązała ■Ostatnio
III Kliniki Chirurgiczna AM w

Krakowie,
pleksowe badania zatrudnionej
tam załogi..

A oto co na ten temat powie
dział kierownik tej Kliniki pi‘óf.
dr hab. MIECZYSŁAW POLI-
TOWSKI:

— Współpracę a Fabryką Ło
żysk Tocznych „Iskra” w Kiel-

podejmując kom

Skazano kolporterów
fałszywych dolarów

Sad Wojewódzki w Szczecinie o-

głosił wyrok w sprawie zatrzyma
nego w Szczecinie o^watela
Szwedzkiego narodowości jugosło
wiańskiej Petra Milkovica, przy
którym znaleziono około 4 tyś. fał
szywych dolarów USA. Podczas
śledztwa stwierdzono, iż był on

kolporterem międzynarodowego
gangu fałszerzy. Produkowali ońl
dolary w Mediolanie i rozprowa
dzali je po całej ^Europie, in.
umiłowali sprzedawać je w naszym
kraju. Pomocnikiem Milkovica był
szczeciński „cinkciarz” —. Ziemo
wit Turkiewicz. Sąd skazał P.
Milkovica na 3 lata pozbawienia
wolności i 30 tys. złotyeh grzyyv-
nw, a z. Turkiewicza na 2,5 roku

pozbawienia wolności i 35 tys.* zł

grzywny.

cach zapoczątkowało zimą tego
roku wstępne przebadanie stanu
zdrowia około 500 osób. Obecnie
— w ramach wakacyjnych obo
zów naukowych — grupa 30
studentów pod kierunkiem pra
cowników naukowych naszej
Kliniki, kontynuuje rozpoczęte
wcześniej prace. Do końca lipca
br. pragniemy przebadać całą
załogę, ustalić stan zdrowotności;
głównie w zakresie schorzeń u-

kładu krążenia, a także układu

kostnego. Już dotychczasowe,
niepełne jeszcze, dane ujawniły
dość liczne przypadki deforma
cji stóp. Dla osób u których
stwierdzimy zmiany chorobowe
ustali się tryb leczenia na miej
scu, bądź też w Klinikach AM.
Nasz kontakt z Instytutem Obu-
wnietwą ułatwi chorym nabycie
odpowiednich wkładów, wzglę
dnie obuwia ortopedycznego.
Utworzyliśmy’ lóż w Fabryce
punkt konsultacyjny, utrzymu
jący stały kontakt z III Kliniką
Chirurgiczną.

Rozpoczęte badania pragnie*
my kontynuować. Zawierają one

bowiem nie tylko cenną reje
strację stanu zdrowotności zało
gi, ale mogą przyczynić się do

wykrycia czynnika chorobo
twórczego, stanowiącego specy
fikę środowiska zawodowego
względnie lokalnego.

Tak realizowana przez- nas

koncepcja łączenia praktyk wa
kacyjnych studentów z konkret
nymi pracami badawczymi w

zakładzie produkcyjnym ma na

celu przygotowywanie studen
tów do przyszłej pracy nauko
wej, wdrażanie ich do działal
ności profilaktycznej i społecz
nej w środowisku, w którym
będą pracować. (A. S.)

ROZWÓJ SPOŁECZNY KRAJU

Ludność Polski w końcu
czerwca br. osiągnęła 34,7 min
osób, i wzrosła w porównaniu z

końcem ub. r . o 0,5 proc.
Przeciętna płacą miesięczna

w gospodarce uspołecznionej
przypadająca na jednego zatru
dnionego wynosiła w I półroczu
br.' 4,252 zł i wzrosła o 314 zł.
Przeciętna emerytura i renta u-

kształtowały się na poziomie
1.850 żł i wzrosły o 12,1 proc.

W I półroczu br. opieką
przedszkolną było objętych 89,7
prcc, dzieci w wieku P łat (88,9
proc. — w ub, -r.). W roku

szkolnym 1976/1977 szkołę pod
stawową ukończyło 572,9 tys.
absolwentów Naukę w liceach

ogólnokształcących i szkołach
zawodowych dla niepracujących
kontynuowało 94.3 proc, absol
wentów szkół podstawowych z

loku szkolnego 1975/76. Liczba
absolwentów w liceach ogólno
kształcących Wynosiła 143,6 tys.
a w szkołach zawodowych
wszystkich: typów — 575,5 tys.,
w szkołach wyższych w roku

szkolnym 1976/77 studiowało .491
tys. osób — o 4,9 proc, więcej
niż w roku poprzednim.

Na 10 tys. ludności przypada
ło w końcu czerwca br. 17,4 le
karzy i 4,8 lekarzy dentystów
W I półroczu br. przybyło 1,5
tys łóżek.,w '.szpitalach, ogól
nych. i 19 wiejskich ośrodków
zdrowia oraż 2,4 tys. miejsc w

żłobkach stałych.

HANDEŁ WEWNĘTRZNY
I USŁUGI DLA LUDNOŚCI
Wartość towarów sprzedanych

ludności w handlu detalicznym
wzrośła .o 15,3 proc, i Osiągnęła
ók. 437 mld . zł. Szybciej- .wzra
stała przy tym sprzedaż towa
rów nieżywnościowych. Wartość
towarów produkcji krajowej i
z importu skierowanych na ry-'
nek była wyższa o 15,6 próc.

Wartość . usług dla ludności

■świadczonych , przez jednostki
gospodarki uspołecznionej wy
niosła ok. 70,3 mld zł i była o

I pół-

tacjl szereg zakładów produ-
kujących na zaopatrzenie ryn-
ku.

Plan przekazywania Inwes
tycji, w I półroczu br. nie , zo
stał w pełni wykonany. Nie ii-
kończono m. in. 7 obiektów

szczególnie ważnych dla goj.
podarki narodowej, aczkolwiek
w niektórych z nich rozpoczęto
wstępną- eksploatację.

iKSSSSiSBijSESSgiSKgiSijSSgjSj^^

13,2 proc,
roeżu ub.

wyższa niż w

r.

PRZEMYSŁ

Narodowego Planu
na

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Uspołecznione ,

' przedsiębior
stwa transportowe przewiemy
w I półroczu br. ok. 770 min

■ton ładunków (Wzrost 0’9,2
proc.) oraz ponad 1.765,3 min

pasażerów (wzrost o 3,1 proc.),
W rhorskich portach handtó.

wych przeładowano ponad 31,8
min ton ładunków (8,9 proc. wię.
cejj: łączny tonaż mórskiej-floc
ty transportowej wynosił - w

końcu czerwca br, ponad 4.413

tyś. DWTi zwiększył się w I

półroczu o 126,5 tys, -DWT.
W tym samym okresie przy

było 54,3 tys. nowych abonen
tów telefonicznych a ich liczbą
wzrosła dp 1.622,6 tys.

PRZERW Y
W DOSTAWIE PRĄDU
Zakład Energetyczny Kraków —

przeprasza za przerwę w dostawie

energii elektrycznej dnia 2 sierp
ni, w godzinach 8—lś, przy ul.

,5.8, 56, 63.
$liz^zyeh. ińfórrtiaeji udziela (Ke-

jón Energetyczny „Śródmieście”,
telefon 170-44, tfewe. 434.

K-541>

Kronika wypadków
• Wczoraj o godz. 13.30 w miej

scowości Gaj na trasie zakopiań
skiej, doszło do tragicznego, wy
padku. Jadący od strony Zakopa
nego w kierunku Krakowa samo
chód ,,skoda” z Budapesztu, z nie
wiadomych przyczyn zjechał .na

lewo i po przejechaniu pasi zie-

lepią zderzył się z „fiatem”, pro-
wadzonyrii przez Kazimierza Z. W
wyhikiji tego czołowego zderneńiA,
■pasażerka Whóchodu węgierskie
go źgtńęla na miejscu, i jej
r?ysz jest deiko rań^y.

Poznawanie
dzieł sztuki od

bywa się w muzeach, salach
wystawowyćft, .AiiiłycH gale

riach i W iriićśżkihiąeM jirywit-
njeh. W. każd^ńt z tych miejid
ńaśź stosunek dó ńiej jest inny,
j'ak też równocześnie różna jest
funkcja sztuki.

Oglądając zbiory w muzeum

zwiedzający mówią ciszej, w

skupieniii starają się wewnętrz
nie zaakceptować tó co zostało

oficjalnie podniesione do rangi
najwyższej sztuki. Wytwarza to

pewien sztywny układ, w któ
rym w odczuciu widza, istnieje
tylko jedna jego róla — bez sło-
iśa sprzeciwu oglądnąć i ze zro
zumieniem kiwać głową. I dla
tego tak mało osób Wierzy mi,
kiedy mówię, że naprawdę z

przyjemnością oglądam muzea.

Sile wystawowe prezentujące
aktualną sztukę to już co inne
go. Choć i tu demonstrowana

jest przeważnie sztuka nie nuę
jąca pozaartystycznych, utyli
tarnych, w potocznym rozumie
niu tego słowa, celów to jednak
dzięki swojej aktualności tema
tycznej czy formalnej jeśt nam

bliższa uczuciowo. Jest przecież
od nas młodsza, możemy ją
krytykować, oceniać, wybierać
te dzieła które się nam podoba
ją. Cżujemy się podmiotem, cę-
leni dl* którego » stworzono, a
ńió tylkó iraędmioteni, widzó-
Mietóm który ma wejść i wyjść.

