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5 Z 4anych uzyskanych przes E 
S organy bezpieczeństwa NRD : 
: wynika jednoznacznie, le licz- : 
:: ne placówki, organisacje i in- : 
: stytuoje RFN, działajJłoe qa te- : E renie Berlina Zachodniego pro-E 
.,. wadzą aktywną, dywersyjni\ : 
E działalność, wymierzOJU\ pne- : 
t ciwko NRD. : 
: Będące w posiadaniu orga-: = nów bezpieczeństwa tero kraju : 
: dane świadczą, o wzmożonej ak-: 
E cji przekształcenia specjali-: 
: stycznych organów i inKtytuoji : 
!: w przykrywki dla obliczonych: 
: na dalszą metę machinacji poił·: 
S tycznych l działalności wyw1·0- : 
: towej przeoiwko NRD. Instytu~ : 
: cje łe działają, pod pretekstem : 
: rzekomej działalności naukowo-: 
5badawczej lub tet prowadzenia: 
E szkolenia politycznego. : - . . . -
! Negoejatorzt1 Zwłqzlcu .Ra· E 
: d:zieckiego ł Stanów Zjadnoczo- : 
: n11ch. wznowili Tozmowu na temat : 
: zakazu broni ch.emtcznyeh. Jest: 
: to · riódma runda rokowali ra- : 
C dziecko-amerykańskich. 714 t•n t•- : 
: mat, które rozpoczęiu się w ster- : 
: pntu ~76 T. AFP J>TZYpomtna, : = że gazy tTujące zakazane są kon· • 
„ wencjq z 1920 roku, do której :: C ZSRR przyatąpti w 19Z8 roku, a : 
- USA dopi.ro Ul lł75 l'Oiru, : - -: . . . : 

- u (ISH) 

Cena 
I zł 

DZIENNIK: 
~ 

POPULIRIY 

Edward Gierek wzial udział 

wykształconego Polaka 

1 Jabłonnie k/ Warszawv 
Jaki ma być model wykszLałconego Polaka, a w związku z tym 

koncepcja edukacji narodu - to temat, który został podjęty na kon 
fercuoji naukowej 13 bm. w Ja'Jlonnie koło Warszawy, zorgan 
zowancj przez Komitet Badań I Prognoz „Polska 2009" przy Pre• 
zydium PAN. 

Tematyka trzydniowych obrad -1 gotowany do podejmowania trud 
z. u.działem wybitny~h t>rzedstawi- nych ~dań, które bqda przed ni 
cieli nauk pedagogicznych, psy- stawac t coraz większym nasila· 
cholog1i, socjologii, medycyny, nauk niem - wobec złożoności współ
technicznych - jest bardzo roz· czesnego życia. 
legła i różnorodna. Dotyczy ona 
szeroko pojętej problematyki wy
kształcenia ogólnego, wzajemnego 
przenikania się różnych dziedzin 
wiedzy. edukacji kulturalnej i wy- Zakończeńie rozm , 
chowania przez sztuk<; w dążeniu A K • 
do wszechstronnego wykształcen.ia. osyg1·na 
Dotyczy przygotowania do rozwi:i-

1 

• . 
zywania złozonych problemów 

przyszłości. z H Bumn~~ienem 
W toku rozważań zastanawia1:0: • iHtiU~ ' 

się m. in. nad tym, jakie sa braki I 
i niedostatki wspó!czesnego wy-
kształcenia, co należy w nim zmie- J.lla Kremlu zakończyi ;v się roz 

·ć i · · k" I ć mowv prem iera Kosygioa z pre 
ru w Jakim ·ierun m podąza • zydentem Algierii Huari Bume S Prz:rw6dca saulli.ltowsllieco : 

: Zgromadzenia na rzee& Repu·:: e bliki, mer Paryża Jacques CHI-: 
: RAC oskarżył prezydenta Car-: 
c tera o „mieszanie sio w wew-:: 
: nętrzne spra.wy Francji" r. po-: 
: wodu WYrażenia przez nir.go : 
5 zgody na odbycie *Potkania r.: --------
: przywc'.idcą Partii Socjalisiyez-: 
: neJ, Fra.ncoia Mitterra.ndem pod- : 
: c~as wizyty prezydenta USA w: 

aby sprostać potrzebom przyszłuŚ<!i, dienem. Rozpatrzon~ i;tówne kie
wyrastającym z realiów naszego runki dalsze)l!CJ umac:-i1an1a wspoł· 
życia i perspektyw rozwojGwvch. prll<!y m iedzy Zwiazkiem Radziec
Cytowane w toku obrad opi·nie, kim i Algierią. kt6rvch narod,- ra· 
zasięgnięti; . n!ł te~ temat wśród czy bratnia solidarność w walce 
przedstaw1c1eh duz_Ych zakł~dów imperializmem, 0 ookói. niezależ 
przemysłowych, ~· ~n. Fabryki :;a- ność narodową i oo:,"ięp soołe<:zny 
mochodów Małohtr~7owych. w B1e.l-, Dokonano też wymiany ooglad · 
s~u. , p~reślaJą. iz -powinno _su: na niektóre aktualne prohlemv sv 
l!~zyc me . tylko to, co _ człowiek tuacji m iedzynarodowe l zwłasz·:z 
wie, _ja_ką w~ed~ dysponuJe. -. ale na Bliskim Wschodzie i w Afry 
rówmez to, Jakim jest człow1ek1em, ce. Stwierdzono że oba kraie ma 
jak działa, w jakim stopniu czu~e ia wspólne oodeiś.::ie do roz.w:a:za 
s ię odpowiedzialny za to, C') robi, n1a tvch problemów Rozmow 
za swoje czyny. S1owem - trze- u!lłYni:łY w atmo.>fl':-ze zaufan.a, 
ba czlowiekn tak kształcić. aby onvjażni ł wzajemnego i:rowm!e
był możliwie wszechstronnit< przy- nia. 

: Paryżu. : 

= . . . = 

Z udziałem I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka w Katowicach obradowała 
13. bm. Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza PZPR, reprezentują· 
ca 326-tysięczną rzeszę komunistów Sląska i Zagłębia. Zainaugurowała ona nowy 
etap kampanii sprawozdawczo - wyborczej w naszej partii. : Svtu.a.cJa polU11czna w• Wio- :: 

: 1zech u.legia datszemu pogorsze-: 
: niu w w11nlku eskala.cji terroru.: 
: Wta.owniq azczegoinle gwaltow- : 
: n11ch za#~ bUl Rzvm, gcl.."ie do.: Wojew6dzkie konferencje Sllra- rozwoju kraju, realizowane se w r. - z . Grud:zletl powted%lal, tt kat 
: nlo do ata.rć mlędzu u 11rupowa-: wozdawczo-wyboro1e, k t6re oclbę-1 warunkach oc-omnego zaangażowa- dy dzieli pracy w woj, katowlcll'.tm 
: ma.mł skrajnej lewtcu ' akraj nsj:: dą sie w okresie od stvc:mia do nla 1 aktywności klasy robotntczeJ przyno1;lć będzie wówczas produkcJi: 
: prawłCll, a tal:;te aa •tarć ek:J1ire- : b . ś · tl całego 5poleczeństwa Stąaka 1 Za- przemysłową wartości 1 mll1arda 750 
: miBtów .1 !ti.terłll@iu}<łcq polieją. : marca ~ sprecyzuJ!ł W wie 6 głębia. Tylko w ub. t. dostarczyło milionów zł. a więc 2,e raza wJększą 
C: Demonstranct przewracali ł pod-:: postanowień II KraJowej Kon!e- ono gospodar11e narodc>wej ponadpla nt:t w 1970 r. w domach zbudowa
: pa.lal~ sainochod!I t auliobusy, : rencH PZPR. zadania wojew6dz- now11 produkcję wartości 8,S mld nycłt w tym dzlesh:clolectu zamte. 
: W~tW3UI balryk.ady, obrzuoaLi po- : kich organizacji w realizacji oro- zł. szka łOO tyg, rodzin, a tutejsze WJ"?.· 
: Licję butelkami z benzvną a tak. : gramu soołeczno..gosl)()(!arcz~o roz Partia - podkreślił mowca - sze uczelnie kształcie: będą 50 tYl'. 
„ ża ottneL! i· · b 1 l • wotu kraju. Konferencje dokonu- 1zczeg6lnJe w okresie od VI ZJa• młodzlefy. t • k • • k I. • • 
: nej. Fala ~~itó~ę :bjęra_on ..i:w:~ ja wyboru woiew6dZkich władz zdu koruekwentule tworzy pomyślne w ._dvskusji na kon.!erencji za-jw remun n11mpe• am·en1cv rg!l~Rifif ·~ ~!tl 
: nież wtete łnnuch miast wlos- = partv.inJch. warunki .dla rozwoju górl!ictwa wę- 1 sadniczą uwagę koncentrowano na " 11U~f' . ~ ł :t ~.~~1H 'I!:_ fJJ ' ..:Ił 
: k.iclt. Neofaszysci zagrozi!! za-:; Uczestnicy katowickie j konfe- gla kamienneco - polsk1e_go prZ11· 1 problemacb decyduj11„ych o dal-
: m01"dcWan!em przywódci/ WtPK,: rencii gorąco powitali i>rzyw6dcę mysłu narodowego. Pozwoliło to za szym, szybkim rozwoiu w !elko- W Kra.kowie dokona.no 13 bm. rzeźby świeolde z t~o okresu -
• Enrico BerUnnuera w •• • od Ed d ,.... k logom kopalń uzyskać w okresie prz m ł . "k . n. ._.· d'· · nto· ,.,. a.jd · · · w 
• " · „ parta 1. nar u war a u 1er· a, minionych 7 lat nie spotykany w e vs owego reg;oou, wyn1 aJa· se sa~.Jnego o .ryo1a w r~n;io ""za zn uJącynu się !l& :iwe 

: • • • : kt6ry • Jak? człon~ . Podstawowej świecie przyrost wydobycia tego pa cych . z uchwał VI 1. VII ZjaZd~w waneJ Kamienicy Hetmanskt~J· P<>d lu. 
;: Prezydent Syrii Hafes ASAD: Organizach Parly1neJ kop. "Sos· Uwa o ponad łl mln ton. siać nas par.t;1 oraz oos~nowień II Kra10- warstw• XV-wlecimycb cegieł ed- Kamienica Hetmańska nazywan 

: udr. .. ielił wyll!liadq amt•ryka. -• „_ o.wlec" pi.astaje mandat deleil{ata obeml" na Io - •twie' !zU on - weJ Ko-nferencJi PZPR. słoni t.n ściane pochAd7.l\Clł z poło- niegdyś „stara mennicą" w kt&:--
ll. ko:rlerencJe. b)· st orzyć nw:U 'o\ ' o la • z koń· • dy;; f :ta~ y. Inb 1At 19 • w!I'~ ~ · tt m ·~d s!e ~an r .11 u· 

5 ~;~ w t1:t6~~:w~..t.r:' s:r~: E Wyitłaszaj11c referat w untentu w 19111 l'. około 111 mln ton, a irło& I sekretarz KC PZPR - blendami . arkadowymi Ja kończony- „ Wierzynek" o.;;ad:r.ona na xnr 
• t 

1 
Egzekutywy KW PZPR, członek Blu 1985 r. co najmniej 240 mhl ton we- EDWARD GIEREK. mi ~rnlka.mf w kształcie ka- wiecznych fundamentach i pi~'Tl t 

: ykowa. ostatnie posunięcia E ra Polltycznego l sekretarz KW gla Mówca podkreślił równtet do- Mówi.... • · t J •- · b "b 1· k b" t I h · -'- · d b. k t 
: prezydenta Egiptu, n1tzywając je: PZPR Zdzisław Grudzień stwlerdzlł nlosłe znaczenie, jakle dla rozwoju """ ~ pa.rrn Y•ne „osce 0 mr~nnyc nez ft ow . o ie Y cac Jes, 1e ynym o ie em 
: „czysto teatralnymi gestami''.: m. in.. że rosnące zadania, ktor" całego kraju przynosi produkcja roz k~aj, dążeniu do stałego ~większa- m~zcz~ny. Jak pomformow~I Krakowie z tak dobrze zachO'\va 
• s• · dz" spoczywają na wielkoprzemysłowym budowywanej Huty Katowice. ~ta wkładu w ~udo~ę siły socJa· dziennika-na PAP d:-:rektor Wyd:z1a nym i boizatym gotykiem W·nr-trz. 
• •Wier 11 on, ie Sadat' je11t na: regionie w dziele wszechstronnego Kreśląc progrltlllową Vl'lzję 1gao hstycznej Polski. ktore znalazły lu Ochrony Zabytków m. Kra.ko- '""' ~"""'"am&Fllli;ia; 
~najlepszej drodze do wyne~o·"§ wyraz w refera-0ie i dyskusji na wa _ .Tenv KDssowski - sa to 
: : konferencji, 1 sekretarz podkreślił, Jedyne archltektonióZne kamttnne - -od k źe stan(lwl~ one główne źródło = - I 0 n·~ c. e 0 m n • a osiągnięć woj. katowickie~o w sfe § ; 5 IT I p I rze y,rodultcyjnej i Innych dzir.- 4·4,70 C. 
: ~ :;~~:'~os!:~~!:!:~ :"~:,~~~:;: 
: :: - zgodnie z na.jlepszymi rewolu-
• : eyjnymi tradycjami kluy robotni- Rekord gorąca 

Australii 
i : ezej. 
:; : Wska.zuj~ dalsze ogromne zad•· 
! : aia w procesie wszechstronnego 

: • w pll\tek u bm. odbyla lllę w jęeytru pol!ikllll I tru~cwtltlm : „!toin rozwoju kraju - Edward Gierek W 
: Tak ok> karykaturzysta „Sple-: Paryżu uroczystość odsłonięcia pom- batantom pollllc!m walczącym w o- podkreślił, :te w okresie ponad 30 
;::: gla" komentuje polityk~ Sadll-: nika ku czci Polak6w - uczestnl- bronie I o wyzwolenie Francji l~ la.t władzy ludowej Polska JtrTAI· 
: ta. • k6w walk w obronie Francji i o jej 1945". - ~la drogę, kt6t$ inne kraje vru· W Perth w Au1tral11 zachodni•1 
: „ wyzwolenie w latach drugiej woj- bywały przez stulecia, staj~ się zarejestrowano w piątek rekordowo 
E ojowania separat"stycznego u kła: ny światowej. Pomnik stanął w cen- Aktu odsłontęcta pomnika, spowt• nowoczesnym państwem :1nacz wysoką temperaturę - 44,7 stopni 

, trum rrancuskieJ stolicy - na pla- tego w barwy polskie 1 łrancu- · t . 1 • 0 ł • Celsjusza. Jest to największy upal, 
: du pokojowego z lnaelcm.: cu Warszawy - naprzeciw wieży skie, dokonali minister do spraw nym po encJa e pnemys owym, jaki kiedykolwiek zanotowali tu 
EAsad oświadczył, te inicjatywy E Eiffela. Pomnik ten - dzieło prof. kombatantów PRL, Mieczysław Gru naukowy~, cywilizacyjnym. meteorolodzy. Poprzedni rekord go
: prezydenta Egiptu „zmierzajlł: Andre Grecka - przedstawia zwy- dzień 1 seltTetarz stanu do spraw OmawlaJąo główne l'roblemy, rąca padł w 1933 r., gdy słupek rtę
: do wyeliminowania kwestii pa-: clE:ską Nike podtrzymującą umiera- kombatantów RepubUltl FrancuskleJ 'lwil\zane z aktualnymi zadaniami ci w termometrze podniósł się do 
E lestyńskiej". : jącego bohatera. Na cokole napis w Jean Jacques Beucler. (Dalszy ciąg na atr. 2) I H,8 stopnia c. 