Zadania

Społeczno-Gospodarczego
1977 r. w zakresie produkcji
sprzedanej wykonano ,' w 50,4
proc., w tym na cele rynkowe
w 52 proc. z-

Przeipysł uspołeczniony zwięk
szył w I półroczu br. produkcję
niektórych ważniejszych wyro
bów, mi in. węgla - kamiennego
(o 4,2. proc.), artykułów pocho
dzących ż przerobu ropy nafto
wej (o! 6,6 proc.), stali surowej
(o, 14,6 proc.), miedzi elektroli
tycznej (o 10,7 proc.), maszyn i

narzędzi rolniczych
proc.), cementu (o 6,5 proc.).

(o .12,4

Co słychać...
Doroczną brytyjską nagro

dę l za najlepsze wyniki w

produkcji eksportowej otrzy
mała w 1977 r. firma sprze-
dająca do krajów arabskich... ■
maty, ną których muzułma
nie .odbywają codzienną mo
dlitwą. Właściciel firmy, za
trudniający w swoim zakła
dzie 10 osób, powiedział, że
wzory dywaników modlitew
nych skopiował z książek,
znajdujących się w miejsco
wej bibliotece, a następnie
wysłał- próbki do Mekki,
gdzie oceniono je .bardzo wy
soko. Jak Się, okazuje, zaro
bić można, na Wszystkim, je
śli tylko nia się wystarcza
jąco''duió pomysłowości.

ROLNICTWO

Wstępne Wyniki tegorocznego
spisu rolniczego wskazują na

tendencje dó odbudowy pogło
wia zwierząt gospodarskich,
zwłaszcza trzody chlewnej. W

całym rolnictwie pogłowie by
dła wzrosło o 0,8, a trzody
chlewnej — o 5,4 proc. Znacz
nie wyższy niż w .całym rol
nictwie był wzrost pogłowia
bydła ’i trzody chlewnej w u-

społecznionyeh gospodarstwach
rolnych.

Polskie rolnictwo według sza
cunku na koniec czerwca br.

dysponowało 460 tys. ciągników,
tj. liczbą o ok. 10 proc, większą
niż w tym samym okresie ub.
roku. Kredyty wypłacone przez
bank gośjNidarki żywnościowej
ludności wiejskiej były o 39,9
proe. wyższe niż w I półroeżu
1976 r.

/ HANDEL ZAGRANICZNY

W ciąg.u pierwszych 6 mieslę.
cy br. nastąpił wzrost obrotów
handlu zagranicznego z krajami
RWPG -- ekspoft zwiększył się
o 12,5, import o 22,1 proc W
obrotach z krajami kapitalis.
tycznymi ■ wartość - eksportu
wzrosła o 14,6 proei, natomiast

. importu — zmalałą o 5,4 proe.
- Udział wyrobów przemysłu
elektromaszynowego w ogólnej
wartości eksportu zwiększył się
z 40,4. do 43,7 proc, W ekspor
cie pozostałych towarów wyso.
ki wzrost wartości nastąpił; w

grupie wyrobów przemysłu
lekkiego, drzewno-papiernicze-
go, mineralnego, chemicznego,
przy jednoczesnym obniżeniu

poziomu eksportu artykułów
spożywczych. W imparcie na
stąpił znaczny ilościowy wzrost
dostaw przeznaczonych na za
opatrzenie produkcyjne. Zwięk
szył się również import wyro-’
bów rynkowych.. ,.

Z sal u/ifstaujowych

Czy wszystko na sprzedaż ?

INWESTYCJE
I BUDOWNICTWO

W I półroczu br. nakłady
westycyjne w gospodarce uspo
łecznionej wyniosły 240,6 mld zł
i były -mniejsze o 0,4 proc. Do

eksploatacji' przekazano wiele
obiektów inwestycyjnych, w

tym 17 szczególnie ważnych
dla gospodarki narodowej. Po
nadto przekazano do ęksploą-

in-

KOMUNIKAT DOKP
Dyrekcja Rejonowa Kolei Pań

stwowych w Krakowie — uprzej
mie przeprasza 1 Informuje, że w

dniach 27, 28, 29 lipca 1977 roku
oraz w dniach 1, 2 9 sierpnia OT
roku, w związku z robotami sie
ciowymi na stacji Kraków Główny,
odwołuje się na odcinku Kraków

Główny — Kraków-Bhtowlce kurso
wanie pociągu nr 919 relacji Kra
ków Główny—Niepołomice, odjazd
ze stacji Kraków Główny godzina
11.50 — przyjazd do stacji Kraków-
Katowice godzina 11.57. Na odcinku

Kraków-Batowice—Niepołomice po
ciąg kursować będzie zgodnie z
rozkładem jazdy. Ze stacji Kra
ków Gł. do stacji Kraków-Batowi
ce komunikacji zastępczej nie prze
widuje się.. K-54SS

Artysta znajduje się tu na tej
samej płaszczyźnie, żyje w tym
samym czasie i praeuje jak każ
dy z Has. Odczuwając bliskość
tej sztuki poprzez tę fórmę kon
taktu z nią stajemy się bardziej
aktywnymi odbiorcami, współ
twórcami kultury.

A będąc już nimi, z wolna sa
mi odczuwamy potrzebę stałego
styku ze sztuką. Ciągłej - kon
frontacji-naszego życia, codzien
nych spraw z nieruchomo ist
niejącym dziełem stale przeby
wającym w naszym mieszkaniu.
I obojętne czy nazwiemy to re
laksem po pracy, czy kontaktem
z inną osobowością, innym
światem upostaciowionym w

formie np. obrazu to jednak
zawsze potrzeba takiego, ciągłe
go współdziałania człowiek —

sztuka jest coraz silniej Odczu
walna.

Stały kontakt z oryginałem, po
jedynczym dziełem twórcy jest
też równocześnie afirmacją naszej
indywidualności, jednostkowej
niepowtarzalności. Otoczeni se
ryjną pródukcją, oglądający fil
my przeznaczone dli wielu n»»-

żerny mieć w domu coś jedyne
go, tylke dla nas. Nie wiem czy
jest tó najlepsze dla dzieła, któ
re Winno być udostępniane jak
najszerszym kręgom ludzi, ale

niewątpliwie często dzieła były
i są traktowane w ten właśnie
sposób.

W Krakowie mamy do dyspo
zycji kilka małych galerii na
stawionych na sprzedaż dzieł
sztuki. Oprócz swej funkcji czy
sto handlowej spełniają ważną
rolę kulturotwórczą uzupełnia
jąc cykl wystawienniczy dużych
sal. W nich bowiem odbywają
się pokazy twórćów dopiero de
biutujących, a więc często nie

przynoszących zysku, tu też jest
miejsce na małe wystawy uka
zujące fragmenty twórczości
wybitnych twórców.

W sposób nieco odmienny od
innych galerii rozwiązuje swe

funkcje Galeria przy ul. Flo
riańskiej. Tam, dzięki posiada
niu większej niż w innych gale-
rjich przestrzeni, łączy się je
dnorodne pokazy z odsuniętą de

tyłu prezentacją znajdujących
się w aktualnej sprzedaży dzieł.

. W chwili obecnej odbywa się
tam wystawa Grafiki Ręką. Po
nieważ całość Galerii wypełnia
ją barwne obrady i tkaniny, ż

reguły biało-czarne grafiki róż
nią się zdecydowanie od reszty
ekspozycji. Wszystkie zresztą
reprezentują pewien jednolity
dość nurt — operując szarościa
mi i lekko rozmytą formą (np.
Hieronim Kozłowski) są wyra
zem specyficznego sposobu ób-
serwacji. Zdają się bowiem za-

mykść na wycinku natury, czy
świata, obojętne jak to określi
my i będąc jego fragmentarycz
ną demonstracją traktują go w

sposób wyizolowany ‘ od otocze
nia. Istniejący niezależnie od

reszty fragment nie staje się je
dnocześnie nową całością —

oscyluje między własnym ist
nieniem a nieokreśloną resztą.

Takie było moje wrażenie,
choć może nie odnosi się to do

wszystkich prac a tylko do czę
ści z nich, np. do grafiki Anny
Wejman.

Poznawanie dzieł w

właśnie
można

takich
galeriach, do których

wstąpić jak do sklepu,
ukazuje nam też z dużą siłą, jak
różnorodne i niejednokrotnie
sprzeczne między sobą mogą
być funkcje sztuki.

I jak bogate jest jej oddziały
wanie.

B. LUTOSŁAWSKI

„Lajkonik"
. Krakowska Gra Liczbowa j/Lsj*

konik” z gry 1049, losowanej dnia
24 lipna 19j7 roku, za wygrane
płaci:.

W I LOSOWANIU: — za 4 tra
fienia po 4.054 'zł ♦ za 3 trafienia
Po 50 zł ♦ za 2 trafienia, po 51!
♦ za 3 trafienia z dodatkową 1»
150 zł ♦ za 2 trafienia z dodatki
wąpo20zł. ” ■

W II LOSOWANIU: — za 4 tra
fienia po 2.350 zł > za 3 trafieni*

po40zł♦za2trafieniapoSś
♦ za 3 trafienia z dodatkowa 1”
140 żł ♦ za 2 trafieni* z doda«t«'

wąpo20zł.
PONADTO: — za 3-cyfrowa koi'

sówkę banderoli a 30 zł preffli*
pieniężne po 300 zl.