:: • • • =~~~ ~~'-~~~~~ 
: W ostatnim na111e1~ 4'1!'Włt11· : 
: kam.ski ego czasopu11na naiukowego : 
: SCIENCE ukazal 8"ią a.rt11kul, kto· : 
': r11 c11tuje dckumenty, wakazujq. : 
: ce U w cz<Ułe arugUl.;I wofn11 : 
: światowej Japończ11c11 opraioo- : 
: wuwau pro;ek.t bomb11 awmo- : 
: we;, lecz ze w;glęau na częate: 
: naiotu, bra.k k.Oordunac:lt prac.: 
: n!edoStateczne tuoou.ue, • łlJJ<- : 
: że niski poziom ttz11k! w ówoz..s- : 
: nej JaiponU - nie wviizadl on : 
: poza •terę k.oncepc11;l114. • = • • • : 
: W kołach politycznych ALGIE-: 
E BU - pisze AFP - llWraca.ią, E: 
: uwag41. że od października Al· : 
: gieria ograniczyła tradycyjny: 
E imporł li Francji w związku 1 ; 
: kryzysem politycznym w sto- : 
: sunkaoh między obu państwa- : 
: mi. Od czterech miesięcy AJi;ic- : 
E ria r;~a.ra się maksymalnie ogra- E 
: nic:11ać import a.tyk ułów franc u- : 
: sk1ch i nie zawierać nowych : 
E kontra.kłów. Minlster handlu E 
: Algierii zalecił w połowie li- : 
: stopada przemysłowcom przer- : 
; wanie zakupów we 1''rancji. : : . .„ . = 
E Sędzkl okręgow11 w Waszvngto-: 
• nie wydal decyzję, zgodnie z • 
: którą by!y kOngresman Rtc/14.-d : 
E Hanna stanie przea aqdem pod : 
- zarzutem tutzlalu w aferze lapów- -
: kowej południowokoreańskich sit : 
: bezpieczeństwa. Ja.le wiadomo, Po : 
: tUdniowa Korea usilowala w r.en : 
: sposób zysl«Jc! aobte prz11ch11i- : 
: ne stanowisle-0 Kongresu aimerll· : = k.Gńsklego. : - . . . : - -:: W BPA zastrzelony r.ostał w:: 
: swoim mieszkaniu w DURDA·: 
E NIE przez nie 1nanyob dotych·: 
:czas sprawców, Richard Turner,; 
: biały Południowyatrykańozyk, : 
E: znany przeciwnik apartheidu.: 
::: Za swą działalność i Pllgl:\dY :: 
: wygłaszane na uniwersytecie w ::: 
: Natalu gdzie był wykładowej\,:
- skazany został na areszt dDmo· :-
5 wy„ Jttórego termin upływał w: E maro11 1978 r. ~. 
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- W Ol!ltatnioh Wach na czoło epołecz· 
nych problemów wvsuneło się zaopat rzenie 
rynku, zwiększenie dootaw towarów prze
mysłowych i żywnościowych. Zgodnie z za
leceniami IX Plenum KC PZPR, dostawy 
towarów na rynek - wedłua i>lanu na rok 
bieżący - wzrosne co najmni~ o 10 pro
cent, przy wzroście o 6,6 J>roc. dochodów 
pieniężnych ludności. Otwiera to szanse u
mocnienia równowagi rvnkowej. Będa 
mieć w tym swój udział również Zakłady 
Przemysłu Pończosmiczego .,Zenit". Jak 
do·.viedzieliśmy się z waszego · wystąpienia 
na II Krajowej Konferencji PZPR, ułoga 
oosta·nowiła w tym roku dać na rynek o 
milion par wyrobów więcej. 

- Tak. Postanowienie łakie podjęliśmy 
w ~rudniu podczas Konferencji Samorządu 
Bobotnie?;ego. Chciałabym podkreślić, że 
nie pierwszy raz wySGko zwiększamy rocz
ny pl;\n produkcji. Np. w ubicJł:vm roku 
przedsiębiorstwo dostarczyło o 3 miliony 
par wyrobów pończoszniC'lych więcej niż 
w 1976 r. Tegoroczna produkcja będzie o 
połowę wyższa niż 7 lat temu, z 19 mln par 
wyrobów wzrośnie do 28 mln 11ar. Specjali
znjemy się w produkcji skarJ>et męskich I 
dziecięcych. Wzrost następuje przy maleją
cym zatrudnieniu, w starych pomleszca:e
niaoh. 

- Gdzie zaitem szukać tr6deł powodze
nia? 

- WymJenllabym ksy ~by, chlękl 
kt6rym w naszym starym zakładzie moie
my produkow116 coraz wieceJ I lel!łeJ. 
Pierwny, to modemiZMja. Na ll KrajoweJ 
Kontt>rencjl PZP.R Edwa-rd Gierek podkre
ślił znaczenie inwestycji modernizacyjnych. 
Te sprawę w nanym llakładzle ud2je. •lę 
11 powodzeniem realizowa6. Dzięki r;akupom, 
przedsiębiorstwu pnybylo sporo nowych 
maszyn o dużd W'fdajności. 

Dobre wyniki 81ł ponadto rmultałem •
stO!IOwania nowego systemu orgll<JllucJI pro
dukcji. Nie wdaJ"4!- lio w .sczes6łJ powiem, 

Rotmowo 
1 Borborq Pancerowia, 

robotnicą w ZPB „Zenit'', 
delegatką no N Krojowq 

Konferencję PZPR 
r-...~~--- r~----+-

h Jego Istota polega na wykonywania a• 
jednym oddziale wszystkich operacji Skla
daJłlCYOh się na cykl produkcyjny. at ło 
upa.kowania gotc> ego wyrobu. Dzięki łe
m11 udało 1141 w1ellmlnowa6 duźo osynno6oł 
pomocniczych. Aby wyprodukoW116 JHlll'łl 
llul.rt*. w eła.rym systemie \neblł b)'le n-

konał 117 operacji. W nowym trY.riemle leli 
limba a.ma.lala. o połowę. Jest to łiC'Z\ca lło 
oszczednośó czasu. 

Kolejny sposób wi..- 8'ę li tym WOY· 
.tkim, oo składa sle na dobr• robotę. oa 
wielu lat P.l'owadzimy w sakład-&ie rółne 
foriny wspol1.a.wodnlotwa praey, Bywali11uj1t 
ze •bit HaPoly ł poszczególni ..,raoownioy. 
Z kolei ciałe przedsiębiorstwo uoze..tnlczy w 
konkursach branżowych lub og61nopolskicb. 
łllniony rok przyniósł nam duły sukces w 
tej rywalizacji - I miejsce w Ogólnopol
skiJn Konkursie Dobrej Roboty. Zacbcoająo 
ludzi do wsp6łzawodnictwa, kła.dziemy na
cisk przede wszystkim na jako.ie produkcji. 

- Odz.wiercledleniem tego kiet"unku dzia
łania był - .lak sąd.ze - ten fragment wa
szego wystąpienia na II Krajowej Konfe
rencii PZPR, w kt6rvm towarZV'iZka stwier
dziła, że dążyć będziecie do tego. by wasz 
prod.ukt był symbolem: polskie - znaczy 
doskonałe. Można z tego wnioskować, te 
zakład jest także eksoorterem? 

- Około 20 procent DaMe? produkoJI tra
fia do zagra.nicznycb odbiorców. Nlektóniy 
li nich są bardzo wymagaj.cy, Za.mawia.Ją, 
wyroby, kł6ryoh produkcja wYmaga poko· 
lll\nla licznych trndnoścl. Do takich wyro
bów na.Id• skarpety Jednobarwne, r.a1wy
czaj w olemnycb kolorach, Potrzebna JMt 
wówczaa bardso wy10kiej Jakości pnęaztl, 
li tym su nie Jest najleJ>leJ; nui doctawcy 
nie zaw91le pnyayłaJJł nam odp0wle4nł s11-
row1ec. Pny trud8"clacb surowoowycb a-
4-ło nam Ili~ Jednak zamkn-6 miniony rok 
naJlepnyJDi w branży wynikami Jak4Mcło· 
wymi. Wyroby w plerw•ym ra.tanka eta
no1'lły 37,9 proc. proclukoJi. 

- M6w14C o dobrych WY'Jlikach zakładu 
ni• oowi:nniśmT za.pomina~ o ludziach, kt6-
r7.Y l• wypracowuje. Załoga „Zenitu" liczy 
1700 oa6b. Na II Konferencji PZPR mówiła 
towarzysllka o stałym Polepszaniu wat'11llków 
pracy. Z ~nośeią jmt to takt. 'boddelt 

{Dalsą eiU na Itr. 8ł 

DZIER 
KIESIE 

W 1ł dniu roku ałońce wze
nło e Cod1. 7.39, sajdzie zaś o 
15.51. 

DZl8: Pelłb I lllla.ry 

JUTRO: Maka.ry, Paweł 

„ 4nl• aslslejnym dla Łodzi 
przewiduje następuj2'Clł pogodę: 
zachmurzenie duże z większymi 
przeJaśnienJa.ml. Okresowe opa
dy deszczu. Mglisto. Tempera.tu 
ra minimalna minus 1 st., mak
symalna piu• ! st. C. Wiatry 
słabe - zachodnie i południowo 
111.chodnie. 
Ciśnienie o cod!. 19 wyno,iło 

750,8 mm. 

11148 - tJr. Pili.., Forlunow, 
Język01Znawcia rosyjski. 

1S73 - We Lwowie tOClllył 
się pierwszy w dziejach poi· 
akiego ruchu robotnic-lego pro
ces sadowy 500jalist6w. 

1913 - Ul'. Gama! <\bdrl Na
•er (11m. 1970), polityk, prezy· 
dent Egiptu. 

Mlloł6 rodzinnego kraju 
mlloś6 Idei moźe zapewnić mo
łllwe a.częicle na ziemi. 



Posiedzenie 

Rody Ministrów 
E. Gierek na konf erenc f w Katowicach Barbara Brylska - laureatką 

Nagrody Państwowej ZSRR za 1977 r. 
J ak Informuje rzecsnlk 

pra.sowy nądu - 13 
bm. odbyło się pierwsze 
w tym roku posied'llenie 

Ra.dy Ministrów. Umestnica:yll 
w nim wojewodowie I pre'IJY
denci miast. Omówiono na.jwa.:l
nieisze zada.nia związane z rea
lizacją NPS-G w pierwS'llych 
miesiąca.eh tego roku na tle 
wykonania planu w 1977 roku. 
Kierując się treścia I zalece
niami II Krajowe! Konferencji 
PZPR, Rada Mloist1'ÓW po
wzięła operattyiwne decYzd• l 
p00.ta•nowienia, które mają na 
celu zapewni1mie pr-awidłoiwEd i 
ry;timicznaj rea:J.:i:Lacli tegorocz
nych planowych zadali. już od 
pierwszych ityg.odin.1 nowero ro
ku. 

W d1'Ugim 1ll!llnkcl-e obrad roz
patrzo.no 1 DrzY'jQto roz.p0rzą.dze 
nie Rady Ministrów w 11Prawie 
statusu wojewodów. 

Jak podkreślono w toku 
obrad. roZ1P0rzą,dzenle w sora
w!e statusu wojewody stanowi 
kolejny rządowy akt l>ra-wnv o 
dutym .snaczen1u z punkitu wi
dzenia doskonalenia symemJU 
z.arządmnla l(O!>oodarlką w te
renie. lntencla zawarlyich w 
nim rozwiązań jest WZ1Inoonie
nie p0zy0Ji wojewody Jako or
gan.u wy:konawczego i zarządza
jącego WojewódzkiEd Rady Na
rodowe:!. 

w poniedziałek w 

CDolrońazende ze st.r. 1) I ro ir.a wsze ,laiko otwarły w u.Jue-
sie inicjatyw zwiększających efek

pllll'tłl t problemami rozwoju kra- tywność gospodarowania. Z zado
Ju, Edward Gierek powiedział m. woleniem też będziemy wita6 k&t
in. ie J)M'tia widzi bliż.we i da!,sze dą propozycje przekroczenia z11.dań 
potueby Polski I Polaków, wy- poprzez lepsze wYkorzysta.nie za
bierająe rozwi~ania trudne, ale sobów pracy, poprawę jej orga.nl
trwałe, za;pewnia.jąoe mocne pod- zaeji I dyS-Oypliny, 'llmniejszeiiie zu
sta.wY jej WS21echstronnego rozkwl- tycia materiałów I surowców 
tu J cho6 Jest to trudne w reali- szczególnie w '.!!&kresie produkcji 
zacjl, to naród na.S'll rozumie tę rynkowej i eksportowej, :lywnoś-
politykę I jit popiera. ciowej l budownictwa mie91lka.nio-
Formułując Narodowy Plan Spo- wego. 

łeczno-Gospoda.rozy na rok 1978, za- Szczególnie ważnym problemem 
znaczył I sekreta.Tm KC, braliśmy Jest dziś l prze'Ji szereg lat będzie 
pod uwagę IstnieJl\CI! wewnętrzne I realizacja kompleksowego progra· 
zewnętrzne ogra.niozenia oru mo mu zagospoda.rowywania polskich 
:łliwości r01Zwoju, ale traktujemy surowców. Myśląc o przyszłości, 

Rośnie popularność 

11ezydenta i premiera 
Franc; 

Jak wylrlib • ankiety. OIPUfbl!lko
w!l!nej w p1111t!kowYm n.umen:e 
dzi~'ka „i'ram.ce Soir" PQ?Ułar
ność 'Drezyd41'1lta Valerego Giscarda 
d'Esbinl' wzrosłe. w ciągu osta~
iniego miesiąca o a proc., a .pre
miera Raymonda Ba<rre'a o li proc. 
Działalność prezydenta TJl(nytywcie 
oc.enia 5& DrOC. FrM101.U&w, & pre
miera 44 Droo. 

dl\żyó musimy ustawicznie do oo
raz lepszego wYkorzystywania pa
liw I surowców, Oszczędne ich zu
żywanie to najlepszy sposób ogra
nlc'llll<ll.la kOS'Ztownych inwestycji I 
prze7lllMZ11.nla uzyskanych w ten 
sposób środ'ków na cele społeczne. 

Po Il Krajowej Konferencji Par
tyjnej wszystkie organiucje par
tyjne, ogniwa administracji i gos
pod1ukl mUS'Zą dokładnie przemy
śleć woloski płynące z Jej Posta· 
nowień. · 

W tej w!elklej pracy, Jak<\ ma
my wi;ipólnie wykon11.6 z całym 
narodem - powiedział Edward Gie 
rek - chcielibyśmy, a.by było nas 
ja.k najwięcej, by więknit rolę 
w roa;woju kra.ja, w p.racy dla lu
dzi spełniały związki zawodowe 1 
konferencje samorządu robotnielff
go, by barddej aktywna była dz!a
łalnoś6 organizacji młodzieżowych 
I społecr.nych. 
Sądzę - powiedział na zaktlll

ozenie wystąpienia Edward Gie-

Teałrze Wielkim rek, te zamien.enia. jakie w toku 
dzisiejszych obrad przedstawlł11. ka

Koncert órtystów wojskowych 
towicka org11.nizacja -partyjna, przy 
n.loSJl dobre rezulta.ty. 

Pr2:ek&zujl\(l ozlonk&m PZPB l 
wszystkim lud!tfom pracy woj. ka
towickiego podzięlrow&nia llll p.ra-. 
cę, za za.a.n1aiowan1t posta.wę, ofiar 
noś6 t dyscyplinę, Edw.ll<l'd Gierek 
tyczył. aby ta.k Ja.k dotychoza.t 
n11.dal pr2.0dowall w pracy dla do
bra ojczyzny, a.by pomyślnie 
układało się tycie w ioh rodzinach. 

W 'bojowJlll nyku I w „. 
necznym kroku, • piosenką pro• 
sto z okop6w 1 popularuyJD 
przebojem zaprezentuje 1ię w 
Łodzi CENTRALNY ZESPóŁ 
ARTYSTYCZNY WOJSKA POL
SKmGO. Zna go oała Polska. 
Zdobył bury za granicą. Wer
wą, . precyzją wykonania 1 cel
nym doborem repertuaru wciąż 
podbija serca publiczności. 

Wszystko zaczęło li• w 1948 r., 
kiedy to w Sielcach nad Oką pow
stał frontowy teatr w41drujący • 
iołnierzami bojowym szlakiem. 
On to właśnie przekształcił się 
później w zespół pieśni I tańca 
gromadzqcy znakomiitych 1oll-
1tów. 

Do Łodzi wojskowi artyści 

dz1. llł zawsze wykonawcy. Na 
koncert „Z bi.tewnych pól" zapra
szamy w poniedziałek do Teatru 
Wielkiego o godz. 16. (re) 

Statek-widmo 
W wbliżu 'O()łiudniowo-w.sch-Od

n1cll wybrze:ly W. Brytanii od kił· 
kuna.silu l!()dzLn. dryfuje statek-wi
dm-0, bez załoai I świateł w:i:ycyj-
111ych. Jest to zaichod·nionieaniecki 
statek "Mus.ter Ma,n" o wyiporno
ki 6 200 ton. kltóry holowany był 
do Szlk,oc.jl !Ila U<>m. W czasie 
s:zitormow~j 'PC>J(Ody zerwał sią s 
holu I aam0<tnie 1>0l>ł:vinał w swój 
ostatni rejs. Dwa holownik.i pró
bują padejść do n.lego i zanucić 
nowe liny, eo Jest operacją skom
plikowaną :i: uwagi na wzburzone 
morze. 

Konferencja dokonała wyboru no
wych władz Komitetu Wojewód'lltle
go: członków l zastępców czlcnkow 
KW PZPR w Katowicach oraz człon 
ków Komisji Rewizyjnej_ 
Przyjęto uchwałę precyzując11 kle

runki działania wojewódzkiej lnstan 
cji partyjnej na lata 1978-80. 
Następnie odbyło &lę pierwsze, ple 

narne posiedzenie nowo wybranego 
Komitetu Wojew6dzklego, ns kto
rym jednomyślnie I sekretarzem KW 
PZPR w Katowicach zm1tał wybra
ny ponownie członek Biura Pollty
cznego KC PZPR - Zctr.lslaw Gru
dzień. „ ... * w e-•1• 11rzerw1' w obradach, 
delegacja górników • kopalń za
brzaftsklcb wręczyła I sekretarzowi 
KC PZPR - miniaturę pomnika, 

lnJcJatora aocJalbtyosnego po1-
zawodnlctwa pracy - górnika . Wln
centego Pstrowskiego oraz pamiątko 
wy medal wybit1' • okazji 30-Iecla 
tego rucku. Zameldowali oni Edwar 
dowl Gierkowi o wyk11nanlu czynow 
podjętych dla uczczenia Il Krajo
wej Konferencji Partyjnej, których 
efektem było wydobycll' ponad 10 
tys. ton węgla - dodatkowo. 

:i/f ... * 
Uczestniczący w obradach Woje-

wódzkiej Konferencji Sprawozdaw
czo-Wyborczej PZPR w Katowicach, 
I sekretarz KC partii - Edward Gie 
rek przybył w godzinach popołud
niowych do nuty „Katowice", gdzie 
w towarzystwie Zdzl!ława Grudnia 
zapomał alę t: pracą drugiego wiel
kiego pieca oraz stanem prac bu
dowlano-monta:towych w walcowni 
dużej, Ittóra jeszczo w tym raku 
rozpocznie produkcJ,, 

I sekretarz Kc w bezpołrednlch 
rozmowach • hutnikami l budowni
czymi złotył Im aerdeczne gratula· 
cJe, tycząc dalnych wysokich efe
któw w dochodzeniu do planoweJ 
zdolności produkcyjnej Wyllł,;fału 
Wlellcopiecowego. 

W plą,tek na &re.mlu odbyła atę 

uroozyllłoś6 wręcs.enla dyplomów I 
odznaczell laureatom nagr6d pań
stwowych ZSB.R 11& rok 1977 w 
dziedzinie literatury, lmłukl i a.rch.l 
tektury. Prz:rz;nane one zost&ły tui 
przed jublleunem 60-lecia Rewolu

ojJ Październikowej prti:H KC 
KPZR I Radę Mlnlstr6w ZSRR na 
wnl0$ek Komitetu d.s. Na.gród Le
nłnow:sk!ch t Pań~twowych. 
Wśród wyróc!nionych - wyblt!ni 

trwórcy ll'adzieclciej kul>bury - ar
tyści.. Disarze, archiltelkcL Dr&cowni
cy teatru i tiil'lllU. J edyn~ za.grani
czną laureatka tell nagrody za 1977 
roik była 'P01skia aktorlka Bairbara 
Brylska., k.tóra otrzymała zaszczy
tne wyroonien.le za Jedną z l!ł&w· 

. w,e Wło·szec:h 
W ;piąitek ra:no ddkon.a.n.o sama· lwlelnYllil aktem terror-u lXlillltycz

chu na członka ZM"zadu włoskiej nego, laiki w ostatnim czasie wY-
Daństwowe'j wółlki telef·onlionej raŹl!Lie nasiJ.ił •ie we Włoszech. 
Lelio de R-. W chwili ~dy WY- Niedługo po ostrzelaniu Lelio de 
chodził on ze swego mieszkania w RCO!a nie znany Ołlobnik zadzwonił do 
Rzymie. by udać Ble do -or~Y. biura jednej z agencji prasowych w 
dwóc·h nie Zil&IlY'Ch ll'Pl'awc&w oitrwo- Rzymie I poinformował, te zar;nachu 

dokonały Czerwone Brygady. To łe
rzyło do niego ogień z broni Pil~- wackle włoskie ugrupowanie terrory
.nej. Lello de Rosa został od.wie- styczne ponosi odpowiedzialność za 
zlany do DD!!tala s ranami 1>06trzia dziesiątki podobnych akcji, prze-
łowym4 111óg, Polic.la nie zdołała prowadzonych w ostatnich latach. 

Bojówki Czerwonych Brygad zranl
udąć li6)rllWCÓW :ze.machu, który bYł ły w ubiegłym tygodniu w Turynie 

wysokiego funkcjonariusza Fiata zaś 
na początku roku zastrzel!ły innego 

JAPONIA 

Erupcia wulkanu 
W piątek rano nastą.pil wYbuoh 

wulkllllu Usu w południowej 

męśoi je,pońskieJ ~Y . Hokaldo. 
Z krateru strzela w niebo 500-me
trowy slup dymu i pyłu wulkanl
cmiego. Zda.niem spocjallst6w wy
buch wulkanu spowodowany jest 
łnęslenlem ziemi. które wcześniej 
mnotowa.no w t:rm reJonte. Chwi
lowo bra.k doniesleA 11& temat 
•trat, spowodowanych erupcją. 

STRZAt ROKU! 

pracownika tej samej firmy w o
kolicach Rzymu. 

USA 

2 mln. wypadków 
śmiertełn,ycb 

na drogach 

nych r61 w tel~ej kom«Hl 
filmowej „Sizczęjliwego Nowego 
ROiku". Na..ttodzono też li twórc6'w 
tego filmu. wśr6d nich rMysera · 
Eldara Rit11Zanowa. 

„Austriacy na emigracji 

1934 1945" 

Onv arcie wystawy 
w Warszawie 
~AUSl.f'iacy Da emlgracli 1934-

1945" l>od takim tytułem otwarto 
w Warszawie w budynlku Wyd:zia
ł<U Historii PAN na Starym Mieś
cie wystawę ukazujacą rozmiary l 
charakter 1>0Htyczny ł aikityWność 
pierwszych o:l'i&r 111Adciagającego 
fa.uyzmu jak.i:mi byli emigrujący 

masowo z Austrii antyfaszyści. Wy 
stawa przygotowana prz~ Archi
wum Do,kumentacjl Austriadkie10 
Riuchu Oix>ru w Wiedniu. otwarta 
w 1975 r. przez kanclerza' Aus.trl1 
Bruno K.reisky'ego 91)0tkała sie & 

sai1llltererowa•niem w kiJ.'ku s.toH
ca.ch Europy zachodniej i o becN• 
tra.fila do Wana.a.wy. 

z 1łęboklm talem zawiadamia
my, :le dni& U 1tycmla 1978 r„ 
prseływszy lat 75, odeszła on 
nas na zawsze najukochadsza 
Matka, Babcia I Prababcia 

8 . ł P. 

GENOWEFA KULESZA 
s ~omu MITUTA 

Pogrzeb odbędzie się 1ł ·bm. o 
godz. 15,30 u.a cmentarzu ka~o
licklm na Mani, o czym .zawia
damlaj11 pogrą:tenl w smutku 

DZIECI, WNUKI, PRAWNU
KI oraz pozostała RODZINA 

W clll'n 1J a.tycznła 11171 r&ku 
zmarła, prz.eływazy lat 83 na8%a 
na,tu:'koebańaza Ma1ka I Babcia 

•. t p, 

przyw!clli program pt. „Z bitew
nych pól", którego prezentacja 

3- •anowić będzie artystyczny ak
,\ n.t obchodów 33 rocznicy wyz· 

liulenia miasta. 
• Koncert rozpoc:ml.• „Suita kon

tuszowa" opracowana przez 
B. Konowalskie10, złożona 1 daw
nych pieśni wojskowych. W barw
nym i z rozmachem przygotowa
nym widowisku nie zabraknie też 
krakowiaka, mazura, ·poloneza. 
Będą popularne pieśni I piosenki. 

lista najgorzej ubrany1ch Amerykanek Jedn}?ll ~.ociskiem 

W Stanach Zjednoczonych stale 
rośnie liczb.a wypadków śmiertel
nych na drogach. W ciągu 200 lat 
swych dziejów - pisze &azeta „ W a
shington Post" - USA straciły 
w wojnach 652 tys. swych obywa
teli, podczas gdy na prze10trzeni 
76 lat bieżącego stulecia, w wy
padkach drogowych znalazło śmierć 
ponad 2 mln Amerykanów. W jed
nym tylko roku w wyniku nie· 
szczęśliwych wypadków drogowych 
zginęło i odniosło obrażenia 4. mln 
osób. Liczba ta jest dwukrotnie 
wyższa, niż. liczba zabitych i ra
nionych Amerykanów we wszy$ł:
kich wojnach, w których uczestni
czyły Stany Zjednoczone. 

MARIA 
NOWAKOWSKA 

• d.Omu ŁUSZCZYRSB:A. 

P-Op"Ub odbęll7'l.e 111• w dniu 
Ul stycm\a 1118 rok.u o ~e 
14 z ka.plicy na St.uym C·menta
rzu przy u!. OgrodoweJ. o C'llYID 
zaWliadamiaJI\ 

C e ntralny Zespół Artystyczny 
Wojska Polskiego, jak zawsze, 
splata w programie bogate treści 
patriotyczne i artystyczne, trady
cję oraz współczesność wojskowej 
pieśni i tańca, ozdabiając .całość 
nutą powagi, ale także elementa
mi humoru. A tym, co nie za.wo-

w Loa Angele• opublikowano Jut 

1 

dzieł: sprawia wra1enie, jakby była 
po ra:a a 11 rzędu doroczną list• kupiona naprędce, pod'czaa 5-minuto
naJgorzeJ ubranych kobiet świata, wego oczekiwania na autobu1. Dobo
skompletowaną przez hollywoodzką rową dziesiątkę zamykają gwiazda 
firmę kcawiecką Blackwell, znaną tenisa Cbrlst Evert I była pierwsza 
z bardzo krytyeznych ocen. „Hono- dama Kanady, Margaret Trudeau. W 
rową" dziesiątkę otwiera Farrah ubiegłym roku najgorzej ubraną ko
Fawcett-Majors, aktorka wy~tępują- bietą wybrano Inną amerykai1ską 
ca głównie w telewizji. W uzasad- aktorkę telewizyjną Louise Lasser, 
nieniu werdyktu podano, że „krój a przed dwoma laty Karollne Ken
jej ubiorów mógłby być na dobrą nedy, córkę zamordowanego prezy
sprawę nawet przyczyną trz~sienla denta USA. „Dożywotnio" na tej 
ziemi". Na drugim miejscu znalazła czarnej liście umieszczono aktorki: 
Sl!j młodzieżowa piosenkarka W sty- Elizabeth Taylor, Zsa Zsa Ga.bor, 
lu rock, Linda Ronstadt, której o- Barbrę Streisand l Racquei Welch. 

zabił dwa dziki 
Myśllwy • Surburga (Rll'N) mote 

się poszczycić nie lada wyczynem: 
3 strzałami z dubeltówki zabił w 
pobliskim lesie 4 dziki. Jeden a po
cisków, po przebiciu czworonoga, u
godził I zabił uciekającego za nim 
dzika. Myśliwi uznali to 1& atrzał 

roku. 

't:OW A RZYSZOWJ 

CORKil. ZIĘCI.O•wr& 
i WNUKI 

ZYGMUNTOWI RAżNIEWSKIEMU 
dyrektorowt Dele11&łur7 emce w Ber'lilnde 

W11PółC2111.Cla • poiwoclu rcooa 

ld:t•l:il§;X•l:i'l#W•1:ill=1;riiJ311 
M .A.TK I 

Bokserzy Gwardii i Widzewa :ll~n~::~d1J!;~w~:d~~C~J! 
turnieju Grand 11'1lx w Birmingham 

SOBOTA 

STRZELECTWO. Zawody o Puchar 

' ł" " p "'°'"' p Isk" (USA) Wojclec-h Fibak, który prze. 
rozpoczynają rywa 'łZ3CJ'e . o UtA lal o I [~t li Ramirezem (Meksyk) 6:T, e:~. 

& W kolejnych llP<ltlkaruach l 11~ 
gl siatkówki mętczyzn uo:yska1110 re
zultaty: Gwardia· Wrocław - Re 
sovia l:t, Włocł.awta - Stal Mielec 
o:a. 

Wyzwolenia Łodzi na czteroch 
atrzelnicach. Początek zawodów o w nledzleli: rozpoczynaj11 Ili.• ko-, silniejszym •kładzie, jedynie be& 
codz. 15; w niedzielą 1odz. 9. lejne rozgrywki plę4clarskle o Pu- Plelesiaka, który został zakwalifiko-

LEKKA ATLETYKA. Halowe mi- char Pol.Bk!. Wystartują w nich wany do 22-oaob<>wej kadry prsyco-
1trzostwa okręgu juniorów - bala rówrilet dwe łódzkie ze11poł)' - towującej •I• do mlatrzostw łwiata 
AZS, ul. Lumumby, godz. Ul; w plerwazollgowtec Gwardia oraz WI- w .Jugosławii. A ci zawodnicy maj11 
niedzielę godz. 10. dzew, któremu nie powiódł alę w po prostu zaplanowany zupełnie ln-
Pł. YWANIE. zawody młodzików 0 ubiegłym roku atart o awan1 do e- ny cykl występt>w w mlędzynaro-

kstraklasy. dowych turniejach. Obecnie Plele-
puchar WFS - basen III LO, ul. Sympatycy boksu w naszym m!eś- siak przebywa na zgrupowaniu · w 
Sienkiewicza 46• godz. 1a. cle przypomlnaJ<1 sobie, lt bardzo Wiśle i uda sli: wraz z rei;>rezenta

SZERMIERKA. Okręgowy turniej 
eliminacyjny „C" (szpada l szabla) 
- hala włókniarza, ul. Kllińslnego 
188, godz. 16; w niedzielę godz. 9 
(iloret kobiet I mężczyzn). , 

BOKS. Towarzyski mecz juniorów 
RTS Widzew - żyraradow1ankn, ul. 
Armil Czerwonej 80, godz. 17.30. 
PIŁKA SIATKOWA KOBIET. Kla

sa międzywojewódzka: Start II -
:Budowlani, ul. Teresy li6/58, godz. 18; 
w nledzlelę godz. 10. Społem -
Górnik Łęczyca, ul. Północna 118, 
&odz. 19; w niedzielę godz. 10. 

HOKEJ NA LODZIE. Il liga. Bo
ruta - Pomorzanin TQruń w Zgie
rzu o godz . 18; w niedzielę o godz. 
li. Centralna Liga Juniorów: ŁKS -
Polonia Bydgoszcz, hala sportowa 
godz. 13; w niedzielę godz. 11. Bo
ruta - Legia w Zgierzu, godz. 15; 
w niedzielę godz: 14. 

KOSZYKOWKA KOBIET. Widzew -
AZS Lublln, bala Widzewa godz. 18; 
w niedzielę godz. 11. 

NIEDZIELA 

BOKS_ Mecz o Puchar Pol:lki wt
dzew - Szombierki Bytom, ul. Ar
mil Czerwonej 80, godz. u. 

TENIS STOŁOWY. III strefowy 
turniej klasyfikacyjny aenlorów s 
udziałem reprezentacji Bielska-Bia
łej, Częstochowy, Katowic, Konina 
Piotrkowa Tryb. Sieradza I 1.odzi: 
ul. Warecka łl, godz. 14.30. 

JUDO. Eliminacje wojewódzkie do 
ogólnopolskiego turnieju, hala Re
sursy, al. Włókniarzy 183, godz. 10. 

KOLARSTWO. Wyścigi przełajowe 
we wszystkich kategoriach wlelto
wycb, Ruda - ul. Letniskowa llO, 
godz. 9.30. 

dobrze, w tej Imprezie wypadł w u- cją na kilka spotkań do Ugandy. 
biegłym roku zespół Gwardll, który Swój pierwszy mecz w Pucharze 
wywalczył drugie miejsce. Nie Polski rozegra Gwardia na wyjeździe 
mniejsze ambicje mają rówuiet za- ze Stalą Stocznia Szczecin (w tej 
wodnicy tego klubu . w tym roku. grupie walczą jeszcze VictorJ.a Wał
Występować oni będą w swym naj- brzych I Gwardia . Koszalin) i będzie 

·to na pewno przeciwnik bardzo wy
maga'jący. Rozmawiamy o tym z tre

Łatwa wygrana 
nerem zespołu mgr Stanisławem 
Zientarą: 

- Ubiegłoroczny aukcea obliguje 

siatkarek S 
na1 w jakimś atopniu do powa1netartU go potraktowania równie1 tegorocz-· 
neJ Imprezy. Ambicje sportowe te:t 
się liczą i nie przeczę, i:t będziemy 
chcieli uzyskać w tym roku jeszcze 
lepszy rezultat. BardzQ ważny jest 
dla nas pojedynek ze Stalą Stocz
nia Szczecin. Jest to przeciwnik, 
który walczył o wejście do ekstra
klasy 1. ma w swym składzie kilku 
dobrych zawodników, m. In. Kusko
wskiego, Czerwińskiego, Plerwleniec
klego. Na co liczymy w tym wyjaz
dowym meczu? Raczej rui reml1, 
choć jednocześnie bardzo poważnie 
myślimy l o zwycięstwie. Poza tym 
chcemy wkrótce choć jeszcze nie w 
tym meczu, wypróbować kliku mło
dych pięściarzy, którym damy szan
ie awansu do ligowego zespołu. 