DZIENNIK (Rob<Hnie«eJ Spół
dzielni Wydawniczej „prasa

*

Książka — Ruch”.
. REDAGUJE KOLEGIUM: Ter”*
Stanisławska — redaktor naczelni
Czesław Morawetz — z-ea rei. na
czelnego, Mieczysław Kasprzyk -

sekretarz odpowiedzialny,. Mafi*

Kwiatkowska, Helena Noske”1'*
—* członkowie kolegium.

ADRES REDAKCJI: „Echo »»'

kowa”, ul. Wiślna 2, 31-007, Kra
ków („Echo Krakowa”, - skryba
pocztowa 64, 30-960 Kraków). T*'
lefony: centr. 275-89, redaktor »>'
czelny: 246-78, zastępca redaktor’

naczelnego: 294-99, sekretarz odpo
wiedzialny.: 292-32, dział miejsKl'
219-48 i 211-87, dział łączności z ozy- ;
tętnikami: 289-87, dział sportowy8
292-32, Biuro Ogłoszeń: 270-89.

WYDAWCA: Krak. Wyd. pr»*4'
we RSW „Pras* — Książka -

Ruch”, ul. Wiśm* 2.
DRUK.: Prasowe zakłady

fienne RSW „Prasa - KsiążW
'

Buch”, Kraków, ul. Wielopól’ *

»
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W krakowskim „Orbisie
irwa turystyczna goryczka

Polskie Biuro Podróży „Or-
bis” w Krakowie ma riadal peł-
ne ręce roboty z przyjeżdża
jącymi do naszego miasta i wy
jeżdżającymi na krajowe i za
graniczne wycieczki turystami
Przeszła wprawdzie najwyższa
fala akwizycji klientów, lecz

przy okienkach sprzedaży dewiz

Nowa placówka

pocztowa
Staraniem Wojewódzkiego U-

rzędu Poczty otwarta została w

Krakowie nową placówka pocz
towo - telekomunikacyjna przy
al. Słowackiego 20 z podstawo
wym zakresem) usług dla klien
tów: wpłaty i wypłaty PKO,
przyjmowanie przesyjek poleco
nych i ekspresowych,, opłat ra
diowo-telewizyjnych’ itp

Z dużą pomocą przyszedł tu

Urząd Dzielnicowy Krowodrza,
gdyż odpowiednio zaadaptowa
ne pomieszczenia dla placówki
pocztowej znajdują się. w bu-'
dynku tego Urzędu. Nowa pla
cówka w znacznym stopniu u-

łatwi korzystanie z usług poczty
mieszkańcom tego rejonu i od
ciąży URT nr 9 przy al. Sło
wackiego 62 pracujący w trudwackiego
nych wa: makach lokalowych.

wciąż tłoczno. Najwięcej osób

wyjechało juz, względnie, wybie
ra, się jeszcze do Bułgarii, Zwią
zku Radzieckiego i Rumunii. Po
wodzeniem w tym roku cieszą
się również Hiszpania, Grecja
i Włochy, lecż miejsc ną te wy
jazdy było raczej niewiele. Je
szcze mniej na dalekie woja
że , do Japonii, Indii, Nepalu i
Kaszmiru. Niemniej krakowski

„Orbis” 'przekroczył jilan ob
sługi turystów w ..pier.wązym
półroczu br. o kilka, procent.
Obeenie dysponuje on jeszcze
wolnymi miejscami na 21-dńio7
we pobyty lecznicze w Karlo-'
vych ■Varach oraz tańsze niż w

pełni sezonu wyjazdy do Buł
garii 1 Rumunii 1

Wszystkie autobusy.': „Orbisu”
w liczbie 60 (na okręg obej
mujący 7 Województw) są w u-

stawicznym ruchu. - Spora ich
część zajmuje się aktualnie u-

sługami dla uczestników Ig
rzysk Polonijnych, których przy
było do Krakowa ponad tysiąc.
W najbliższym czasie krakow
ski „Orbis” .otrzyma jeszcze do
datkowo 8 nowych autokarów ju
gosłowiańskich marki „TAM’,’.
Największa

' trudność to. brak

odpowiedniego zaplecza techni
cznego oraz tłok na parkingu
przy pl. Szczepańskim, który ,nię
jest nuż w stanie pómieścić

(aź) | wszystkich samochodów, (aż)

ktorego

Fot. JADWIGA RUBlS

Tęga ■•lata.. Myślenice są całe kwiatów, koło
ukwiecone. Najefektowniej wy- usiąść na ławeczce i odpocząć
gląda herb miasta z żywych

Na międzynarodowej kolonii

Wojewódzkiego Mu Poczty
Wśród licznych kolonii let

nich, które wybrały, jako wa
kacyjną bazę Kraków i nasze

miejskie województwo, znajduje
się również w drugim turnusie
ók. 150 dzieci pracowników Wo
jewódzkiego Urzędu Poczty w

Krakowie przebywających w

budynku Szk, Podst. nr 115 na

os. Jagiellońskim-w Nowej Hu
cie. Kolonia ta wyróżnia się spo
śród innych swym międzynaro
dowym charakterem. Przez 10
dni gościła tutaj 30-osobpwa
grupa uczniów ze Szkoły Łącz
ności w Magdeburgu.

HHiHUiHiHuiiniuiiiiiHHHnnHnHiMiminiiinnniiuinniimnłnuMHHnniiiHinummsfMD

A Usługi motoryzacyjne
A Zaopatrzenie w części zamienne

A Handel wiejski w żniw

:Kontakty z NRD są obustron
ne, gdyż* w Magdeburgu prze
bywała w ramach tegorocznych
wakacji również 30-osobowa

grupa i młodzieży z Polski. Ró
wieśnicy z Magdeburga szybko
zaaklimatyzowali się w nowo
huckiej bazie. Organizowano
wspólne wieczorki artystyczne
przy świecach, wycieczki, im
prezy i zawody sportowe,. Nasi
koloniści .. rozegrali nawet na

szkolnym boisku mecz piłki noż
nej z drużyną chłopców z Mag
deburga przegrywając 2 1.

Czas kolonijnych emocji do
biega końca. 56 Odznak Spraw
ności Obronnej Zdobytych przez
kolonistów)- świadczy o dobrej.,
kondycji Odbyli Wiele wycie
czek, poznali Kraków i jego .oko
lice,) nie narzekając nigdy. ną
brak rozrywki. W swoim kolo
nijnym. ośrodku .mieli dobrą o-

piekę, dużo przestrzeni, a na
wet mogli oglądać często filmy
fabularne, (aż)

£
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USŁUGI motoryzacyjne, zaopatrzenie w części zamienne
RTV i sprzętu gospodarstwa domowego oraz działalność han
dlu wiejskiego w okresie tegorocznych żniw — to trzy głó
wne tematy wczorajszego posiedzenia Komisji Zaopatrzenia
Ludności i Usług RN m. Krakowa.

11 znajduje się
w Zakopanem i
Wśród 26 punk-
— 13 działa w

W KRAKOWIE

Przed 80 laty
27 VII 1897 r.

9 Wczoraj w biurze no
tarialnym- p . Teleśniekiego
otworzono testament, zmar
łego onegdaj w’ Krakowie
Adama Brusa Wiśniewskie
go, emerytowanego naćzelni-

. ka sądu, który cały swój
majątek „zapisał na cele

społeczne i dobroczynne”.
Największą kwotę, bo ;ażlO
tj-s. złr. testator przeznaczył
na restaurację Wawelu, na
tomiast i na odnowienie

krypty. 'z grobami zasłużo
nych na Skałce, na potrzeby
Tow.' Weteranów 1830/31,
Tow. Oświaty Ludowej i in.

przeznaczył po 2 tys. złr.
Również wczoraj, w Pod

górzu, zmarł Krakowianin
— Feliks Bujanowski, x,,sa
motny i unikający . -towarzy
stwa starzec”, który „pozo
stawił majątek szacowany
do 150 tys. ałr”. Testamen-
talnie przekazał dóm swój w

Podgórzu, wartości 30 tys.
oraz 7 tys. złr, w papierach
wartościowych dla ubogich
Podgórza, natomiast 30 tys.
złr. przeznaczył dla ubogich
■w- Krakowie; resztę majątku
rozdzielił między dalszych
krewnych. Czas

9 Wśród obrazów nade
słanych ha .tegoroczną wy
stawę Tow. Przyjaciół Sztuk

Pięknych. szczególny podziw
'dyrekcji budzą płótna: „peł
ne głębokiej wymowy Reszt
ki lasu na sprzedaż Ludo
mira feęnedyktowicza; mis
trzowskie Siostry prof. Woj
ciecha Gersona; bardzo na
strojowy. Krajobraz Tetma
jera i pełen ekspresji Gospo
darz Kaspra Żelechowskie
go’1. Dyrekcja nosi się z za
miarem nabycia tych dzieł,
„o ile nie zostaną podkupio-
ne przez Muzeum w Sukien-’
n-icach”. Ną wystawie ekspo
nowane Będą również robo
cze kartony Jana Matejki z

okresu tworzenia polichro
mii w kościele Mariackim, a

także kartony witrażowe
Stanisława Wyspiańskiego
do . prezbiterium kościoła
©t).' Franciszkanów.

Keresp. J. Siedleckiego Rkps.