Bardzo łatwym zwycięstwem .... 
kończył się pierwszy uó!fi„tałow, 
mecz Pucharu Europy w siatkOw
ce kobiet. w lttórym S tart Łódz po· 
konał mistrza RFN Medico Mnen 
ster 3:0 (6, 4, 7). Rewanż, jak wia
domo będzie rozegrany w niedzieli: 
w Muenster. 
Drużyna Startu wystąpiła w tym 

spotkaniu w następującym składzie; 
Kaliska, Krogulska, Denisow, Bel
dzińska, Zwolińska, Marynowska o
raz Karasińska, Czesna, Skonieczka, 
Kopczyńska ł Gibka. · 

Sp<>tkanle trwało niespełna go-
dr.l nę. Tylko ambicją przeclW1111czk1 
mogły nadrobić braki w WJl'.Szkole
nlu takty!'Zllym I technicznym. R•· 
dmny nastrój ziivyclęstwa odebrała 
powatna k<>ntuzja, jakiej doz.nała 
na początku drugiego seta ·Teresa 
Kaliska (skręcenie stawu skokowe
go). Wprost z parkietu została ona 
odwieziona do 17lpltata. 

W niedzielę tet, odbędzie się lo
sowanie !lnałcwych przeclwnlczeK 
drużyny mistrza Polski. Ciekawe ja
kle tet przeclwnlcz:kl wska1e 1os 
sl.atkarkom Startu, które przecież są 
rownlet faworytkami meczu rewan-
10'Wego. · 

W pierwszym meczu Pucharu Pol
ski bokserzy Widzewa zmlerz11 Ilię 
na własnym ringu z Szombierkami 
Bytom. Podopieczni trenera mgr 
W, Tomaszewskiego przebywali na 
zgrupowaniu we Wiśle I prosto z 
obozu przyjadą na niedzielny poje
dynek, który rozpocznie się o godzi
nie 11 w hall przy ul. Armil Czer
wonej. Prawdopodobnie w składzie 
zespołu nastąpią pewne korekty . Uj
rzymy na ringu kilku młodych za
wodników, którzy pedczas zgrupowa
nia zasygnalizowali wysoką formę. 

(azym.) 

I DZIENNJjg POPULABNY m n (ISttJ 

& Jlermo dobnie spllluje al.41 u 
u~ach w lllllSbi'ucku reprezen
tant Polski Jan Jótwlk, który zajął 
U miejsce w biegu na llOO m „ bar
dzo dobrym czasem poniżej łO Ile• 
kund - 39,04. 

Hokeiści ŁKS graj3 w Janowie 
W kolejnych dwóch spotkaniach 

hokejowej ekstraklasy zespół ŁKS 
spotka się w Janowie z Naprzo
dem. Na ten mecz łodzianie wyje
chali w awym naj11l.lnlejszym skła
dzie. Zabrakło jedynie w zespole 
bramkarza Walerego Kosyla, ktOry 
doznał pęknięcia czaszki I został 
poddany operacji w Jednym • łódz
kich azpltali. Czuje się on Jut do
brze, rekonwalescencja przebiega 
prawidłowo. 
Wrócił do drutyny Jeny Potz, 

który po operacji odzyskuje Jut 
siły i powinien być jednym s s!l
nlejszych punktów drużyny. Na 
p_ewno łódzki zespół stać na odnie
sienie dwóch zwycięstw, które po
zwolllyby na dalszy kontakt i czo
łówką ligową. Plan minimum, to 
oczywiście jedna wygrana. Zoba
czymy jak to będzie w praktyce. 

Komunikat „Totka" 
MAŁY LOTEK 

LOSOWANUI: li I ?Qll.W. s I traf 
- wyg1ana po IS8.40ll &ł. 3M rozw. 
s ł tref. - wygrane po 1.1112 iu 
27.118 rozw • I trat. - wygrane po 
93 zł 

LOSOWANIE Dl U rozw. s I 
trat. - wygnne po 118.057 st. 1711 
rozw. z 4 trat. - wygrane po l.094 
zł, 20.631 rozw. s I trat. - wygrane 
po 77 sł. 

EXPRESS LOTEK 
l rozw. z a trat. wygrana 

9110.148 zł, 311 rozw. z 4 traf. - wy
v,rane po 4,582 zł, 111.432 r021W. a 1 
traf. - wygran• po 136 zł. 

ln'lllSłlC8A, POP 1'2:Pll, llADA ZA.rttll.ADOWA l P'llA• 

COWNlCY e BJURA „CUCH - 8TOMIL„ w ł.OD:U 

~ 11 etymni!.a ma ro.ka -a.:rt. prze&ywny 18' Tl kocha.ny 

Wujek 

I. t P. 

JOZEF HILER 
Wt-pl'OW&drlleate WW"1ill s 1Daplic7 ---- PftJ' Ili. ~wej. 

autą,pi a.na H tltycsn.la bir. • SQds. lł.Jł. • ftJllDl -władam.la po· 

srittoma w mi~ 

W dlniu li •Ycomla una roku 
7.Illa.rła 

I. ł •• 

PAULINA 

ZADROŻNA 

P09'?'Hb oclb~ Ilię dala 1ł 

lt~la br. o 100„. 12 n.a cmen
tann łw. l'll'ands2lka pny ul. 
Rzogowa.k.lej, o cnym saw1adamia
Ją1 

BRA TA.'IKOWIE 

W dnfu 111 stycmia 1971 roku po 
dłu:&lch I clę:llklcl:! cieq1ienla.ch 
opatN-Oill& łw, &aJkramentaml :&ma
rła D•JWza najdToofJslza 1.ona, Mat
ka l Babc1& 

I. ł P. 

JANINA • 
ZARZYCKA 

• t\omu SZEMIOT 
POŁOCZAIQ'SKA. 

Pogtrseb od•będ2'le etę dnia 18 
•tycz.ni.a br. o god7J. u li k.aplicy 
cmentarza ewangelickiego przy 
ul. Ogrod.owej. 0 czym nwlada
mlają pogrąte<nU w talu 

MĄZ, DZIECI, WNUK.I I l'O
ZOS'DALA RODZIN A 

NAJBLlŻSZA JlODZINA 

Dn la 12 stycznia 1978 roku ode· 
Hła od nas szl111Chetny czrowlek 
I na.Jl~a żona 

I. t P. 

EUGENIA GRAżYNA 
GRONWALD 

a domu WIADERSKA 
aibeołw1mtka SGH, 

Pogrzeb od•będzfe alę dll:f& tł 
1tyco:nia br. o gods, 12.30 z ka
plfoy cmentarza Knrc-zaki, o c~m 
z-awtadamta pGgrą.:toiny w głębo
kim smut~u 

MĄZ 

Upir.uza stę o niteskladamle k<on
ctoJ.encJl. 

Dnia 11 ltJ'Clllll<la. 1978 r>0<k>u zmarł 
śmie.r<ell\ tliaigiCZ!llll w Wle~u 
lał 38, koełlany M,.t I O)cdN 

•. ł •. 

WlADYSlAW 
SOŁOWllQSKI 

l'pgneb odbęcble się dnia 14 
styC'l.nla br, o godz. lJ.30 z Im· 
plicy cment.lll'ZJI na Dołach . 

O smutnym tym obrzęd1Z!e n
wia.<la.mlają pogrą.łem~ w głębo
kim r.mutku Przyja.clół i Znajo
mych 

ZONA, SYN f NiAJIBLIUZA 
RO·Dr.EIINA 



arzy nam się uśmiechnięta panien.ka w l>Unkcie, 
~ługowym; taka, która doradzi, obsłuży szybko 
I fachowo. Okazuje się jednak, że równie idyl
liczne marzenia mają zatrudnieni w usługach, 

którzy chcieliby 'Pracować w lepSZych warunkach, przy 
lepszych urzadzeniaćh, by n ie wspomnieć 0 klieniach
a.niołach. 
• Tymczasem jedna 1 druga strona daleka jest od za

dowolenia. Przyczyn tego stanu rzeczy iest wiele. 
Choćby prol>lem - pierwszy z brzegu - zatrudnienie. 

Wiadomo, mode:ruillacja przemysłu powoduje koniecz
llOŚĆ zmniejszania Ilości ·zatrudnionych w pOS~z~ólnyth 
Ulkładach. Ja:k dotąd, wymiana pracowniików (jak to 
nazYWają kad:rowcy) dotyczy przede wszystkim stano
wisk admiinistracyjnych (zaikładano. że obejmie równie! 

, be!'lpośrednio produkcyjnych). Mówi się o tej wymiame 
i nieprzypadkowo. Uważa się bowiem, że oraca w usłu-
1ach powinma .stanowić swoisty 

ZBIORNIK PREWENCYJNY 
cma tych pracowników. 

Założenia i projekty nie zawsze jednak zdają egzamin 
w życiu. Tak jest i w tym przypadku. 111.l?r Krystyna 
Kuzanowa z Zespo!u d.s. Usług przy Wydziale Handlu 
i Usl\1$( Urzędu m. Łodzi nie ma złudzeń: nie istnie.ią 
co prawda administracyjne ograniczenia w przyjmowa
niu chętnych do pracy w usługach, ale tych chętayC'h -
przede wszystkim kobiet - jest ciągle zbył mało. O 
niechęci tej decydują i stosunkowo niskie płace i „nie
wygodne" godziny pracy, ale przede wS'llystkim przeko
n&nie, źe praca w usługach jest zajęciem gorszym nii h1· 
ne, o niskim prestiżu społecznym. 

To symptomrutyc.zne, ale zdeeydowana większość łódzkich 
w16lmiarek (71,7 proc.), ankietowanych na temat ewen
tualnej zmiany pracy w przemyśle na rzecz usług nie 
chciałaby n i gdy pracować w usługach. Pomijając oso
by niezdecydowane (B,4 proc.) 0 raz brak danych (0.6 
proc.), chęć przejścia do tego typu pracy zgłosiła jedy
nie 19,3 proc. ankietowanych. Kim są te kobiety? 

Bada;nia wykazały, że to przede wszystkim osoby mło
de: dziewczyny do 19 lat (29,1 proc.) . .a także panie. któ· 
re nie przekroczyły 35 roku życia. Okazało sie również, 
:ie największy procent chetnvch do pOdjęda pracv w 
usługach pasiada wykształcenie zasaclmicze (3'7 proc.), za
sadnicze plus kursy zawodowe (22.B proc.) lub też wy-
kształcenie średnie zawodowe (20,7 proc.). I · 

PRAWEM KONTRASTU 
-praca w usł<ugach cieszyła się najmniejsza p0pul:amośda 
wśród kobiet o wykształceniu niepełnym podstawowym 
(lll proc.) oraz średnim ogólnoksz.tałcącym (15,2 proc.). 

- Brak przygotowania zawodowego do wYkonywania 
l)l'acy w przemyśle - WYWodzą sodolo.eowie - stanowi 
jed.nocześnle barierę J)t"LY podejmowaniu decyzja o zmia
nie miejsca zatrudnienia (mniejsza mobilnoś~). Zebrane 
informacje pozwalają ponadto na wyciągnięcie jeszcze 
jednego pesymistvcznego 'Vlliosku: te właśnie osoby (a 
jest ich znacznie wiecel. n.iż zwYkło sie sądzi~) stanowia 
poważny problem nie tylko dla coraz nowocześnieJsze~o 
pm:emysłu, ale również dla całej gospodarki. Ci bowiem 
pracownicy napotvkać będą na coraz więlksze trudności 
w znalezieniu swojego miejsca I to zarówno w zmoder-
nizowanym przemvśle Jak i w usługach. • 
Dość jednak dygresji. Socjologiczne badania WYkazały 

także, że stan cywilny ankietowanych iest również czyn
nikiem wpływającym na kształtowanie postaw wobec 
pracy w usługach. I tak pannv chciałyby pracować w 
tej dziedzinie gospodarki w 23.3 proc„ osoby rozwie
dzione w 20,5 proc„ wdowy - 13,6 proc.. a meżatlci w 
18,1 proc. 

Wniosek oczywisty: najchętniej 11od.ięlyby pracę w 
usługach kobiety nie obciążone obowiązkami rodzinnymi. 
Jest to rezultat poglądu, że oraca w usługach absorbuje 
pracownika przez cały dzień i przyczynia się do rozpro
szenia czasu wolnego. Wszystkie te zależności usteouią 
jednak miejsca uzależnieniu wyboru pracy w usługach 
od ooziomu uzvskiwanych zarobków Jakie iednak 

INNE JESZCZE CZYNNIKI 
'l)'r'Z<esądza1a o cym, że cze'ć ankie owanych chciała.by 
mimo wszystko podjąć tego typu pracę? Aż 49,7 proc. 
kobiet (z tych. naturalnie kt6re opawiedziały się „za") 
stwierdziło, że uważa pracę w usługach za ciekawa i te 
ceni sobie kontakt z coraz to nowymi ludźmi. Dla 
27,6 proc. warunki tego zrutrudni„nia sa korzystniejsze 
niż wykonywanie obowiązków w orzemYśle lekkim. 

Nie zmienia to iedna-k faktu. że orawie iedna czwarta 
kobiet stwierdziła. że oosiadajac swój zawód nie ma za
miaru zmieniać go na inny. 26.9 oroc. ankietowanych 
praca w usługach nie podoba się przede wszystkim dla
tego że „wymaga cierpliwości", „trudno ludztom dog<>'" 
dzić", „jest pracą nerwową". Niektóre włókniarki stwier
dziły także. (12,6 proc.). że do pracy w usł 1igach 1>0-
trzebne są odpowiednie kwalifikacje. których one nie 
posiada.ją ... 

Czy io nie charakterystyczne? Poglądy. ró~ież ~ 
temat usług, uzależnione są od tego, oo któreJ strome 
lady stoimy. Cokolwiek by jednak Jeszcze nie oowiedzieć 
na ten temat - jedno nie ulega wątpliwości. Mimo nie 
raz zapalonego już „zielonego światła" - problem usług: 
inwestycji, zatrudnienia. orgfłnizadi i jakości prfłCY 
l)rzvpomina węzeł gordyjski. Czy będzie on rozsupłany, 
czv przecięty - pokaże przyszłość. 

ANNA TYSZECKA 

Problemy związane z organizacją ochrony zdro· 
wia należą do kompleksu podstawowych zagad
nień naszego społeczeństwa na równi z budow
nictwem mieszkaniowym, handlem, usługami 
i warunkami pracy. Ponieważ początek roku sta
nowi doskonałą okazję do spojrzenia za siebie -
no to, co zostało zrobione i no to, co do zrobienia 
pozostaje - zaprosiliśmy do rozmowy lekarza wo
jewódzkiego. dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu 
Miasta Łodzi - dr Jano Motczako. 

Trudno o równJe nieprecyzyjne, co powszechnie i skrajnie różnie 
używane pojęcia - inteligencja i inteligenci. Raz brzmi to dumnie, innym 
razem wręcz pejoratywnie, raz określa cechy umysłu, kwalifikacje teo
~etyczne i zawodowe, to znowu przy należność do war.stwy społecznej, 
również dalece ni.ejednoznacznie definiowanej. 

Kiedyi domiinowal stareotyp intel-I.ie.ni&, 
ja.ko Kogoś, kito należy d.o .,stery lu&l ao
bne wychowanych", nie Je ryby nożem, nie 
musi parać się „brudną" pracą fizyczną, na
tomiast pooiad.a kwalifikacje, pr<Kle6iynują

ce go do „pracy umysłoweJ , g1ownie z.resz
tą urzędruc.zej. Nie musiały to być zresztą 
kwaltilikacje dużo wyjszti pQnad umiejętność 
pisania, czytania .i liczenia. Stąd niegdyś -
jeszcze w międzywojennym dwudziestole
ciu - matura była oayw.iatym. nie kwestio
nowa.nym &kitem pasowania na !inieligen~. 
Do dziś utnymujący •iłł tW>wolą& poj~ 
w7 - „llnieligencja pracująca" - uu.sadn.iał 
równocześnie lltnienie „inteli&encji nie
pracującej", czy.Li tej, która nie potrzebowa
ła robić użytkt,t ze awego wykształcenia 
1 .zarabiać na życie. JednOC%eśnie .funkcjono
wały 1 nadal jesz<:q funkcjonują skrajnie 
pejoratywine, wręcz obelżywe określenia: 
„póbinteligent", czy naw.et „ćwierći.nteligent". 
Miały one oikreślać ludzj o formalnym sta. 
tusie inteli&enta, nie odznaczających .się jed
nak cechami mtelektualnymi, przypisywany
m.i „pełnym" .inteligentom. 

Mamy 011obi.t7 1t01Unek do -oich, jakże 
róinych atereołypów lnteli&enc:Ji. Jeat 19 
zreatą, jut se swej 1enesy, tyipowo polska 
k&tecorJa. 6oilll.e neca biorąc - ałowiańaka. 
lJkuiałtowal& 11• w warunkach półfeud&l. 
nych jencze ai08Ullków apołecznych, właśnie 

· w6wczu, fd7 iatot.Dla c:eclul inteli&ent.a. obok 
IJli.Djmum kwalifikacji umysłowych, były 

j~ .tanowe cechy ł ~c• i7ciowe 
szlachty, wrutająceJ powoli w nowe, kap). 
~yczn.e ałosuin.lci apołeo:r.ne. ~talltowała 
•i• ponadto wówczas, &dy . pierw1zoplano
wym polak.im problem9?Jl było „pieli:gonow~
nie ducha l tiradyc)i narodowej" w czuach 
niewol:l. Część intel.igencji ~ funkcjQ naro_ 
d<7Wll twórczo wypełniała. 

Tak bemprzec.utie było. Niektóre a tych 
tradycyjnych cech intelige.ncji c:ui&t jej for
mowama się tworzą i dziś ~looe ste
reotypy, nadal laztałtują poglądy, stanowiąc 
źródło sporów .i nieporozumień, trafiających 
nieraz na łamy prasy. Wystarczy wspom_ 
nieć Aajwiększą chyba a powojennych dy
sk\aji o llllteligencji i pra.:ownlkach WDY
słowych a lat 1958-1962, ailllicjow&JUI -arty
kułami profesorów Chałasińskiego i S:zcze. 
pańskiego. Również oitatnio, przed rokiem. 
rolą „k"ija w mrowisku" odegrały wypowie
<Wl czterech publicystów na temat inteligen
cji na łamach ,.Polityki". powodując fal• 
listów czytelniczych, 

KAIDE KOLEJNE DZIESIĘCIOLECIE WY
WRACA DOTYCHCZASOWE, 'tJlADYCYJNE 
STEREOTYPY INTELIGENTA. Przemiany 
struktur:y społecznej naszego kraju, jakości 
składników tej struktury, w tym w szczę~ 
g6lności struktury wykształcenia. decydują 
o tym, że wiele z tradycyjnych stereotypów 
prustało posiadać jakiekolwiek oparcie 
w obiektyw<nej rzeczywistośoi społecmej. 
Dotyczy to przede wszystkim k11'yterium po
chodzenia klas<lwego, „inteligenckłego stylu 
życia", kryterium „sfery towarzyskiej" 

l ws.pamnianego jut noża dlo ryby, nie mó- nie może t'll wystarczać. Chociaż.by ze wzglę
wi.,.r. o .,inteligenckl..'D dyletantyzmie" i nie- du na swoistą „dewaluację" nie tylko ma
produktywnooc:, czy tym bardziej o pekie- wry, lecz również dyplomu ukończenia szd:o
niu „rządu dusz". St&nowe cechy intelig~nc;!i, ly wyższej. Jeślibyśmy na przykład uznał' 
jako sfery towarzyski.ej, przeks.ttałcity się za ta.kie kryterium tradycyjną . maturę - to 
w cP.chy kwalifikacji konkretnych środowisk, tylko lata 197!l-1976 dałyby blisko 1,7 ml.n 
tradycyjnie uznawanych niegdyś za elemen- inteligentów. Z pewnością formalny .. !}róg" 
ty składowe warstwy inteligencji. Uniemo- współczesnej inteligencji jest jednak znacz
i:liwla to obecnie traktowanle inteligencji nie wyższy. W latach osiemdLiesiątydi. po 
Inaczej, nit Jako lnźnego zbioru środowisk reformie oświaty, w zasadzie wszyscy mło
społeczno-zawodowych i stawia pod znakiem · dzi obywatele naszego kraju będą posiadali 
u.pyłanta aasadnoś6 ut:vwa.nJa tradycyjnej średnie wykształcenie. G<iybyśmy natomiast 

za kryterium przynależności do ~nteligencji 
przyjęli dyplom ukończenia szkoły wyższej. , "°" to - formaLnie rzecz biorąc - mielibyśmy 

~..,. dziś już ponad milion osób, które spełniały_ 
~ by tego typu warunki kwaMfikacy}ne, 
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kate11:oril „Inteligencja". Jako oznac:i.aJitceJ 
spójnlł warstwę 11>ołecz11Ą. 

Stało sie tek dzięki dynamicznemu, now0-
czesnemu rozwojowd wszystkich dziedzin 
życia narodowego, "° nie pozoatawiałó miej
sca dla półfeudalnych .stereotypów inteligen
cji, rodl'liło 118Jt()Jlliast przesłanki nowegc, no
woczesnego ~ łn.teligenta - wysoko 
kwalifikowanego specjalisty, ~órczo stosu
jącego i rozwijającego wiedzę, nabytą w to
ku 1tudiów. ległtymującego się n.le tylko 
formalnym wykształceniem, lecz rzeczywi
stymi umlejętnośolami. cay tale<ntami, 
aktyw:ną., twórczą rolą 'li' swym :zawodzie 
i w społeczeństwie. 

KT02 WIĘC .JEST OBECNIE, W OSTAT
NICH nzms~CIOLECIACH XX WIEK'O, 
INTELIGENTEM? WEDŁUG JAKICH KRY· 
TERIÓW NALEŻY OCENIAC TĘ SPECY
FICZNĄ ROLĘ SPOŁECZNO-ZAWODOWĄ, 
KTÓRĄ TRADYCYJNIE PRZYPISUJEMY 
INTELIGENTOM? 

Wydaje .się, · te ładne formalne lm'yterium, 
~ą m;ęczy .,sztywne" ł doś4 jed.nootir011me. 

CZ'f' JEDNAK WSZYSCY Z DYPLOM.A ... ~ 
UKO~CZ°'!NiA SZKOŁ WYŻSZYCH SĄ 
INTELIGENTAMI? Wątp1iwość ta powstaje 
szczególnie w świetle niesłychanie szybkie
go ,,l!tarzenia się" wiedzy nabytej w szkole, 
wymagającej stałego jej aktual.izowania 
1 UIZ'llpełlnia~a. A jednocześnie - CZY TYL
KO LUDZIE, POSIADAJĄCY DYPLOM 
UKO~CZENIA SZKOŁY WYŻSZEJ, MOGĄ 
BYC UZNAN'i ZA JNTELIGENTOW? Życie 
w Wo!elu l)T'ZylJ)adk.ach temu w lł)Ol!ób wi
doczny przeczy, Odpowłed%i na oba. tak po
stawione pyta.ula, muaialyby wi'IC być ne
gat}'Wttle. W przypadku pierwszego pyta.n.Ja 
- równie! dlatego, :te dyplom jest w osta_ 
tecz~ym rachunku tYlko 91>ełillieniem for
malnego wymogu apecjal.lzacjJ na poziomie 
szkoły wywej, i to głównie teoretycznej, 
jest więc tylko formalnym „progiem" środo
wiska specjalistów o naJwyłnych kwalifi
kacjach l teoretyczną podstawą dalszego roz
woju rzeczywistych umiejętności. W drugim 
p!'ZY'?lldiku - przeciw .,ylą=emu stosowa_ 
niu formalnego kryterium wyższego wy_ 
kształcenia świadczy wielu najwybitniej
szych .specjalistów i twórców wszystkich 
dziedzin życia, typowych samouków, 
o ogromnej wiedzy„ twórczych cechach inte
lektu oraz ' talentach. 

A więc. Jdll mamy etosowa(! tradycyjne, 
syntetyczne pojęcia - inteligencja I inteli
genci - a nie zastępowa6 l.Clh p-ojęciamJ bil· 
łeJ określaj'4)yml dsledzlnę sainteresowań 

I twórczej działalnośol, &o obok kryterium 
formalnego wykształoenła, 'li' sasadzie wyź
nego, musimy sławi~ lia równi kryterium 
aktywności intelektualnej t zawodowej, 
aktywneJ postawy wobeo problemów swej 
zawodowej 1 1połeesnej roll. To dll'ugie kry. 
terium jest, oczywiście, trudne do &katego
ryzowania. Wydaje aię, te należałoby wy. 
rÓŻinlić dwa typy zachowań, blemego i twór_ 
czego - I uznać M ostatnie aa zachowanie 
właścłwe dla ~lec:rmej roll i poZ?cji i.inte-

ligenta. 

MICHAl SAOOWS~I 

- Nie mu•imy chyba akry· 
waó, ie w dziedzinie zdrowia 
Łódź znajduje się w dośó 
azczególnej sytuacji, Z jednej 
bowiem strony potężna baza 
kadrowa jaką dysponujemy, a 
z drugiej - cały szeres sła· 
1iych punktów sprawiających, 
ie przeciętny łodzianin nadaf 
nie jest jeszcze w pełni zado
wtalony z usług iwiadczonych 
przez służbę zdrowia. 

w Pabianicach. Postawiliśmy • 
to na remonty bazy, jaką dy.,. 
panujemy. I praktyka wykaza
ła, że było to 1łuszne posuniQ
cie, bowiem po raz pierwszy 
założony ap1ta1A)'ołl ,... 
montów ~o w oało6c:i. 

- l\lieli~J matem aapo-

doskzegaln7 zmienił Ili• po
ziom służby zdrowia na wal. 
Obsada ośrodków zdrowia i 
one same wyglądają dzij zu
pełnie Inaczej. Zresztą w za-
kr · ypou.ieni jesteśmy 
dstaiaJ •eneralnie d żo dalej 

ctenerwuJ1lo1oll, ałructnlająoyeh 
pacjentowi łycie. A swoje ir6-
dło mają albo w nłedostatk'lch 
organizacyjnych, albo w nie
właściwym stosunku pracowni· 
ków słułby zdrowia do pacjen
ta. 

- Ale też powiedzieć trzeba 
od razu, że lata ostatnie cecho
wał ogromny wysiłek całej 
służby zdrowia, mający zmie
nić ten obraz. Słabych punk
tów mieliśmy bowiem wiele, 
chać większość z nich · była ra
czej nie zawiniona przez sam1< 
służbę zdrowia. 

Najlepszym przykładem mo· 
te być baza lokalowa lecznic
twa. Mimo posiądanych , na te 
cele pieniędzy - inwestycje w 
naszej dziedzinie były przysło
wiowym wąskim gardłem. Stąd 
poprawa warunków pracy per~ 
sonelu i obsługi pacjenta po
stępowała dość wolno. Udało 
nam się, zwłaszcza ostatnio, 
wiele zmienić. Zdajemy sobie 
sprawę, że w zakresie nowych 
inwestycji rozdrabnianie się 
niewiele pomoże. Stąd koncen
tracja na dwóch frontach -
budowy centrum klinicznego 
Akademii Med;ycanej i apitala 

wiedi prze w ...... J dale· 
dzinie, ale •łah li• Miał· 
wić w całości? 

- Sprawlf: o Dll'CllJUIJ'DI ma
czeniu. Mając doić lekarzy, 
odczuwaliśmy ogromn7 brak 
personelu pielunlanldego. 
Działania podjęte trzy lat. te
mu, teraz zaczynają owocowa4 
liczną rzeszą wyszkolonych pl ... 
lęgniarek. Możemy si• nawet 
nie obawiać ich emigracji aa 
tereny sąsiednich wojewódatw. 
Natomiast emigracja lett.n;y 
zaczyna nam sprawiać pewne 
kłopoty. 

Nie będzie przesady w stwi.,. 
dzeniu, że rozwiązaliśmy wre
szcie w naszym województwie 
problem krwiodawstwa i 
krwiolecznictwa. Za kilka mie
sięcy będziemy mogli powie
dzieć o rozwiązaniu problemu 
w zakresie ba2y, jak i apara
tury dla onkologii. Budowa no~ 
wego pawilonu dobiega końca. 

Na pewno osiągnięciem bę
dzie wyqłŹna poprawa warun
ków l dliałalności przemysło
wel ·~ lldftnria. w sposób 

nit przewidywalfjmy dwa lata 
temu. 

Z podatawOW)'cb problemów 
Jeazc&e Jeden J dla mnie 
Wałn1: konkretne efekty w 
•walcu.n.lu Jednej z najpoważ
nlejn)'ch p g współczesnej 
med707.ą - żółtaczki zakaź
uJ, cayli irusowego zapale
nia wątrob • W roku 1975 no-· 
towal.16m;y u , nas 229 przypad
ków na 100 tys. mieszkańców, 
w ubie1łym roku już nie prze
kracullśmy 130. Wiąże się to 
I qromnymi wydatkami na 
•P jednorazowego użytku 
W lecznictwie, ale przede 
wazystkim z wyraźnym podnie-
1ieniem stanu sanitarno-higie
nicznego miasta. 

- Są to Istotnie powatue o
siągnięcia i zdajemy sobie do
skonale sprawę jak wiele ko
sztowały o.ne - pieniędzy i 
pracy. I oczywiście my wszy
sc:r - korzystający z waszych 
usłns - doceniamy to w zu
pełności. Istnieje jednak pe
wien niedosyt. Rzrcz w tym, 
łe w codziennej praktyce wy-
1ł41puje cadal wiele ajawisri 

Zeby nie było ogólników -
dwa dość Jaskrawe przykłady. 
Po receptę na okulary można 
iŚó do lekarza po południu, po 
pracy, ale łeby wykupić oku
lary ze zniżkll. niezbędne .jest 
poświadczenie recepty w dy· 
rekcji ZOZ. A po to tr:zeb11 
jednak zwolni6 się 1 pracy. 
Przykład drugi, &o ten lekan 
w posotowlu, który do pacjen
ta z poparzeniem spryskanym 
w domu hemostinem neeze: 
J!\k się pan zacząłeś leczyć,· to 
leo:s się pan dalej 1aml 

- Zeszliśmy na tematy, któ
re dla nas, pracowników służ
by zdrowia, są czasem bolesne 
w zetknięciu z rzeczywistością, 
ale jednocześniP które właśme 
tera:1 wysuwamy w naszej pra
cy na plan pierwszy. Trudno 
mi powiedeieć skąd się bierze 
bezduszność. cza.sem zwykłe 
wygodnictwo; to sprawa złożo
na. Rzecz chyba w tym, ie za
wód lekarza przez wielu nie 
jest dzi.siaj rozumiany tak, jak 
kilkadziesiąt lat temu - to 
snaczy jako p o w o ł a n l • I I 

(Dalszy efl'I 1111 m. Ił 



Planowanie 

polskiej 

przestrzeni 
ROZMAWIAMY Z PROF. A. CIBOROWSKIM 

- Pa.nie Profemne, im lepiej pO'l!naJ11 kraj, lm 
wfęcej o ulm Cl!lytam, tym bardziej mnie korci, 
łeby •ada6 pyta·nłe: ozy l&tnieJe • DA4I plaMwanie 
pl"lllesinenneT 

- r.tł'oda, &le Pan Profe.r re11111Dłe, a Ja wtem, 
la nł• • to ldslel 

- Ot6ł mamy w Police 'l)lanow1.11.!e ~
ee - jedno 1 nadstarazych we współczesnym świe
Oie. 1 l>ięlmyml tradyejami W Oikt'ecie mi~zywo
Jen,nym, kiedy wsz~zie ollT11J11iczało 1i11 ono Jedy
nie do u.rbanistY'ki - w Polsce pawstały wielkie 
1>1anv zagospodarowania 'PM:e.stueninel(o. PrzyPOmn• tylko k<>ncel)Cje COP, w ramach której pod
j$Q planowe rozmieszcz8lllie wielu zakładów prze
mysłowych oraz budowe n·owych i rozbudowe st11· 
fY'Ch miast; przypomne tu prace k. Syrkusa I 
J . Chmielewskiego „WarMawa 'fu.nkcjonalna"; 
'Pl'%Yl>Omn~ p,_tmeome ko.ncei>eje ep6łdzielC%eJ!!o 
budo'W1llictwa mi-.ikłlll1iow1tgo Da warszaiwsk:im 
Zolllxln.u .• 

- ~ lłę • wleJJdm ._nklem e.. łn47· 
cdl. ale barcbleJ lnłereauJe mnie ~łozesnoff._ 

- Nie bes .'l)O'WOdu wracam do bJ.iori!. W n4ef 
bowiem tkwia niekt6re korzenie planowlł!la lll'U• 
atneninego w Polace Ludowej. ROZlPocz~a realiu
cd• COP · okazała Ili• stn:ałem w „10", bo właśnie 
w ty.m rejonie odkryliśmy 'PO wo.lnie 1iark11 i wci
rfel. Zgodnie ze starvml 1>lanami na naszych 
oczach 'D'OW9tał:r takie miasta, jak: Swk!nlk. Kraś
nlłt I Dębica, a LublLn roz.budO'Wuje ile do roz
mlal'6w aporelf eiglomeracji. Dzisiejsi. .stołe.:z.ne 

wojew6dztwo warszaw.kle poluywa alę niema.I do
kł~ie 1 idea Warszawy funkcjonalnej. Talk, tak, 
Wiem. . Chce pan powied%le~. i1t to 1>rz:Ykłady 
kontY111.uaeJ1. Ale widzi 1>a.n. fdYb::rśmy dobne I 
twórczo nie kontynuowali oraz nie rozwijali tYCh 
tradycji - to mielibyśmy dziś Polske dwóch 3-
milionawych, zlewających sle ze sobą molochów: 
Warszawy l l.odzi, zasnutych dyma.mi z fabryk 
włókienniczych: mielibyśmy kolosalną czarna pla
m~ katowioką, ogromny Kraików. kilka jeszcze 
wielkich miast I... wieś. Niemal nie byłoby w 
Polsce miast rz~u 50-100 t:YS. mlesz.kańców. Tym 
samym np. Za.robrów, Łomża.. Ostrołęka. Mielec, 
Włocławek, Puław:v - te 1>omi·ne kilkanaście in
nych - nie aktywiz~ałybv J(ospodarczo l 9połecz
n.ie s~h region6w. 