Nł stąd ńl zowąd pod arkadami
na rogu ul. Karmelickiej i al. 3
Maja powstała agenda placu Kle-
parskłego. Do nabycia: bób, kwiat
ki, nowalijki.. Wygląda okrop
nie i chyba trzeba skończyć z tym
spontanicznym handlem w cen

trum miasta.

85 urodziny
zasłużonego dziennikarza

ks. .płk H. Weryńskiego'
. Swoje 85 urodziny obchodził
ostatnio ks. płk Henryk We-

ryński, dziennikarz, związany z

prasą polską od roku. 1914, kie
dy to zadebiutował w absty
nenckim. czasopiśmie „Świt”.
Jego artykuły ukazywały się w

40 czasopismach krajowych, a

.także polonijnych. Jubilat jest
wieloletnim członkiem Stowa
rzyszenia Dziennikarzy. Pol
skich, aktywnym i zasłużonym
działaczem społecznym. Ża swą
działalność ks. płk Henryk We-

ryński odznaczony został'wyso
kimi odznaczeniami państwo
wymi: Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Komandorskim i Krzy
żem Oficerskim Orderu Odro
dzenia Polski, a także wieloma
medalami i dyplomami.'

Ks. Henryk Waryński zaw
sze czynnie uczestniczył w ży-
,cju naszego miasta i społeczeń
stwa. Życzymy Mu dalszych lat

owocnej działalności.

AKTUALNIE „Polmozbyt” w

Krakowie działa, ńa terenie na
szego województwa miejskiego
oraz woj nowosądeckiego U-

sługi wykonywane są w 14 sta
cjach, z czego
w Krakowie, 2
1 w Gorlicach,
tpw sprzedaży
Krakowie, w tym 2 stację paliw
oraz 8 w województwie n.ow.o-

sądeckim, w tym 1 stacja paliw
w Zakopanem. Przedsiębiorstwo
posiada 6 magazynów hurto
wych,- a sprzedaż samochodów

prowadzona jest w punkcie przy
ul. -Prandoty w Krakowie.

CHCĄC zaspokoić popyt na

usługi . motoryzacyjne, podjęto
•działania w celu uruchomienia

nowych stacji obsługi, moderni-

Dziękujerriy
za pozdrowienia...

. nadesłane l przez 45 uczestni
ków XXVI 'Centralnego .Zlotu

Turystów Kolarzy PTTK w Ka
zimierzu Dolnym, .

/„dzieciom i młodzieży NAL-77
Klubu .„Centrum” Spółdzielni
Mieszkaniowe] . „Hutnik”, zna
komicie spędzającym wakacje w

mieście. :

telewizyjnym Kinie

Interesujących Filmów - słynny
filmfrancuski- „Cleo od 5 do 7”.
IV | roli .głównej Corinne Mar-
chard (na zdjęciu). CAF

zacji już istniejących 1 sukce
sywnego wyposażania stanowisk’

naprawczych w lepszy sprzęt
Podjęto także szereg przedsię
wzięć organizacyjnych. Ód poło
wy ubiegłego roku-działa przy
„Polmoźbycie” pogotowie tech
niczne, dysponujące 8 pojazda
mi.

DO końca tego roku zrealizo
wane zostaną inwestycje cen
trum „fiata” w Krakowie przy
al. Pokoju, które jest już zago
spodarowywane; stacja obsługi
w Czyżynach. przy al. Planu

6-letniego, powstająca w hali

NRD-owsklej, adaptowana dla

potrzeb przedsiębiorstwa, będzie
posiadać 20 stanowisk obsługo-
wó-haprawczych.

PRAWDOPODOBNIE w latach
.1978/79 zbudowana zostanie sta
cja, obsługi samochodów. przy
ul. Prandoty, z 14 stanowiskami.
Sprzedawać się tutaj będzie o-

koło tysiąca samochodów rocz
nie Uruchomiony zostanie sklep
z częściami zamiennymi. Czynio
ne są tez kroki w celu budowy
nowych magazynów oraz uru
chomienia kolejnych punktów
sprzedaży samochodów].

OPRACOWANO również już
konkretny program poprawy ja
kości usług oraz obsługi przy
sprzedaży samochodów. Potrze
bną jest jednak lepsza jego or
ganizacja, tak aby. W odczuciu
klientów „Polmozbytu” popra
wa była rzeczywiście widoczna.

.'OCENA zaopatrzenia w części
zamienne RTV j sprzętu gospo
darstwa domowego; wystawiona
przez handlowców WPHW oraz

zainteresowanych mieszkańców

naszego -grodu, jest identyczna i
—

. niestety — bardzo niska.
Przedsiębiorstwo zaopatruje
cztery, województwa: bielskie,
krakowskie miejskie, nowosąde
ckie i tarnowskie, poprzez or
ganizacje handlowe, takie jak
WPHW, CBS, spółdzielczość
prący, i in Dostaweąmi tych
części jest 10 zakładów przemy
słowych z terenu całej Polski
oraz wiele drobnych spółdziel
czych

. NEGATYWNA ocena zaopa-

trzónią rynku wynika, z niepeł
nej realizacji zamówień han
dlowców i tb nawet potwierdzo
nych dostaw oraz ich nietermi
nowości. Potrzeby zostały zaspo
kojone zaledwie w 8.1 proc, i W
konsekwencji musiano wymienić
630 odbiorników, zarówno krajo
wych jak i importowanych. 7Vy- .

łącznię z braku- podzespołów.
PRZEDSIĘBIORSTWO stara

się o uzupełnienie asortymentu
poprzez dodatkowe zakupy u

dostawców 1 producentów.^ Wy
syłane Są pisma, śle .się monity,
interweniuje w jedriostkach nadi

rzędnych. Wreszcie — nakłada
kary umowne. Niewiele, jednak
to pomaga, a Wiele pism pozo-
staj-e bez, odpowiedzi Sytuacja
w II półroczu winna ulec jed
nak pewnej poprawie, gdyż pod
jęto decyzje nakładające precy
zyjnie obowiązkr na podległe
jednostki resortów handlu we
wnętrznego, przemysłu maszy
nowego, a tak-ze' zawarto poro
zumienie ze Zjednoczeniem „U-
nitra”. ,, (t

RÓWNIEŻ,--nie, .najlepiej',.wy
gląda sytuacja z 'częściami za
miennymi8 do zmechanizowanego
sprzętu gospodarstwa domowe
go. O ile z agregatami do chło
dziarek (lodówek) sprężarko
wych j absorpcyjnych, krajo
wych i z importu: oraz silnika
mi do prajek, pralkowirówek i
wirówek jest niezła, o 'tyle z

pozostałymi częściami i podze
społami sprawa nie Wygląda
tak różowo Zamówienia reali
zowane są średnio zaledwie w

45 proc. Interwencje 1 monity
również nie przynoszą pożąda
nego skutku. Ostatnie ustalenia
oraz ciągłe kontakty z producen
tami pozwalają jednak mnie
mać, że 1 w tym zakresie w ńaj-
blizszydh miesiącach nastąpi pe
wna poprawa

OCENIAJĄC przygotowania’ i

pracę handlu wiejskiego do 0-
kresu żniw ijąleży stwierdzić, iż

rolnicy winni być lepiej obsłu
giwani przez placówki GS niż w

latach ubiegłych, Dotyczy to

podstawowych artykułów spo
żywczych, : zwłaszcza 'mleczar
skich, napojów chłodzących, tłu
szczów zwierzęcych itp. Więcej
będzie konserw mięsnych, a zao
patrzenie... w mięso i - wyroby
wędliniarskie kształtować się
będzie na poziomie analogiczne
go. okresu. roku ubiegłego, (ja)

Co- Gdzie -Kiedy?
(Dokończenie ze str, 4)

ne, Stomatologiczne, gabinety za
biegowe (świadczenia ambulatoryj
ne 1 wizyty domowe), Przycho
dnia, al Pokoju 4, w godz. 18—
22; tel. 181-80, a dla poradni pe
diatrycznej 183-36 — dla Śródmie
ścia, Przychodnia,

;skie bl.
469-13 —

cjiodiiia,
w godz.
Krowodrzy, Przychodnia, ul. Kra
sickiego Boczna 3 w godz. 18—
22.; tel 618-53 — dla Podgórza,
Informacja Służby Zdrowia: od
godz. 8 do 22. tel, 378-80, od godz.
22dó8,
logiczna,

. ............ os. Jagielloń-
1, w gońz. . 18—22, tel.
dla Nowej Huty, Przy-

•ul. .Kronikarza Galla 2®
18—22, tel.' 721-35 — dla

tel. 240-93,' Inf. Toksyko-
Kopernlka 25, .teł. 193-99.

Apteki
Gt. 42, pl. Wolności 7,Rynek

Pstrowskiego 94, Nowa Huta
Centrum A.

Różne
(Lasek Wolski) 9—19

. Botaniczny , ..(Kopernik*)
zoo

Ogród
8yS9 ...

■»Salop.
Pstrowskiego 12 "(li—21)7 oraz ul.
Mogilska 78 (11—20) ,

Salop automatów spprt.-zręczn.,
„Zakopianka” — Planty (10—21)

Plac zabaw, ul. Krakowska 28
(11—20)

Wesołe miasteczko (Małe Błonia)
(11-21).

Automaty zręczn. — Kawiarnia
Pasaż Bielaka (9—22)

Gier. Spprt(-Zręcjn., ul.