- Sklld &ak:a Clf'.ll&'1la wk.laT 

- Ni• ma w niej przesady. B;rhm w wielu kra-
jach, sporo widziałem, mam skale porównaW<;Zlł. 
Taki 1>rzerat.ający obraz „u.g09ll(ldarowanla" kra
ju Istnieje wnedzie tam. tdztie nie m·a 1>la.nowa
łlia przestrzel'll!leiro. 

- .Jejll jednak pla.nowarde pnestnlenne J'OS11· 
młe6 Jako świadome, wtęo racJonalne k•tałtowa· 
nie I sagospodarowYwanle środowhka - to Jak 
broni się Płock I Puławy, Huta "War-.-• ł 
eementownla na Żeraniu? 

- Faklt, te wymienia on t:J1ko ł "Ol'SJ'lNldld 

6o naJlePsza obl"Ollla. Gdyby planowanie przestn-· 
ne było w Polsce złe, podobnych przykład~ 

przytoczyłby p&.1l 100. a<lbo i więcej! Natura.lnie 
można dyS'kutowa~. czy k lokalizacje bYł:r naj
aczęśliwsze. ale widzi 'l)Ml. ~lanowaJD.lu 1>rze
ltrzennv·m nie ll>086b \IJilik·n•~ konfHk.tu między 
rozwojem a irodowiskiem. Skoro chcemy tyć le
piej, musimy produkować ooru wl~ej rMmych 
dóbr i m u s i m y nleuchron<nie amleniać 6rodo
wisko. Najwamiejsze Jednllik, b:r działało •1>rz11te· 
nie: !lkdenie dla 'l)OStę<JN - l)OStęo dJ.a odkatenla 
I ochrony. I za.zwyczaj ODO chiałL Na i:mzy1dad 
te wielokrotnie - nieslUHDle wedłuf mnie - kry
blkowane "Azoty". Zniszczyły okoliczne lasy -
~ prawda. Dal• ledna.lt nawozy, dziek! którym 
swieksza1a się 'Plony ftA najlep1u:ych t:leb11eh - to 
teł prawda Ale dlaitero matemy wyjmować 9l>Od 
'Ui'Pra;wy e:Ieby t:0rsze I.„ zalesiać 1e To teł jest 
prawda. o które! krytycy zazwvcza1 'ZS.l)O<m\nada. 
Trzeba zał patrzeć I oceniać ciałokiowo. 

- Skoro mt.wlliłmy e poSłf,lpłe I r-oJu, Jaka 
właściwie powinna być relacja między planem 
pnestrzennym a planem społeeamo-gospoll&rozymT 
llrtnleJe tu Kdaje stę wfele praktyoznyoh Wll-tpll· 
wołcł. 

- Wati>llwołcł ~ nie tytko oralktyczne: to jest 
sgoła filozofie"Z<ny dylemat w t>lanowa·niu. Dyle· 
mat, nad którvm. biedzą się nie tylko planiści 1>0l-
9CV. ale także radzieccy, jugosłowiańscy czy 
GWedzcy, żeby wvmlenłć 1>ierwsze z brzegu rytt,y
kłady. Z grubsza blorac, włr6d 1>lani&t6w rnu
l• sie dwie kon001>CJe. W mył! 1>ierwszel istnieje 
tylko jed,no ol11JI1owa<nle. inteJ!!rulace ele'lnenty goi· 
J)Odarcze, 'Dl'Zestrzenne I lll>Ołecme W myłl Mu
ld~ - 1'1•n gospodarczo-społeczny formułUcle cele, 
lat6re 1>1&.nlsta 'Ol'Jeetnemi7 rommt.-.. o®owir 

·~~-·(Im) 

dnio w terenie. Osobiście raczej przychylam sle do 
koncepcji 1>ierwszel i ona też Jest od lat reaUzo
wana w Polsce. 

- A Jakie powinny by6 proporcje między 1dyw
nośoią a elastyoznośoilł planu pnesłn:ennego? 

- To teł fundamentaline dla pla.niat6w l>:vtani• 1 
W definityWnie ni. rozstny1nill!łe. Wazy91:y Z«•
d.za.i• Się tyl>ko co do tego. że im mniej w lo.
l>Odarce fachowców, tym 'Plam 1>0Winien być nt:rw
·ni~szy, lm ich więcej - tym mob być budzie.I 
elastycmy, otwarty. 

- Planowanie prsestnenne to łakłe llOMDle, bl-
1-nsowanłe. Ozy przy iworzenlu zintegrowanego 
planu 11;ospodarczo-przefirzennego deoydowa6 po
winien rachunek bleźllOY czy perspektywi03lny? 

- Gdybym to ja potr&fił od:pow!edzie6 11& to 
i w1mzedinle dwa 1>ytania w s'POl!lób kategoryczny ..• 
Bo znów pan dotiknął kwe&til zasadJl1iczej 'dlla JJla
nowa.nia w oc;óle Myślę, te na to pytacie nie ma 
od·po Wiedz! ponadczasowej; mogą być iedY'llie bar
dzo 1>rzybliżone odpowiedzi w konkretnveh sy
tuacjach, Bo pmeeid oprócz wszec!Jst.ronineco bi· 
lansu elementów wyliculnyeh w rachunlw tn.eba 
uwzględnlah takie wartości lak aatysfa•keja '1>0-
łeczna., 1'1'UŻ:rele t.nitelektualne. dog<>dno6ć tycia, 
j91lQ uroda.„ 

- Zaclowolente, llosodooł6, 1U'04a.„ W ~ 
osiedlach I waaoh ~ tych właśnie wa.rto6oi 
nie staje. • 

- W moim J)1'7A!lkonaml.U nie staje urzede wuy
lt'klm czystości, ))OrZAdku, dbałości każdel(o o 
wła&ne p0dw6rko. A w ogóle ia mówiłem panu 

o 1>laine>wainh1 de>brym, a nie Idealnym. Zycie lesł 
bogataze i bairdziej dyna.mi=e nit pła.ny. Na 
przykład lokalna władza funduje małemu miaste
czku wiet.owiec. Nie pasuje. ale czv hamować am
bie.le? Pryw11tny lnwe5tor oblepia 90bie willę ko
lorowymi lusterkami. Dla wielu osób jest to 
brzydkie, ale jak daleko można posuwa~ !ngereu
QJe w prywatne 1usta7 Zaśmiecamy krajobraz 
domkaimi~pudełkami. ale czy to archi~ekc1 lub pla
niści stworzylii BprzyiaJące temu prawo budowla
ne? Niezależnie od tego, błedv w sztuce 1>lanistv
cmej też sie zdarzaJa. 

- Jak• Jen wobec' tyoh ntemołn.olcl I błęct6w 
rola planu przesłnen.nego w zagospodarowaniu 
tVojewództWlł, miasta, a-miny? 

- Onomna. mimo t.e · ta.den ttlllll nie chroni w 
l)ełnl przed 1>0mylk:ami. Ale lest on 1>0dstaw1l do 
1>rawidłowego wvkorzystania ziemi 1>rzez rolni
ctwo do właściwej lo'k.aliz.acji zakładów przemy
słowych. do 91>rawnego wYkonania ogromnego 
programu budownictwa miesz;kaniowe«o choeb„ .., 
tym ~sie, żeby można było odpowiednio waiee-
ni• u:z.bl'IOiĆ tereny. · 

- Osy w łaklm rasie planiści ,,n•rzeimt ecl
powla.daj" •a obecny impu w dziedzinie W)'prM-
4saj\(lego sbrojema teren6w? 

-Nie. 

- P&Dle Prof~ itlanowanle pne9trsenae 
Je.t ntuk" trudni\ ł wielce złofo114, l8ft Jego resul 
taty człowiek ocenia odpowladaJl\C 110bie na bar
dzo prozeiezne pytani11: ozy mola ulica, osiedle, 
miasto ą ładne? Ozy dojezdta ml się do pracy 
wygodnie? Czy potrzebne sklepy mam po drodze? 
Csv wokflł mnie Jest ludzki peJzaf; ll'llY &eź beto
nowa pustynia? Co trzeba w takim razie rob16, 
by planl§cl byli sgodnl s teorlll. a sarasem by lu· 
dzit> mogli sobie na takli' oytania jak naJczf,lśeiej 
adzlela6 odpowledzł 1 atysfakoJll?-

- Trzl'ba maezn4e --i 1torzy.ta6 1 ansych 
naHepszych wa'Pl>łczesnych dokonań planistyCJ;nych. 
Sil Nowe T::reh1. Sad„ żoliborskie. Szwoleter6w; 
rod31 silt Ursyn6w-NatoHn i Blałołę.ka; rozbUdowuje 
się wedłu.c ba1'dzo lnteresulacycb olanów Zamo~ 
A l>O'Za tym tneba PO urostu umiejętnie W}'1rorsy
stywa~ !>od.stawowe nattędzia planisty: o..rłę, 

drew.no, trawą, drzewo. ścieżkę. kolor, powietrze 
\ 1>rzede wszystiklm DOTZadek. Te narzędzia od ae
tek lait sie nie rimieniłY. tylko rece by-wa.J• różne 
Mich.al Anloł na pytainie. w laiki cudowny 1JP016b 
robi tak n14'kne rsetbv odil>owiedział: - "To nic 
k'ud,nego. Bierze sie marmurowy blok.. dłut.o ł 

młotek. a następnie odkuwa niei>Mrzebne !rac
menty kamienia.'• Z 1)).a.nowaniem Pl"lll..tn.n.n:rm 
ocenlanY'm pm~ pryzmat k:dzklch 1>:rta6 - leat 
l>Odobnde. Co nie mnienla hk.~. tie ozławiek ma 

· prawo l l>C>Wimlen takle oY'teon.la ttawia6, pole
guJ 1e u planisty emocdnalne za&JD.gat.owanle oraz 
u1>ór - wa.loir:r nie POWaechne, ale bezc«lDe. 

- Ddęk uJę Panu Profeeorowl • 1........, 
......WC .... JBZIO&d&KI 

W DOMU PRZY CASTLEWOOD 

Rodin miał Balzaka 
I Prawowitymi mieszkańcami podczas dwóch wypr"w do Eu-

domu przy cichej ulicy Castle- ropy była - oboil: Akademii 
wood Terrace w Chicago są we Florencji l w Wiedniu -
rzeźby i obrazy. Gospodarz da- Akademia krakowska. 
je to do :u:ozumienia &ościowi Znał Xawerego Dunikowskl&-

1 
od samego progu. On sam - go, k;tóry zaprosił go do udzia
artysta-malarz i rzeźbiarz - lu w pierwszej międzynarodo
John Fabion istnieje tylko po wej wystawie rzeź.by w Pol
to, by powoływać do życia sce. Na l iście miejscowości, w 
swe dzieła, troszczyć się o nie, których miał swe wystawy, fi
cioglądać, ułatwiać im zawiera- gurują Warszawa i Kraków. 
nie nowych znajomości. Rzeź- Znakiem j ego stale gorących 
bione figury rozpierają się w uczuć dla kraju był niedawny 
saloniku i w jadalni; wypeinia- dar dla Muzeum Narodowego 

I 
ją pracownię i wyrastają w o- w Warszawie w postaci dwóch 
eródku. obrazów Olgi Boznańskiej. . 
Siedemdziesięciodwuletni ar- Od 1946. do 1970 r., a więc 

tysta opowiada historię każdej przez ćwierć wieku, był profe-
postaci, każdej Jłowy, rzeżbio- sorem w Szkole Instytutu Sztu
nej w drzewie czy w kamie- ki w Chicago, w której sam 
11iu. Łatwo wśród nich rozpo- zdobywał artystyczne ostrogi. 
:mać znajome twarze wielkich Szczyci się kilkoma nac;rodami 

I 
Polaków. Oto Maria i Piotr :aa swe prace. Jest uwiecznio
Curie, Kościuszlto, Pułaski. ny w „ Who'1 Who in Ameri

can Art" (Kto jest kim w a
Urod.zo07 w Wiedniu l osia- merykańskiej sztuce), Jeeo 

dły w wieku kilku lat w Sta- rzeźby można spotka(! w bu-
nach Zjednoczonych artysta dynkach użyteczności publicz-
zawaze się powołuje n.a swoje nej, ale nie w plenerze. 
polskie drzewo eenealogiczne. 
e.Reprezentuj11 iwiat. kultury 
J:'olaków w Ameryce" - w 
tym krótkim zdaniu, które u
słyszałam w rozmowie, wyraża 
aię postawa życiowa artysty, 
••na jeeo sztuki. Kaidy laur, 
każde wyróżnienie uważa ni• 
'7lko r..a 1111obiatą ntysfakej~ 
ale l poliki sukces. 

Podczas mego pobytu w Chi
cago byłam świadkiem otwar
cia polsko-amerykańskiego o
środka emerytów przy polskiej 
ulicy Milwaukee, noszącego 
Imię Kopernika. Jednym z 
11łównych bohaterów tej uro
czystości był John l'abion, ja
ko twórca rz:eźbiop.ej gbwy 
Kopernika, królujące110 w hal
lu ośrodka. 

Artysta powiedział ml jednak 
otwarcie: „W Polsce postawill
lc!e więcej rzeźb nit. my tutaj. 
Mały jest respekt dla sztukL 

Korespondencja 

z USA 

Tutejszym Polakom, a przecieł 
niektórym dobrze się powodzi. 
sprzedałem tylko dwa obrazy 
w ciągu trzydziestolecia". 
Oprowadzając przybysza w 

lesie swych rzeźb, artysta za
trzymuje się zawsze dłużej 
przy Chopinie: „Rodin miał 
Balzaka, ja mam Chopina. Czu
ję ~ię z nim związany. Obaj 
jesteśmy Polakami. Kocham 
muzykę. Będąc chłopcem, gra
łem na skrzypcach. Gdybym 
nie został rzeźbiarzem, byłbym 
pewnie muzykiem". · 

Imponujących rozmiarów gło
w a Chopina stoi w samym 
środku pracowni. To jest jedno 
x marzeń Fabiona, aby popier
Rie, w powiększonej skali, zna
lazło się na placu Chopina w 
Chicago. Skąd jednak wziać 
kilkanaście tysięcy dolarów? 
Sztuka mW!i być subsydiowana 
- twierdzi artysta. Dlaczego 
Chicago nie jest dumne z: wlao
snych rzeźb i arzy, z tych, kt6-
rz1• źyją i mieszkają w tym 
mieście? 

Na łamach miesięcznika „Chi
cago" wygarnął kiedyś artysta 
gorzk• prawdę: ,,Miasto powin• 
no znać swych artystów, da6 
lm szanslł rozwoju i uhonoro
wać ich, stawiając i.eh dzieła 
na ulicach, Lecz my nie myśli· 
my w kategoriach kultural· 
nych. Pozostajemy na hoisku 
base-ball'u i pijemy piwo". 

B. B. 

Trudna była jego dro1a do 
atUkL Gdy studiował w 1zko
le Instytutu Sztuki w Chicago, 
musiał jedn0e1:eśnie pracować, 
urabiać na swój chleb co
dzienny. W 1929 r. wyprawił 
się po raz pierwszy do Polski. 
Ciągn~o go poznanie kraju 
swych przodków. Płynął stat-
kiem „Kościuszko" jak.o po- ----
mocnik palacui. Inaczej nie 
mógłby sobie pozwolić r.a tak 
kosztowną podróż. Jednym z 
miejsc jego dłuższych studiów 

ia mam Chopina 

I 

KORESPONDENCJA Z LONDYNU 

Jak wszystko .., Wielki•' 
Bryt11nli., drożełą ró.wnież i wy
padki dr.ogowe=. Skrupul\tn) 
Br:ftyjczycy wyliczyli, ie kosz
ty leczenia, utracone godziny 
pracy oraz odszkodowania wy• 
płacane ofiarom wypadków 
pochłonęły w ub. roku 972 mln 
funtów. Nie jest to oczywiście 
kwota statyczna - liczba wy
padków wzrasta bowiem z rg
ku na . rok - średnio o • proc. 
- a wraz :i: nią rośnie bilans 
atrat. 

Wypadek drogowy, określany 
w statystykach jako średni, 
tzn. taki, którego akutkit!m aą 
obrażenia cielesne kierowcy lub 
osób trzecich, kosztuje w Wiel
kiej Brytanii 3.210 funtów 
szterlingów. Brytyjskie Mini
sterstwo Transportu kierując 
silł rachunkiem ekonomicznym 
Mmierza więc w roku przy
azłym •Więkazyć świadczenia 
na profilaktyk41 drogową. Naj
większy nacilk połot.ony bę
dzie na zwalczanie alkoholiz
i:nu wśród kierowców, który 

I... h ,..allłł prsemysłu•, 
która mimo trwajllcego w Eu
ropie Zachodniej kryzysu 10-
1podarcsego w mijającym roku 
finansowym osiągnie saldo do
datnie w wysokości SO miliar
dów lirów, uzyskanych przez 
nie zidentyfikowanych w ;vięk
szośel wypadków sprawców 
76 porwań. 

Oprócz porwa6 ludzi zna
nych, 1 bardzo bogatych rodzin 
włoskloh, organizatorzy Anoni
ma Sequestro dokonali łakh 
kilku porwa6 osób zupełnie •
bo11ch (zclecyclował łu prawdo
pądobnle prsypadek lub de 
rozeznanie), a ras porwany so
•tał 11aweł 'besrobotny. Porwa-

jest pnyczyJlll jednej trzeciej 
ogółu wypadków na. dro1ach. 
Według zapowiedzi, na kampa
ni4' przeciwko alkoholizmowl' 

Po drinku 
szosa 
weższa 

wśród kierowców minister lran11-
portu wyasygnuje milion fun
tów szterlingów. 

W polemice na łema.t tzw. 
szokujących środków oddziały

wania (np. realistyczne zdjęcia 

• 
l 

pnednlm łakle wrrałnle WllrO
lła. W 1976 roku · 'bowiem było 
ich „tylko" 48. Jednakie w po
przednich latach rodziny po
rwanych skłonne były płacić 
wyższe 1umy za uwolnienie 
swych bliskich. W tym roku 
porywaczom nie 1i.dało się wy
dusić ze swych ofiar takich 
sum Jak przed dwoma Idy, 
kiedy to sa uwolnienie Luchi
nlego, 1yna „króla porcelany" 
s Bresel, jego ojcleo aapłacił 
6 miliardów lirów. 

Jak funkcjonuje „pnemyał" 
porwań? Przed ·dwoma lały 
organizowani! one był7 niemal 
wyłl\CZnie przez mafię 
przemysł ten funkojonował 

(Korespondencja z Rzymu) 
ao riwnlcł kilka ukooh.3nyoh 
psów znanyoh I bo1atych oso
bistości, konia wyścigowe10 
dużej wartości, mówiąOI\ papu
lfl, dzięki której prosperowała 
znana w Neapolu restauracyj
ka •ru olała nleboazcsyków.„ 
wpływowej rod1lny. 

Suma IO mlllardów llr6w, •
•Y•kanyoh s 76 porwań aoskol
wlek nie Jea& llłska, faktycznie 
jest dwu- a nawet trzykrotnie 
wyhza. . Rodziny porwanych 
p~o okup starają się bowiem 
I re1uł:r eaniła6 wysokość ea
plaoonego okupu, aby nhi drat
nl6 Jej WJ'lllOWlt urzęclu podat
koweao. 

Llcsba porwał w U7f roku 
W 11WłWJUlllha I r~lftl JIO" 

wl110 .., 1pos6b prosty I nieza
wodny. Odkąd Jednak porwa
nia saczęły być or1ani:iowane 
takle przez ludzi 1poza mafii, 
sprawa poważnie 1lfl skompli
kowała. Mafio1l np. nl.sd1 ale 
popełniali omyłek, Jeśli ld1le o 
porywane osoby. Porywali tyl
ko tyoh, k&órych mołllwośol 1a
płaoenia okupu bylł absolutnie 
pewni, dbali o zdrowie swych 
ofiar. Obecni przestępcy, dzia
łajl\CY w małych 1rupach, czę
sto nawet w pojedynkę, nie 
maj" dobrego rozeznania, dzia
łają w popłochu naratając aa 
szwank 1drowie, a nawet &7-
ole porwanych, często ee lłra
ohu po uzyskaniu okupu mor· 
łułtł IWfl ofiaą, TJ'IDOI~ 

ofiar wypadków) 1ukcee ocl
nieśli zwolennicy odwatneio 
·ich stosow nia. Tak więc tT11.
!ią one" do brytyjskich kin, te
lewizji i wydawnictw przezna
czonych dla kierowców. 

Silną bronią przeciwko kie
rowcom przywykłym do jei.
dżenia po paru drinkach będą 
analizatory oddechu. Urządze
nie to - niewielka skrzynka 
- jest czymś w rodzaju auto
matycznego balonika. Po dmu
chnięciu w rurkę oddech de
likwenta przechodzi przez spe-
cjalne czujniki, po czym na 
małym ekranie ukazuje tię 
wykres, ilustrujący zawartość 
alkoholu we krwi badanego. 
Masr;yna rejestruje też wykres 
na papierze, podobnie jak przy 
badaniach EKG, co się staje 
automatycznie dowodem rzecz<>
wym. Analizatory oddechu po
myślnie przeszły już cała seri• 
prób praktycznych. W roku 
1978 zostaną one wprowadzone 
do powszechnego uiytku. 

A. B. 

Jak semają aresllłowanl mafio
si, porwanie aby było sprawne 
l tkuteczne, wymaga sporych 
nakładów. Trzeba dysponowa6 
co najmniej 20 osobami znają
cymi się na rzeczy I eo naj
mniej trzema pewnymi kry
jówkami. 

W puczątku ublesłe110 roku 
policja włoska, zaalarmowana 
wzrostem liczby porwań i ich 
absolutną do tamtego momen
tu niewykrywalnością, prz:yjęła 
tak zwaną „&wardą linię", czy. 
li po prostu podjęła szere1 
środków zaostrzających, między 
innymi blokadę kont banko
wych rodzin porwanych. „Twar 
da linia" przyniosła pewne e
fekty w postaci oboóby więk
szej liczby aresztowanych au
torów porwań, ale I przyczy
niła się do pewnej zmiany na 
gorsze. Porywacze .tali &iii 
bardziej ostrożni, rokowania z 
rodzinami porwan)'ch są cllut
sze, łmudniejsze, a pieniądze 
na okup - mimo blokad kont 
- I tak prędzej ozy póinieJ 
dzięki pomocy dalszych krew
nych. przyjaciół, przekazywane 
są porywaczom. 

Policja włosks w waloo z 
porwaniami napotyka Wif,lc na 
ogromne trudności. Funkcjnnu
jąca od • niedawna w Mediola
nie - stolicy włoskich porwań 
- grupa cło spraw walki 11: 
porwaniami przyznaje, łe aby 
WPaś6 na ślad porywaczy, trze
ba odozeka6 na Jakikolwiek 
plerw•1 tell fałn7w7 krok. 

A.li. 
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Jut wszyscy wyborcy dokonali łcgo obo- • • • -------
wiązku, Z ogtatnich meldunków wynika, Przypominamy też, ie odpowiedzi na wszystkie 

ie najwięcej - bo 90,8 proc. osób uprawnionych pytania związane z kampanią przedwyborczą moż-
do głosowania sprawdziło sWOJe nazwiska na li- na uzyskać w dzielnicowych komitetach FJN oraz 
atach w dzielnicy poleskiej. Na drugim miejscu w ŁK FJN, ul. Piotrkowska 104, gdzie do 5 lu-
jest Widzew - 89,4 proc. a następnie w kolejno- tego w godz. 9-18 czynny jest społeczny punkt 
ścl dzielnice: Bałuty 85 proc., $ródmiescie - 80 informacyjny (telefony 606-28 i 651-58) obsługiwa-
proc. i Górna - 77,8 proc. ny przez członków Zrzeszenia Prawników Pol-

Przypominamy, łe w sobotę wszystkie lokale skich. (k) 
UJf,J..rff_,,,,,,,,,,,,,,_,_,„_,.„„,„,_,_,„,,_,_,,_,_,_,„_,,,,_,_,_,,,,,,„_,_,,,_,_,,_,,,„_,,_,,_,,,,,,,,_,,,„,,,,„~ 

~ WilNB TBLBl'ÓMT •TYLOWY - „Maratol'lczyle" Al.ca Górna Poradnie K, ul. Od• ~ 
USA od lat 11, godz. lł.30, !Jl', :rzań!lka. Cle.rAcowi;kiego, Rz.gow- ~ 

~ 
cenuata lnformacyJ11& PKO m-a 19.30; 15.1. j.w. llka, Przybyszewskiego oraz g1- ~ 
Informacja telefonlcl<Ila ł3 GDYNIA - „Wielka podrM llol ne.kologia z ddelnlcy Polesie S 

S Strai Pobrna ta, 111-11, 195-SI ka I Lolka" poi. b/o gOdz. lJ, Poradnia K, przy ul. i'ornal- S S Poiotowie Ratunkowe Ol H, „Pojedynek na wiet'rze" skleJ S 
S Pogotowie MO 11 Jap. od lat 18, godz. 10, 15, li, Instytut Pol.-Gin. AM (ul. l..'U- ~ 
~ Komenda Miejska MO 1.0; 111.1. „Wielka podróż Bolka rie-SklodoWllklej U) dz1eln1ca ~ S centrala 177-U, ?9Z·ZI I Lolka" godz. 10, 12., 14, „!'O- Górna Poradnie K, ul. FellnSKte-8 Informacja o uslui;ach 398-10 jedynek na wietrze" godz. 15, go, Zapolskiej, dzielnica Sroa- ~ 
~ Informacja koleiowa &55·55, 2H·H9 18, 20 mieście Poradnia K, ul. 10 Lu- :.\ 
~ Informacja PKS: DK:M - „Każdy. ma awoje p1e- tego gm. Rzgów i Ksawerow S Dworzec Centralny 295·9' klo" tr. od ""t 18, godz. 15, oraz' ginekologia z dzielnicy t-'o- S 
~ Dworzec Pólnocny 747-ZO 18, 20; 15.l. j.w. lesie Poradnia K, przy ul. Ohm· ~ S: Pogotowie wodoclągow• 135·4& KOLEJARZ - „Z podniesionym pijsklej ::;: S Pogotowie gazowe 395·15 czołem" od lat 15, godz. l!l.30, Instytut Poł.-Gin. A.'11 (Ul. S 
~ Pogotowie energetyCJUH 18.30 aterlinga lł) - dzielnica Sroci- ~ s ReJonu Pólnoc Uł·Sl MŁODA GWARDIA - „Synowie nl!ekle Poradnie K, ul. Kopem- s 

Łódź na.leży do największych w kraju ośrodków przemysło
wych. Jednak legitymuje się Jednym z uajnizszych wskaźni
ków wykorzystania kadr 11 wyższym wykształceniem \V pod
stawowych gałęziaoh przemysłu. Trudno nie ..,nyznać, ze jest 
to element mający znal"!lenie w dalszym rozwoju gospod&r
ezym tak Łodzi, Jak i regionu. Dlatego też sprawa wykorzy
stania absolwentów wyż•-iych uczelni podjęta została na wczo
rajszym plenum Rady Łódzkiej FSZ:MP. 

Sytuacja przedstawia ele aktAlia4-
nie ta·k, że w ielinych dziedziinach 
odczuwa sie niedobór kadr z wyt
szym wykształceniem, a w innych 
POiaw1ają sie kłoooty z racjonal
nym ich zatrudnceniem, Nie iest 
wcale anei:fdota takt. że aooolwen
tce filologii rosviskiej za.propono
wano orace cksoedientki w „Cen· 
tralu". tyle że na stoisku :z. arty
kułami radzieckimi. Geografa zaś 
ze specjalizacja hvdrograticzną 
skierowano do„. pralni! 

Rzecz 1>0lega n.a tym, te z.byt 

słaba jest aucllronizacja między 
liczba kończ.ących studia, a kie
runkami studiÓ'l.V rzeczvwiście oo
trzebnymi dla r6\vnomiernego roz· 
woju naszej gospodarki. Szczegól
nie duże dysproporcje wystepują 
w odniesieniu do wojew6d1..tw sa
siednich. korzystających z łódzkie
go ośrodka akademickiego. Znacza
ca role powinna w tym WYJ>adku 
odegrać od.i>OWiednia polityka sty
pendialna oraz uatrakcyjnienie 
propozycji l>Odiecia '!)racy w tzw. 
terenie. 

S ReJonu Południ• »ł·U szeryfa" USA, od lat ll, gi;az. sk!ego, Próch.nl.k•, 1m. Bro)ce ~ 

~
s dla odbiorców pn•- 10, 12.11, 14.30, 17, 19.30; U.l. oraz glnekol<igla z dzielnicy ł'O· ~ Dla kra]· u 

my1łowych ł09.JI I US-11 bajka „Reksio wybawca" I· leale, Poradnia K, ul. 1 MaJa S 
o6wietlenla ulic Ul·ll 10, 11., „Synowie su-ryta" S· szpital im. H. Jordana - po- S i na eksport 

kadry 
W mmie, jest to problem o du· 

żym znaczeniu tak ;;.połecznym, 
jak i gospodarczym i doorze si~ 
sta ło. że PO<iioty został orzez ł6ciz
k 1e organizacje mtodzieżowe. W 
obradach plenwn uczestniczyli 
także: sekretarz ZG SZSP - Ew~ 
Tempska i wiceprezydent Lodzi -
Jan Mora.wiec. 

W związku z przedściem do prA• 
cy w KŁ PZPR se!tretarza R 
FSZMP - E. Ży~kiew1cza, p,J.en,um 
powołia.ło na to stanowisko Ewtt 
Marciniak, dotychczasowa wi.ce• 
przewodnicząca ZŁ ZSMP. 

Plenum dokonało taki'..e Oćeny 
wyników wsP6łzawodnictwa pn. 
„Mói sukces socjalistycznej oiczv
źme". W skali w-0iew6dztwa naj
wyżej ocenione zostały: ZZ ZSl\lP 
w ZPB „Pamotex". Rada Osiedla 
SZSP PŁ, szczcu ZHP pny !'.lzk. 
Pod.>t. nr 94 i hufil·c OłIP w zg1er
ski~h za.kładach „Boruta ". (er) 

~ 
PoSotowle clepłownlcse 153-11 12.11, 1'.30, 17, 19.30 ło:Łnlctwo - dzielnica Wldozew l ~ -----------------------
Porotowle drosow• MUZA - „Zorro" fr.•wł. D/o Polesie ~ 

~ „Polmozbyt" ... -31 godz. 11, „MUość w dMZCZU'" Szpital Im. B. Wolf - gme- ~ w· e 1·f· k s fe. od lat 11, god'Z. 17.30, 19.30; kologJ.a - dL!elnica Bałuzy oras ~ 1ęce1 sz I 1ere· S TEATRY 11.1. Bajka - „Przygody altrza- ginekologia z dzielnicy Poleue, S · 
" tów" godz. lol, j.w. Poradnia K, ul. Gdańska 1 Ka- S z 

Niedzielne 
wycieczki 

Pab·1an;c • Piesza na trasie Juatynów · 
!I las galkowskl - Czyżyków - Ga s WIELJU ~ godZ. i. „Zarę~:rny 1 MAJA - „Mały ksllłż41" USA aprzaka ~ 