Radio
| PROGRAM I
NA FALI 1322 M

Tu Jedynka. 18.25 Radio
18.33 Ż Igrźys-k

Szkolnej w Łodzi.
1^.15

16.80
Kierowców,
dzieży , ,

Śpiewa Zb. Wcłdecfci.'

zespoły jazz. 19.40 /Koncert
20.05 Naukowcy rolnikom. '

»

.Spotkanie , z gwiazda 21.05 Kroni
ka śpqrt., 21.13. Komunikaty Totąl.
Sport. 21.20 Koncert Chopinowski
— grą ,A. Śreffda.. 22.20 Radio kie
rowców. 22.23 „Chałturńik”. 22.30
Ludzie, epoki,7 obyczaje, i 23.00 Mi
nął dzień; 23,12 Wiad. sport 23.15
Koncert ■WOSPR i TV

'

PROGRAM II
NA FALI 249 M

Muzyka MalgaśZów.'' 17.20
PR — ,,Dobrze mi tak” '—

K. Muchamedżanowa. lj.40

MłÓ-r
.18.50
'Pol. /
dnia.

2-0.20
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Lato me dla wszystkich ozna

cza .wakacje i wyjazdy. Bardzo
Wielu z nas pozostaje w mieś
cie, spędzając tu letnie miesią
ce, w których o interesująca
rozrywkę tym trudniej, że wie
le .instytucji kulturalnych za
myka na ten czas swe podwoje.
Tym większym, więc zaintere
sowaniem cieszy się kino, pod
warunkiem oczywiście, że. ofe
ruje rtam ciekawy repertuar. W

najbliższym czasie na ekranach
krakowskich kin pojawi się kil
ka interesujących filmów, które

polecić chcemy naszym Czytel
nikom. . .

Kinematografię krajów socja
listycznych reprezentują pre
mierowe pozycję- .. „Dźwięk fu

jarki” prod. ZSRR, „Zrozumia
łeś, gratuluję” prod. ZSRR,
„Ostatni bal w Rożnowie” prod.
CSRS, _ „Filipek” prod, NRD

„Tędy wróg nie przejdzie'1
prod. rumuńłfciej, „Za mostem”

prod. rumuńskiej. Dwa spośród
nich „Zrozumiałeś, gratuluję” i
„Filipek” tę filmy lila młodzie-

Wieczór w kinie

rozrywka na lato w mieście
żp, „Za mostem” jest filmem
kostiumowym, adaptacją po
wieści wybitnego pisarza ru
muńskiego łona Slauici. Akcja
„Ostatniego balu w Rożnowie”
i- „Tędy, wróg nie przejdzie”
toczy się. w‘ latach okupacji.

Typowo letni repertuar to ko
medie i filmy sensacyjne. Otóż
k&medii zobaczymy 'kilka. An
gielskiego „Fałszywego króla",
którego akcja toczy się w epoce
wiktoriańskiej,. dalszy ciąg
przygód gangu Olsena w duń
skim filmie „Gang Olsena ńa
szlaku11, -„Pocałunki “z Hong
kongu” — francuską parodię

filmów z Jamesem Bondem.

„W mroku nocy" to sensacyj
ny film amerykański, w którym
rtlę -główną gra znakomity Ge-

ne Haekman, zaś w „Mistrzu
rewolweru", który opowiada o

przygodach wyborowego Strzel
ca w Kalifornii w roku 1836,
występuje pdmiętńy z „Love
Story” Ron O’Neal.

Warto również zwrgcić uwagę
na filmy juz znane,, których
projekcje wznowione zostaną
w 'Sierpniu, -w. krakowskich ki
nach. W „Wandzie" będziemy
mogli oglądać „Ostatni pociąg
z Guń Hill”, „Dzień delfina”,
„Zapach kobiety" i „Karierę ńa
zlecenie11, w „Sztuce” — „Szczę
ki”, „Chinatown”,, „Morderstwo
w Orient EXpresśie"' „'Powrót
Robin Hóoda1’, „Źa.dło"^ . w

„Swic-le” — „Kochaj albo rzuć”,
„Rewolwer Python 357”, „Gorą
ce pólowitiie”, we „Wrzosie” s-

■f'

„Kąb.aret”, „^erptco”, „Barwy
ochronne”, „Ucieczkę gangster
ra”, „Lato, z kowbojem”.

Bardzo interesująco zapowia
da się przegląd filmów sensa-

cyjno-przygodow-ych, którypod
hasłem „Lato z filmem” odby
wać

_ będzie: się pi zez cały sier
pień w kinie „Światowid” 10

Nawej Hucie. Pokazane zostaną:
„JCremiah Johnson”, „Człowiek
w dziczy”, „Królowe Dzikiego
Zachodu”,: „Synowie szeryfa”,
„Aresztuję cię przyjacielu”,
„Joe Kidd",. „Mściciel”, „Sędzia,
z Teksasu”, „patt Garret i Billy
Kid” oraz „Ostatni pociąg z Gun
Hill”.

Jak z tego widać nie zabrak
nie nam filmów tzw, ogórkowe
go sezonu, a więc dostarczają
cych rozrywki, relaksu, zapew
niających przyjemne spędzenie
kilku kinowych godzin. Sądzi-]
ńiy, że wśród wymienionych
nasi Czytelnicy znajdą filmy,
które odpowiadają ich gustom i
zainteresowaniom, ■(e)

17.00
Teatr
słuch. ......... .............

Magazyn handlu zagrań.’19.00 Mis
trzowie batuty —■ótto ,’Klemperer.
20.00 Dla wsi i rolnictwa, \ -20,15
Choroby’ społeczne nadał -groźne.
20.30 Ze starych płyt. 21 .45 Wiado
mości’ sport. ,21.50 Komunikaty
Total. Sport. 22.00 Przegląd
— Kamera 22.30 . Magazyn
denoki.. 23.35 Co słychać w

cię, .

film.
Stu*

iwie-.

PROGRAM III
UKF 66,89 MHz

17.05 . Muzyczna, poczta' TTKF, 18
Muzykobranie, 18.30 Polityka 'dla
wszystkich, 18.45 /Pocztówka dźwię
kowa z Paryża, 19 „Sława i
chwąła” — J. Iwaszkiewicz —

ode. 17, 19 35 Opera . .tygodnia —

z Bagdadu” — p, Cor-
nelius, 19.50 Na skalnym Podhalu
-W ode. pow. Tetmajera, 20.'
Granice muzyki, 20.30 Szlagiery
H: Ordonówny, . 22.O8 . Gwiazda
siemniń wieczorów - Elton John.
22.15 Jazz, 23.05 Czas relaksu.

PROGRAM IV
1 AUDYCJE LOKALNE

ROZGŁOŚNI KRAKOWSKIEJ
UKF 68,75 MHz

■wiadomości: 16,' 16.40
17.00 Rozmową z Temida

17.15: w 1200 sekund dookoła
ta (Ki-).,'17.35 W obronie
. (Kr)... 17 50 Koncert wakacyjny
(Kr). 18.24 Pogoda (Kr). 13,25 Pa
tent na papierze. 18.40 w- trosce
o słowo i treść, 19:00., Ekonomia na

co dzień. 1913 Język rosyjski: 19.30
Studio stereo zaprasza (Kr). 21.45
w. ęonover .przedstawia.. . 22 .15
Rozmowy o książkach. ; 22.35 Mie
sięcznik - ..Jazz”,. -•

■
(Kr).

>świa-
kraj-j,



Dlaczego KSOS
świeci pustkami?

KRAKOWSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY, normalnie

, tętniący życiem i wypełniony tłumem młodzieży w ostatnich
dniach zmienił się nie do poznania. Puste sale gimnastyczne,

• zamknięte pomieszczenia, w których stoją- stoły pingpongowe,
ani .żywego ducha na 'bieżni, ścieżce zdrowia i w świetlicy, je-

ldynie na, boisku do piłki ręcznej bawi się niewielka grupa
- daieci.. J'.cisza,. ■jakże kontrastująca z codziennym wyglądem
; Ośrodka. Cóż więc ■,się stało? Czyżby jedna z nielicznych w na-

sżyni mieście . instytucji, w której dziewczęta i chłopcy mieli
- możliwość utrzymania w okresie wakacji kontaktu ze sportem

przestała funkcjonować?
■—Ależ nie — mówi kierow-

nipz^a działu gimnastyki wy
równawczej mgr Ł. Babulska.

Wprawdzie" część naszych in-
sbruktofów przebywa z ■'mło
dzieżą’na koloniach w Lipnicy
Więtkiej i-ńa Lubogoszczy, inni

prowadzą kurs młodzieżowych
organizatorów sportu W Gdowie
lecz na miejscu-pozostała spora
grupa wychowawców, którzy
yełriią > Codzienne dyżury iw
iażdej chwili^ gotowi są podjąć
zajęcia z dziećmi. Ośrodek nasz

został zgłoszony do akcji „Lato
77” . wszyscy zainteresowani zo
stali ^powiadomieni, iż będzie
czynjiyW-Czasie ^wakacji i o-

•czekiwóliśmy, że — jak co roku
młodzież będzie nas odwie

dzać. Tymczasem tylko w ’pier-
wiżym , okresie : sporo kolonii
kąrzystało z. basenu, od - kiedy
jednak rozpoczął się jego re
monti a, jest to jedyny wkres;
w .którym możemy przeprowa-

. dzię-fnd nim. prace konserwator
skie-, 'życie- w -Dśrodku zamarło
i tylko sporadycznie przycho
dzą do nas grupy kolonijnej
mlpdzieżyi

'

■Zaiste dziwne. Narzekamy w

Krakowie" ha brak obiektów
sportowych na szczupłość bazy
Rekreacyjnej; Czyżby liczne gru
py kolonijne bawiące w naszym
mieście' potrafiły rozwiązać ten

problem ■we własnym zakresie?
Prócz kolonii przebywa w Kra
kowie w Okresie wakacji sporo
dzieła objętych akcją Nieobozo-
wóij.‘ Akcji Letniej — czy rów
nież ta , wielotysięczna grupń
znalazła obiekty, na których mo
że uprawiać sport?

Wydaje mi się, że nie. Świe
cący pustkami obiekt Krakow
skiego Szkolnego Ośrodka Spor
towego wskazujeraęzej, że więk
szość kolonii i gfup objtjt^cli NAL

j>3 prostu zrezygnowała ze spor
tu-w swych programach.
■A ‘przecież zarówno Minis
terstwa Oświaty i Wychowania,
jak. i Kuratorium i Szkolny
^Wiązek Sportowy w : swych
programach .zakładają, że okres
Wakacji ma być pomostem po
między . starym a nowym ro
kiem szkolnym w realizacji
różnych form kultury fizycznej
i, samą gimnastyką poranną

Mistrzowskie tytuły
krakowskich modelarzy

PONIATOWEJ zakończyły się 24 mistyżostwa. Polski mo
deli pływających. Przyniosły onę duży , sukęes ekipie krakow
skiej Ligi Obrany Kraju, która w klasyfikacji. zespołowej wy
walczyła^ drugą lokatę. Indywidualnie w klasie' modeli prędkoś?

- ćiowych trzy piećwsże miejsca zajęli krakowianie: Andrzej Za
jąc, Zdzisław Bodziopy i Jacek Dębowski. przy czym model A.
Zająca uzyskał rekord Polski szybkości 216 km/godż. W konku-

. ręncji juniorów mistrzostwo zdobył również krakowianin — Ja
cek Deręgowski.

■ń-r-Alę czy postąpił słusznie? Gdyby jechał sam, zado
woliłbysię kuszetką. Ńa Dworcu Lyońskim jakiś czas

wahał się. Wreszcie, w ostatniej chwili, wziął dwa miej
sc* w Wagonie sypialnym. Podróż była naprawdę luk
susowa. Na korytarzu mijali wytwornych pasażerów;
elegancka grupa ludzi z wiązankami kwiatów w rękach
towarzyszyła aż do wagonu jakiejś gwieździe filmo-
wej.

— To jest „Train Ęleu” ♦) — szepnął Maigret, jakby
sió usprawiedliwiająć. 1 - -

’

Gdyby przynajmniej mógł wiedzieć, co myślał jego
angielski kolega! Do dotychczasowych rozterek komi
sarza dołączyły się teraz dalsze. Bo oto będą musieli
rezębrać się wieczorem w przedziale jeden w obec-
nóŚęi drugiego. Potem znów rano będą korzystać z

t^i<:sątnej niedużej umywalni.
'-‘ Pana Pyke’a nie dręczyły widocznie żadne tęgo ro-

dząju rozmyślania, bo ubrany już w szlafrok i piża-
rzekł z zadowoleniem;

tjp- Jędnym słowem zaczyna się dochodzenie!
'

Gejoń naprawdę chciał przez to powiedzieć? We
francuszczyżnie pana Fyke’a było coś tak precyzyj
nego, że mimo woli szukało się w jego słowach ja
kiegoś ukrytego znaczenia.

— 'Hm, tak, dochodzenie.
Maigret.

-4 Czy zrobił pan sobie odpisy z kartoteki Marcele-

gO?y
-L Nie. Przyznam się panu, że o tym nie pomyśla

łam.'
— A nie. zastanawiał się pan, co było dalej z tą ko-,

biętą, z tą Ginette, jeżeli dobrze pamiętam?
..— Nie.

Czy w spojrzeniu, które mu rzucił pan Pyke, był
wyrzut? . ;

— Ma pan, oczywiście, tnakaz aresztowania wysta-
wiony łń blanco?
_

—■Nie mam. Mam tylko upoważnienie sądowe, któ
rą pozwala mi wyzwać ludzi na przesłuchiwania.

odrzekl lakonicznie

nie można tego programu od-
fajkbwać. Ną koloniach i obo-_
zach winni ujawnić się, -prze
szkoleni w szkole młodzieżo
wi - organizatorzy i sportu,* i ,—

przy inspiracji i pod nadzorem
wychowawców — mają zakła
dać wakacyjne. kluby sportowe
działające na zasadach szkol
nych klubów sportowych. Rów-'
nocześnie system szkolnych
igrzysk i olimpiad zastąpić ma

cykl igrzysk' wakacyjnych.
Niestety, na palcach jednej

ręki policzyć można kolonie,
które realizują ten program w

100 procentach. ■ (W. D.)

Młodzież z IZS Gaj
wykonała
boisko do piłki nożnej

Z OKAZJI 22 LIPCA młodzież
Ludowego Zespołu Sportowego

■'■w Gaju wykonała w czynie xspó-
łećznym boisko piłki nożnej,
którego uroczyste otwarcie na
stąpi 31 bm. Wartość pracy
jaką wykonali młodzi LZS-owcy
z Gajii wyniośła ok. 300 - tys. zł.

ZarenVDSM
W CZWARTYM dniu finało

wych rozgrywek V Ogólnopol
skiej Spartakiady .Młodzieży, re
prezentanci Krakowa zdobyli
kolejne medale. W pływaniu
krakowianie wywalczyli trzy
medale: złoty — Z. Kwiatkow
ski na dyst. 200 m st. rnotylk.,
srebrny' — M. Różycka na dyst.
200 m st. zmiennym oraz srebr
ny — S. Pacyna na dyst. 200 m

st, motylkowym. W zmaganiach
lekkoatletów jedyny medal .—

brązowy,— <i'a Krakowa zdoby
ła ayczoraj A. Polek zajmując
trzecie miejsce w biegu,,ńa dyst.
800 m. W. lucznictwie srebrny
medal wywalczyła A. Michno
w konkurencji ł-ab. Brązowy
medal w judo zdobył w wadze
do 60. kg— L; Skoczylas. i

Dzisiaj kolejne rozstrzygnię
cia.;.’

3

PIŁKARZE krakowskiego Wawelu okazali, się gdecydoManie
najlepszym zespołem w s«loriie'7<>/77'.lElasy .węjeŚFÓdzkiej, i wy
walczyli pewnie awans do IV

„Wojskowi” już. na trzy ko
lejki przed końcem rozgrywek
klasy wojewódzkiej zapewnili
sobie mistrzowski tytuł. W koń
cowej tabeli w ,28 . spotkaniach
zgromadzili 46 pkt. .uzyskując
59, a tracąc- zaledwie 13 bra
mek. ,

'

Po krótkiej przerwie piłka
rze Wawelu rozpoczęli przygo
towania do nowego sezonu. 18
lipca 25-osobowa kadra pod kie
rownictwem ppłk H. Śliwy wy
jechała na pbóz kondycyjny do
Ełku. Po powrocie do Krakowa
(31 lipca) „wojskowi” rozegra
ją kilka spotkań sparringowych
m. in. z Błękitnymi (3 VIII)
oraz Chełmkiem (18 VIII), Roz
grywki inaugurują piłkarze
Wawelu 14 sierpnia.

Aktualnie podstawowy trzon

drużyny tworzą: bramkarze —

BUKARESZT. W . dziewiątym.,
dniu Igrzysk Olimpijskich Głu
chych /polscy sportowcy 'zdp-v
byli 5 medali: dwa srebrne —,

H, Zawadzka w biegu na 400 i
800 m oraz 3brązowe—H.

'

Zawadzka w biegu na 1500. m, |
J. Wiśniewski w biegu na 1500;’i
m oraz zespól koszykarzy.

WASZYNGTON. W turnieju
'

tenisowym zwyciężył Argen- |

tyńczyk G. Vilas, który
'

poko- ,

nał w finale Amerykanina B.
Gottfrieda 6:4, 7:5. . I

Telegraficznie i
WARNA. “Podczas turnieju; I

koszykarek zespól Polski prze- |

grał z Rumunią 67:71. , .,

'. ZAKOPANE. ; W sparringo-
wym meczu hokeja na lodzie
polska kadra narodowa pokó-D
nala I-ligowy zespól z Koszyc
(CSRS) 4:0 <1:0; 1:0, '2:0), ,

-. GENEWA. Po IX partiach
szachowego meczu pretenden
tów do walki o tytuł mistrza
świata stan pojedynku B. Spa-
sski — L. Porlisch jest remi
sowy: 4,5:4,3 pkt. i

s

IWi

I
O

w

wrocie do Scotland Yardu z pewnością zbierze swoich
kolegów (czemu by nie miało to być przy tablicy?)
i oznajmi im swoim doskonale opanowanym głosem:

— Dochodzenie komisarza Maigreta...
A jeżeli okaże się ono kompletnie nieudane? Jeżeli

to będzie jedna, z takich spraw, w których brnie się
z mozołem, nie mogąc wykryć prawdy, aż dopiero
kiedyś, po 1.0 lątgch, dochodzi się do niej i to przez
czysty, przypadek? A może jest to zwykła banalna

U&USló :ł mi*Monami .,

Maigret-----—TM —

tłm W. Wasowska
. ...... ..... ....... 9

— Czy zna pan Poręuerolles? sprąwa i już jutro Lechat wyszedłszy im na spotka-
— Nigdy tam nie byłem. Mało znam południe kra- nie, oznajmi:

ju. Prowadziłem kiedyś dochodzenie w Aiitibęs i w —Skończone! Aresztowaliśmy pijaka, który popeł-
Cannes, a co najbardziej się mi upamiętniło, to przy
tłaczający upał i senność, która mnie nie opuszczała.