S: w klaaztorze";l5.1. godz. 11 b/o godz. 15.15, „Szał" ang. llzpll.111 Im. llkłodowaklej-Curl• ~ z każdym rokiem rośnie wartość I ,.Farrel" I 20 typu •• Tacchella". ~ „Królewna Snieżka", 19 „Tra- od lat 11, godo:. 17.15, 19.30; 15.l. w Zgierzu - położnictwo miasto § J>rodlllkcii pabianickiego t:ikładu Pabianickie „Tacchelle", to sz.11-
~ viata" Bajka - „o królu Popleh.1" I· 1 gm Zg!ers, Alekundrów, uzor S Łódzkie]· Fab-ryiki Szlifierek „Po- fierki uniwersalne opaTte na licen-~ POWSZECHNY - godz. 18 „łil.s- 14.15, J.w. iców, · gin. Konstantynów, gm. S 
~ torie 0 sosnowym pieńku", lU.11 POKOJ - „śmierć prezydenta" Parzęczew, AndTespol. Nowosoma S nar-Łódź". W roku ub. wyniosła cii włoski~. Posiadają diamento-
~ „Zmartwychwstanie" (od lat poi. od la.t llZ, godz. 15, „Taka Sspltal Jm. Marchlewskiego w S ona 281 mln zł, za! w roku bie- we ściernice i naiped hydrauliczny S 16); 15.1. godz. 11, 14, 17 „Jus- ładna dziew.:eyna" fr. od lat zrierzu - glnek1:1logia - m1a1w S tącym 306,7 m1n zł. Na krajowy zamiast ręcznego. Produkcia tych § torie o sosnowym pieńku" li, godz. 17.4S, 20; 15.1. Bajl<a I gm. Zgierz, AleksandTów, oz.or ~ rynek i na ek:s1>0r.t pabianiccy szli!ierek, dotychcz.as nie stoso· S NOWY - godz. 19.15 „Cień;:; 11.1. „w etarym młynie" cous. ków, Głowno, Stryków, m. Kon- S metalowcy przekażą w tym roku wa.nych w oolskiim i>rzemy~le. ma-S j.w. l4, "j.w. stant}'tlów, gm. Parzęczew, An- S 580 sz.li!ierek (o 18 S7ltuk wi~ej szy;nowym, ruszyła w Pabianicach 
~ MAŁA •ALA - godz. 20 „Pła•"; daspol, Nowosolna ora-i ŁOc11 - S uiż w roku ubiegłym). przed rdkiem. w najbliższych Ja-S 15.1. j.w. dzielnica Polule, Poradnia ~. S odhiorców t h łk · · · rt S JARACZA _ godz. lł „Tny Dla- ul. srebrsyńska l dzielnica · w1- S Dla :r.agrani~nych a.c wyprą one ca ow1c1e impo 
i.'.\ łe strzały", 19.30 „Adam 1 d.&ew S wyrprodukuje s1e w Pabianicach n.!ifierek najwyższej klasy. 
~ Xwa"; lG.l. godz. 11, lol, lł.JO, &apltal Im. Blernacklea• w ..... S 12-0 szlifierek, w tym 100 typu W. NOWAK 
~ „Tny białe strzały" blanicacll - mluto l &m1na lr'a- S: 1 

§ '·~!ró~"~of:i. 1~:~. „Kluli uwa- bi=~~~al w Olownl• - potozru- § K b ; k • ; 
s MUZYCZNY - godz. 15.30 „s~- atwo miasto 1 gmina Głowno 1 s u a n s I e P.O m a r a n cze ca królewna", 1ł „Carewicz"; liltryJców 1 S S 15.l. godz. 11, 1~.30. li „Spllłe& Chi.rura: a ogólna - Bałuty ~ 
1..~ królewna", godz. 11 „Llll chce •:r.pltal im. Btegańsldego (K.ma- 8 S: śpiewać" zlewicza l/~) codzlenn1e a1a S: 
S ARLEKIN - godz. 17.30 ,,BaJ!tl przychodni rejonowych nr "· G, S § Puszkina" (Piotrkowska 1t12); 7, a, I, 10. Szpital im. BarUcK1e- S: 
~ 15.1. godz. 10 j.w. go (Kopcińskiego 22) cod7Jenme S 

PINOKIO - godz. 17.311 „Iwan dla przychodni nr 7. SzpLtal un. S S - carski syn, szare wilczysko Skłodowskiej-Curie (Zgierz, >'a- ~ S t Inni" (nmkn.), godl. 20 „De~ rzęczewska 35) dla przycnoaru ~ 
~ kameron"; U!.1. 10.30, 15 „l'o- rejonowych nr 1, 2, I, S. Szpttal S 
S proście Rzepa by st11 nie cze- w J "dzi" 1• woi"ewo' dztw1•e Im. Marchlewskiego (Zgierz, uu- S: ~ piał" (zamkn.). g~. IO „L>e- W , bol.a 17) codziennie dla m. 1 gm. ~ 

kameron" Zgierz, ozorków, Aleksandrow, 8 § ZIEMI r.ODZKIE.l - 11.1. gocis, Parzęczew. Górna - Szpital Jm. S 
§ 18 „Kał.dy cbwyt dozwolony•• IIll•ei•sklBł• lo'dzk1"m Kopernika (Pabianicka ~). l'O- S 

MONI (N t wi Io) lesie - Szpital im. Pirogowa ~~ ~ FILHAR A aru 0 cza (Wó'Aza„-•·a 19"). Sródmieśc1e - S ~ godz. 18 Koncert Symfon!czny. ·~ ...... • ,~ S Orkiestra Symfoniczna Pn:„. Szpital Im. Puteura (Wigury u11. S S Dyrygent - Vlt Micka (CSRS). KOMA _ „Zamach w Sarajew1e" Wid«!w - Szpital Im. sonen- ~ S Sollstka: Ewa Pobłocka - ror- Jug. od lat 15, godz. 9.30, l.Z, bE:rga (Pieniny 30) ~ S tepian. w programie: o. J'loa- l4.30, 17, lV.30; 15.l. Bajka „ Chirurg!" urazowa - Szpital un. S 
~ man - a Etiudy na ork. 1m1ycz 0 malej Kasi t dużym wllicu Kopernika (Pabianicka '2) "' 

kow11 t fortepian. C. llalnt- Codz. 10, 11, „zamach y Sar~- Neurocnlrurgia Sz.pital Im. S 
Saena - ll Koncert fodeptano :)ewie" godz. 12, 14.30, 17, i~.ao Sarllckiego (Kopcl.ńskiego 22) t\ 

Wczoraj Łódź otrzymała l>ierw
szą w tym roku dostawe POme.
rańcz kubań.>kich. Są to owoce -
Ja.k twierdza !achowcv - smacz
ne i wartościowe, al• mają nie
zbyt efektowna skórkę. Stą.d też 
nizsza ich cena, która została 
ustalona na 32 l'll: za l kg. Łą,cz
nie otrzymamy w tych dniach 140 
ton tych wmarańcz. Sklepy WSS 
zaopatrzone sa obecnie dobrze w 
cytryny i gra;pe!ruity. Zapasy tych 
owoców są znae7.ne Natomiast na
stepne dostawy banan6w maie 
przyjść za dwa tygodnie - w 
ilości 110 ton. Oczekiwane są też 
następne dostawv ooma:rańcz, któ
rvch w sumie w styczniu mamy 
otrzymać 680 ton. · 

Na wczoraj1ze i dz!.sie.lsze zao
patrzen.ie Łodzi Sklepy WSS -przy
gotowały około 40 ton różnych 
warzyw. SO ton .iabłek i 120 ton 
ziemniaków. Hurt twierdzi, Że re
alizuje wszystkie zamówienia de
talu, a•le klienci maja nieraz uza
sadnione p0wody do narzekań, że 
w ich skle1>8ch zdarzają sie braki 
warzyw albo że dostav.•y M zbyit 
D6tne. 
Ukazują sltt już pierw.sze n~wa

ljjki - zielona cebulka i zielona 
pietruszka, sorowadzane do nas z 
rejonu podwarsmwskiego. Prasa 
stołeczna podała o oczekiwanych 
dootawach )>Olllidorów z importu, 
ale w Łodzi na ten t&mat ies-zcze 
nic nie w· a.domo. $ 

- Różyca - Zakowlce Uti km 
Zbiórka na dworcu PKP Łódź-Fa 
bryczna, o godz. 9. Odjazd o godz 
9.20 • Kolarska „Szlakiem starej 
Łodzi". Spotkanie na Rynku Stare
go Miasta o godz. 9. • Po'.esld 
oddział PTT-K zaprasza na wyciecz
kę pieszą z cyklu „Poznajemy re-
zerwaty przyrody". Trasa: Teolin 
(rezrwat bukowy) - Wiąc:r.yń 
Nowosolna (10 km). Zbiórka na 
Dworcu Północnym o god&. 11. 
• Klub Kolarski PTT-K organlsul• 
wyc\eczk11 tras11: Łód:l - SmArdsew 
- t.ódt (21 km). Zbiórka na pl. 
9 Maja o gods. 1. (Ir:) 

Więcej posiłków 

abonamentowych 
Cora:r. większą popularności• e!.e

szą się w lód'lklch restauracjach 
obiady abonamentowe, które •Ił v.ry
kupywane dla swych pracowników 
przez nie posiadające własnych sto
łówek zakłady. 

O Ile jeszcze w 11'70 r. 91>rzedawa• 
no 21 tys. obiadów abonamento
wych w łódzkich restauracjach, to 
już w zeso:lym roku ilość ta wso• 
sła aż do 3.737 tys. 

Równle:t l w tym roku prsewldu• 
Je się dalszy wzrost spr ze daty tego 
rodzaju posiłków. Łódzka gastrono
ntia obiecuje takte większy wybor 
dań oferowanych w sprzedaty abo· 
narlftntowej. (J. kr.i 

S wy g-moll. !'. Mendelsschn STOKI _ ;,szkarłatny plrat" Laryngologia - Szpital 1111. S:: 
~ III Symfonia a-moll. USA od lat 16, godz. 11, 17.15, Pirogowa (Wól~zat.ska 195) li\ § lB.l, nleczy'l)na 19.ao; l5.l. Bajka - „Były c1wa ll~~g~t~aopcli:kzre~1 :.in:· uar- § S pieski" godz 14, j.w. 1 1 .,. 
!!;;: MUZBA OKA _ „Konik Garbusek" b/o Chirurgia i aryn.go ogia Cll'Z1e- ~ 
~ radz. lOdz. 12.30, „Mlstra re- elęca - Instytut Pediatrii (Spor- ~ 
~ BISTORU llUCBU llBWOLU· wolwei·u" USA od lat 15, g. na llt!{llO) S:: Dm i Jutro 6.lRadio 
~ C'YJNEGO (uL Gda6*a nr 14) lO, 15, 17.30, 20; 15.1. „Mistrz re- Chirurgia ~owo-twanowa ~ 
8§ nieczynne; 15.1. godz. 10-18 wolweru" godz. 18, 18.30 - ~pltal lm. Barlickiego (Kop- ~ 

ODDZIAŁ RADOGOSZCZ (uł. "" i i'l W' J.A aińsklego ZS) ~ ~ 1 ·-) d 10-1!1 lll.l POLESIE - „F...,.. ap - Toksykologia - Instytut Me- (' S Zg erska ... , go s. 1 • &il Cudzoziemskiej" godz. 18, dycyny Pracy (Terffy I) · S:: 
S A~~HEOLOGICZNa 1 ETNO· Brawurowe porwanie" goaz. Wenerologia - Poradnia uer- ~ 
~ 1 w ln • i l') W; 15.l. bajki godz. 1ł „~ 11P matolog!czrui (ul. Zakątna '4) ~ ~ GRAFICZNE (p • O o~c „ i Flap w Legli Cudzoziem- S 
S~ godz. 11-17; 15.1. god.z. 10-11 akieJ·" godz. 15. „Brawurowe ll..1. SS 
.,_ CENTRALNE MUZEUM WŁO- d 17 li 
I.' KIENNICTWA (Piotrkowska 2112) porwanie" go z. ' S S POPULARNE - „Człowiek • Chirurgia ogólna (Bałut7, Zgien "" S 8f3~~G~i~ivgi..'uc~'JsEJ UŁ marmuru" poi. od lat 15, gooz. Ale;r.sandrów, Ozorków, Panę- S 
S:: ( k SI kl i ) · d 10-- 15, 18; 15.1. j.w. czew) .- jak 14.1 Górna - Szp1 ~ ~ par end ewl~lł go "· ENERGETYK - „Kochany ara- tal im. Brudzińskiego (Kosynle- S 
~ ni~T~~~i g~II~STA ŁODZI ~tl. pleżnik" radz. b/o godz. l5.30, rów Gdyńskich 81). Polesie § 
S Ogrodowa 15) god7., 10-lł; 15.l. „Mll1oner" poi. od lat 1J, goci;· Szpital Im. Koparnll<a (Pabianic- S S god'Z. l0-1!1 18.15; lU. „Kochany rapie - ka 62). Sródm!eścle - Szpital im. ~ 
~ SZTUKI (Wi~oW9kteco nr _, nik'' godz. 15.30, „Milionei"' g. Pasteura (Wigury 18), Widzew - S 
§ godz. 10-17; 11.1. godz. 10-1e B~ii'.A19~ „PowrM tajemnicze- Szpital 1m. Sonenbe1'ga (Pieniny § 
~ POLSKIEJ WOJS~OWJ!!.J &ŁUZ· go blondyna" fr. od lat U., ac>). S 
...,s"" 

11
Bi!,..!?"R•OWIA ( ell&owskiego '1) &odz. 11, 17, „Szaract." pol. Chirurgia uraozowa - Szp1ta1 im. ._,s"" "" --~J ·-· _ _._ lo 1111 B jka Sonenberga (Pieniny 30) t.'I 

I.' od lat 18, g"""". .; · · a Neurochirurgia - Szpltal -. S S: • • - „Dwa jabluslia" gods. lł, Kopernika (Pabianicka Q) S S j.w. Laryngologia - S.Zpltal 1m. S s ł.0DZKI PAJlll KULTURY I PIONIER - .,Nle~ł• prsygg_- Pirogowa (W6lczańska Hiii) ~ 
~ WY 0 zy ( d1 Włochów w Rosji" nas.- i 1 1 Je..,.. ~ 

§" P c NKU na Zdrowtu) wł. b/o, godz. u.ao ,,Przygooy Okulistyka - S7.p ta m. 1..s""' OGROD BOTANICZNY - rue- -h-ra (Mill-owa 14) ('I Gerarda" ang. od lat 11, g<><l'L. ~ ~ ' ~·· „, S czynny 17.30, l9.30; 15.1 . bajka „Kow- Chirurgia i laryngologia m1e- ~ s ZOO - eaynne Soda. t-a •a- boj I Indianie" godz. 14.30, Cla- alęca - Szpital lm. Korc:r.ake s S 118 do lł) lej jak wytej (Armil czerwonej li) ~ 

SOBOTA, JA STYCZNIA. 

PROGRAM I 

12.0ll z kra~ 1 H łwlata. U.25 
Mozaika pol&klch melodii. 12.45 Rol
niczy kwadrans. 13.00 Dla kl. 
Ul-IV „Smaczni<' i nybko". 13.20 
Od Tatr do Bałtyku. 13.40 Kącik 
melomana. 14.00 Studio „Gama". 
14.20 Studio Relalts, 14.25 Studl~ 
„Gama". Ul.OO Vviad. 15,05 Studio 
„Gama''. 16.00 Tu Jedynka. 17.30 
Radiokurier. 18.25 Nie tylko dla kie
rowców. 18.33 Pr.zeboje non stop. 
19.00 Dziennik wieczorny. 19.ll! Z 
Poznańskiego Studia. 19.łO Sprawo
zdanie z Zimowej SpaTtakiady Mło 
dzlety w Katowicach. 20.00 Wlad, 
20.05 „Program z dywanikiem" nr 
202 (Ł). 21.10 Komunikaty Totaliza
tora Sportowego. Sl.12 Transmisja z 
losowani.a finałów Piłkarskich Ml
mzostw Swiata Mund!a•l '18 w Ar
gent}'tlle. 23.00 · Mlnłlł dzień. 23.12 
c. d. tranllllllisjl z lOłlowanla fina
łów Piłkaraltlch Mistrzoctw świata 

Mund1al 78 w Argentynie. 

Pl\OOllAM ll 
i.'.\ PALMIARNIA - es70na eod!.leri REKORD _ „Zakazau. plosenitl"' Chirurgia llZC!~kowo-twar'ZO'Wa ~ S ngodle z.(opr

1
„6<:

1
z
1 

poniedzlałk6W) w pol. b/o godz. l4.30, ,,'l'rzę•!erue _ Szp1tal bu. Barlickiego (Kop- S 11.::e W1.ld. 11.311 Publieyatyka m1fł-S .,...... el.Ńlklego 22) g dzynarodowa. 11.łll Muzyka apod S LUNAPARK - nl.eeeynny ~~:1" 11~5fs.i.0d B;j~a 1~ ~~;:~ ~okaykologla - ' Instyrut Me- S strzechy 11.11'1 Sygnał czasu 1 he-j-
~ JlĄPIELISKO „l!'ALA" (al. Vnł1 1 1 1 „ dz 13 30 dyeyny Pracy (Teres:v 8) ~ na!. l!Z.OI Pieśni M. Musorgskiego. S ł) nieczynne owan e ~ gory e go • • • Wenerologia - Poradnia uer- S: 12.28 „Wydarzenia, pogl!łdy, reflek-S ś~v'fT _ ,,Najle""'F4 W' twlecloe" m·atologlczna (ul. Zak11tna 441 S sje" - mag. u. M11colajczyk (Ł). 
"" ~ I Jlf .ł. .... ~ 12.45 Tańce węglerslde