— Nie lubi pan Morza Śródziemnego?
— W zasadzie nie lubię miejscowości,; gdzie tracę

oęhotę do pracy.
— To dlatego, że bardzo pan lubi pracę,- prawda?
— Nie wiem.
Powiedział to całkiem szczerzę. Bowiem z jednej

strony -potrafił kląć,; gdy jakaś, sprawą zakłócała mu

zwykły tryb życia, ,z drugiej, zaś, jeśli go zostawiano **

parę dni w spokoju, robił się ponury i jak gdyby, za
niepokojony. :

'

— Dobrze pan śpi w czasie podróży koleją? ■
— Ja dobrze śpię zawsze -i wszędzie. - - z....w —--

■(-—-Czy jazda pociągiem nie pomaga panu myśleć?
"

moze znów. pąn, Pyke nie lubi calvadosu, którym
— Bardzo mało myślę! go przez trzy dni częstowano? ; ;

Maigret czuł się skrępowany tym, że w przedziale Zasypiał, uświadomiwszy sobie z przykrością, że na

było pełno dymu z jego fajki, tym bardziej, że An- pewno będzie chrapał.
'

glik nie palił. Gdy Się obudził i spojrzał w okno, zobaczył óliwko-
— To znaczy, że pan nię wie jeszcze, od czegó pan . we drzewa nad brzegiem Rodanu. To znaczy, że minęli

zScznie to dochodzenie? , już Awinion.
— Absolutnie nie wiem.

______ _ ą- .

— Dziękuję panu.»«•_•«■■■■-u »
' " ' ■■ i. • *)„Traiń' Bleu” (Niebieski Pociąg) — nazwa luksu-

snhte n3 \y ■̂ yC4UC’ TMPan< y t star’nme francuskich (Przyp. tłum.)
sobie w pamięci słowa Maigreta, < aby móc się. - nimi - --

kiedyś posłużyć. Potwornie żenująca sytuacja! Fó pó-

nił zbrodnię. Przyznał się do winy.
'

Maignet dał wreszcie spokój tym dywagacjom i się
gnął do walizki po szlalrpk. Ale okazało się, że pani
Maigret nie zapakowała- go. Nie chciała, aby brał do

pociągu ten swój nazbyt wysłużony szlafrok, w któ
rym-jak mówiła, podobny byl do zakonnika w habi-

. cie. Komisarz miał sobie przed wyjazdem kupić no
wy, ale. oczywiście o tym'zapomniał. Teraz , czuł się
nieswojo w samej tylko staromodnej nocnej koszuli.

— Może łyk whisky przed snem? — zaproponował
pan Pyke, padając mu srebrny, flakonik i, mały kieli-

' szek. ■ ."-’:
Maigret wypił,? choć właściwie nie lubił whisky.

(Dalszy ciąg nastąpi) (61

grupy ligi ■międzywojewódzkiej.
Kulczyk, Truchlewski i Walcsak,
obrońcy — Łukasik, , Chrobak,
Dulny, Kruk’ i Zaklikiewicz, roz
grywający i ■napastnicy —

Dwernicki, B,,Syśło, Keller, Ba
nia, Setkowicz, Buczyński, M.
Sysło, Waśniowski oraz Uni
wersał. Do pier^rśzejŁ drużyny
wejdą także ponadto 2 lub 3
zawodnicy, którzy rozpoczęli
służbę wojskdwą. Trenerem
piłkarzy Wawelu jest ppłk Z.
Dwernicki, ą kierownikiem
drużyny Z, Konarzewski.

W sezonie ł7 78 oczekujemy
od piłkarzy krakowskiego W a-,
,welu dobrej postawy w meczach
ligi międzywojewódzkiej. Za
wodnicy i szkoleniowcy „wojs
kowych” powinni dołożyć' . sta
rań, ąby w rok poprzedzający
60-lecie klubu (Wawel powstał
w 1919 r.) osiągnąć jeszcze lep
sze rezultaty Na ' boiskach , III

ligi Wawel walczy bowiem z

przerwami już od. 1964 roku.
.Czas najwyższy .aby. krakowia
nie nawiązali" do tradycji sprzed
1964 .r. kiedy' to- występowali w

II lidze.;(Wi-Gr) •. • - < ■•

- ’4-■ •----y J........">■>■■■!■ '

Trójmecz w Sżtókhęlmie
W SZTOKHOLMIE. ząkońdzyr się-

wczoraj lekkoatletyczny trójmecz
Szwecja — W. Brytania — Polska
w konku rencjach -‘ kobiet i męż
czyzn. ,W łącznej, punktacji, w tne-
ćżu kobiet, ‘Polska pokonała Szwe
cję, S2;:Ś7-’!pttt.ż > i; przegrała z W.

Brytanią • 58:94 - pkt1.,. .■>a ..w' nieęzu
mężczyzn , Polska zwyciężyła Szwe
cję 130:8l. pkt. oraz W. Brytanię
118:93 pkt.. .

'

. '■ J.

W. drugim dniu zawodów wśród
. kobiet zespół Polski triumfował;

w biegu na 400 m ppł. — E. Kato
lik (57.66 sek.). w pchnięciu kulą
— B. Habrzyk (17.35 m), a w kon
kurencji mężczyzn Polacy okazali

się najlepsi w biegui ria- 110 m ppł.
— -I. Pusty (13.63 sek.). w trójsko-
ku — Z . Sobora (16.24 m). oraz

sztafecie 4X400 m (3.04,86 min.).

ęfił

f:

t

Wytwórnia
nart w Szafla
rach ,k. Nowe-

gp Targu
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Julii
Natalii

Teatry
16 Kapela tonalna

z Grobli k. Bochni

. Warszawa
Kochaj, albo rzuć

Wolność i 15.30,
, zamkn. • Kochaj,
Apollo

' nie-
— studyjne 15.43,

Kina
Kijów 15.3Ó,. 18, 20.30 Strach nad

miastem (fr. -wl. 1 . !«)■ uciecha

15 45 18 20.15 Przepustka dla ma-

n-narza (USA 1. 15). ——

15.30, 13, 20.30 ’'

(poi. b.O.).
18, 20.30 —

albo rzuć.

czynne.- Sztuka ------- -

18, 20.15, Król, dama, walet JRt w

1. 18). Wanda 15.45; 18, 2O.ta z

przymrużeniem oka (Ir. U 18). Mn
Gwardia (Lubicz 15) 14.30, .19.30

Rywalka (Ir. 1. 15), 17 Zwycięstwo
(poi. b .o .). Wrzos (Zamojskiego
50) 16, 18, 20 Wagon sypialny (jug.
1 15) Świt (N. Huta, os. Teatral
ne 10) 15.45, 18, 20.15 Strach nad
miastem (fc-wł. ,1. 18). M . Sala 15,
17 •. • 19 Trzej . .muszkieterowie

(panam. 1. .12). Światowid (N. Hu'-

ta, -os. Na Skarpie 7) 16, 18, 20 Ko
bieta w czerwonych butach (fr. 1.

18). M . Sala 15, 17, 19 Prywatny
detektyw (ang. L 15). Mikro

(Dzierżyńskiego 5) 16,; 13; ,20 Sia
dy- (wł. *1. 15). Kultura- (Rynek
GI./ 27) 16, 18, 20 SWiat Dzikiego
Zachodu (USA 1. 15). Wisła (Ga
zową 21) 16, 18 W poszukiwaniu
miłości (ang. 1. 15), 20 Dziew cze
ta z> -Nowolipek (pol.‘ L 12). ~

(Pasaż : Bielaka) .15, 16, 17

gody Bolka i Lolka, 18, 20

praszam,- czy tu biją? (poi.
Tęcza '.(Praska 52) 17, 19
dla zuchwałych (jug. b .o .) .

wawelskie (Komandosów 21) 16, 18
Robert.i jego:-małpka (CSRS b.o.) .

Puchatek (Park Jórdana) 15. 16,
17 .Przygodyt" Reksia, 18 Dzielny
"szeryf- Łucky Lucke (fr. 'b/t.) .

Ugorek ,.(ós. Ugbrek) 16.30 Dersu
Uzała (radź, b.o .), ló Ponad stra
chem (Ir. 1. 15). Sfinks (Maja
kowskiego ;2) 16,; 18, 20 Niedorajda
(pol£ 4. 12). Związkowiec — stu
dyjne (Grzegórzecka 71) 16 Kró-<
Iowa pszczół (po). 1. 12) 18, 20 Sta
ra-strzelba (fr. K 18). ■

Telewizja
‘ ŚRODA — I: 16 Obiektyw —

woj. krakowskiego, krośnień
skiego, nowosądeckiego, przemys
kiego, rzeszowskiego i tarnow
skiego, 16.20. pziennika -16.30 Mag.;
literacki, 17 Losowa nie Małego.
Lotką, 17.1 .5 Kino TDC „Tajemni
cza wyspa”. — film ir. ode. 4 pt.
Wybawienie. 18.10 Gdy zaczynaliś
my... Koleje — pr. public.-kult,
18.30 Z przyrodą na ty, 19 Dobra
noc, 19.30 Wieczór z dziennikiem,
20.30 Kino' Interesujących Filmów
— Cleo.od5do7—filmfr., 22

Operowe <iui pro Quo Zemsta

starego Nietoperza. 23.10 Dziennik.

Środa — ntlG.25 Program
dnia, 16.30 Z bratnich stolic —• pr.
Public., 17 Spotkanie z gwiazdą —

Georges Moustaki. 18 Kino fil
mów animowanych, 18.40 Pr. lo
kalny. 19 Dobranoc, 19.30 Wieczór
z dziennikiem, 20.30 Studio sport
— wokół stadionów*. 21 .30 Spot
kania —• - prof. Leszek Król — pr.
popularnonauk., 22 — 24 godziny,
2-2.10 Polski film dok. — filmy fe
stiwalu ■krak., 23 Wakacje : z . języ
kiem angielskim — ode. 8.

CZWARTEK — I: 9 Bajkowy
poranek, 9.55 Tajemnice' Kaliakry
— film bułg.. 14 .25 Program dnia.
14.30 Wakacyjne kino młodych z

cyklu:
'

Konfrontacje — Pi erwsze

dni — film poi., 16 Obiektyw, 16.20

Pasaż

Przy-;
Prze-
k ;18).
Złoto
Pod-

W

Dziennik, 16.30 Spoza gór 1 rsek
— Wyzwolenie

'

poznania . pr.
wojsk., 17 Telewizją, Dziewcząt.4
Chłopców, - 18 Akademia Szta.bu
Generalnego —i rep. wojsk.;, i, ‘18/gÓ
Opowieści reporterów -- -Szl^Jęiejji
ballady. 18,30 Radzimy rolnikom,
19 Dobranoc, 19.30 Wiecz.ór z

dziennikiem, 20.30 kojak — filirt

amer. ode. pt. Miałam sen. 21;25
Pegaz — mag. kult., 22.10 Śpiewa
Urszula Koszut, 22.45 .. Dziennik..

■-_(Uwaga
.. Za zmiany' w ostatniej ;;ehyif.jU
wprowadzone w

'

programie . tea
trów, kin, radia, 1 ^telewizji ■,
dakcja -nie. Merze odpowiedzial
ności.

Wystawy-muzea
Wawel — komnaty (śr. 12—18 —

wst. wol. czw. 10—15);
Zbrojownia (śr. czw.

Zamek i Muzeum w

Skale (śr. ezw. 10—16),
Lenina, Topolowa . 5:
Polsce, Krakowsko-po-roniński
kres Lenina w. malarstwie
skim ’

(śr. 9—.17,', czw, 9—16 —

wol.),
nin

Skarbiec 1

10—15.30),
Pieskowej

Muzeum
Lenin w

pęl-
, .. . WÓŁ;

oddział w Poroninie „Le
na Podhalu” (śr. czw. 8—lś

wst. wol.), w Białym Dunajcu
(śr. 9—16 — wst. wol., czw; nięęz.),
Muzeum
Jana 12:
10—18 —

Ilis tory czne — Oddziały,
'

Militaria, Zegary :. (śr.
- .wst.,., wo|V

Śzpitaliia 21Dzieje teatru.; >

Malarstwo A.5 Drpź<J. (śr.
'

czw.' ’

9—17), Krzysztofory,z Rynek
Gl.: 3J: Medalierstwo kra.k-owś^ie

(śr. 10—18 — wst. wol. czw. 9—15),
Franciszkańska 4: Bractwo Kur
kowe (śr. 9—15, czw. 9—17), Wieża
Ratuszowa (śr. 11 —18, czw. 9—15),
Muzeum Narodowe *-

. 'Oddziały,
Sukiennice: Galeria poi. malar
stwa i rzeźby 1764—1900 (śr. lOy-
16, czw. 12—18 — wst. wol.), Dom

Matejki, Floriańska 41: Krakow
ska rzeźba nagrobkówą JT. Mafej*
ki (śr.. czw. 10—16), ■Śzolayskich#
pi. Szczepański 9: Pol. malarstwo
i rzeźba* dó 1764 r. (śr. nięcZ ćzw,
10—16). Czartoryskich, Pijarska
8: Wyst ^ arcydzieł ■- żfe zbiorów

Czartoryskich (śr. niecz. czw. 12r—
13 — wst. woli), Nowy Gmach,
ąl. 3 Mają. 1: Polskie: malarstwo

i.-‘rzeźby- XX w.. Kobierce turec
kie, Portret polski XVII i ; XVIII
w. (śr. 12—18 — wst; Wol. czw< lOr-

16), Archeologiczne, Poselska, 3:

Starożytność i średniowiecze Ma
łopolski, Kolekcje żabytkpw ar
cheologii śródziemnomorskiej, Broń,
w pradziejach i w; średniówiećżu
i in. (śr; piecz,, czw. -14—18.—

wst. wól.), Podziemie ' kościoła
św. Wojciecha w'; Rynku ,G£:
,,Dzieje Rynku

'

Krakowskiego”.
(śr./9—13ś ezw. 9—16), Etnograficz
ne, pi.

’ Wolnica 1: Indianie Ame
ryki Połudn. z fotogramów B.

Mąłkina (sr; czw. 10—1,7) ,

'

Przy-:
rodnicze, Sławkowska 17: Fauna -

Polski; Fauna epoki lodó.węowej .

(Środa, czwartek 10—13 wstęp
wolny), Pawilon Wystawo
wy, pi. Szczepański 3a: Wyst. W;
XXX-lecie Grupy „Zachęta”' (śr.
czw. 11 —18),

' Galerie: Arkady, pi.
Szczepański 3: Malarstwo J. No
wosielskiego (śr. . dzw.': U—18),
Pryzmat, Łobzowska 3: Grafika
L. Sćhaefer z Francji (śr. c?w.>

10—18). ul. Anny 3: Wyst. A . Ma
cija uskas (śr. czw. 10—18), Sztuki

Współczesnej Bracka 2:. Najlepszą
grafika roku 1976 (śrc czw. 11 —18),
Mały Rynek 4: Grafika Adolfa
Mexiaca (śr. czw. 10—21), Flo
riańska 34: A. Szpajder

’
— TM-

nina — gobelin kilim — haft

(śr. czw. 10—18), Rydlówka,. Tet
majera 28 (śr. 11 —14 . czw. 15—18),
KTF, iik Boh. Stalingradu 13:'
Venus 77 (9—21), Kopalnia Soli,
Wieliczka oraz Muzeum Żup Kra
kowskich (7-rl8), Muzeum Lotnic
twa i Astronautyki; Cżyźypy :(śr.^
czw, 1'0—18), al. Róż 3: Malarstwo.
A. Wilka (śr. czw. 11—18).

Dyżury
. Chir. Laryng., Urolog. Wrocław
ska i; Chir. dzięci Prądnicka 35,
Okulist. Witkowicę (Neurologia
oraz inne oddziały szpitali wg
rejpnlżaćji)', Pogot. Ratuiń; Łaza
rza 14: Ambulatorium Okuliśtycz-
ne (całą dobę), wypadki teł. 99,
zachorowania - i przewozy 238-33,
Informacja, tel. 205-11,. Rynek, Pod
górski 2 : 625-50. 657-57. Lotnisko
Balice 745-68. Pogot. MO te!. - 97,
Telefon Zaufania 371-37 (16—22),
Straż Poż. -98. Informacja o Usłu
gach, Floriańska 20. tel. 271-30,
228-90 (7—18). Nowa Huta: Pogot-
MO tęl, 411-11, Pogot. Ratunk.
422-22. '417-70, Straż’ Poi. 433-33,
Dyżur pediatr. dla Nowej Huty,.,
Szpital w Nowej Hucie, Informa
cja kolejową zagr. 241-82, kraj.
223-33,; 395-1.5, Informacja . kodowa
tel. 413-5.4 .(dla N. Huty), 203-22,
201-88, 230-19, - Pomoc Drogowa
PZM, ui. Kawiory 3 -< Kraków,
tel. 755-73 I 748-92 (7—22). Milicyj
ny Telefon Zaufania 216-41 (całą
dobę), 262-33 (3—16), Krak. Tow.

Świadomego Macierzyństwa, Młódź.
Poradnia Lekarska, ul. Boh. Sta
lingradu 13, tel. 278-08 (codz. 9—

18). Wizyty domowe lekarzy cho
rób dzieci — Lek. Spółdz. Prący,
tel. 295-78. 225-66 (16—23.30). Infor
macja Turystyczna ..Wawel-Tou-
rist”. Pawia .8 . tel. 260-91 (8—20),
Infotmacja Kulturalna, KDK. pok,
144/IIIp. (tel. 244-02. W godz. 11 —

18).; Poradnia Przedmałżeńska i

Rodzinna, pi. Wiosny Ludów i 6
(pon. śr. i piąt. 18—19), Dyżurne
przychodnie — ogólne, pediatryeż-
.. (Dokończenie nd str. 3) <-;

Numer indeksu: 35069


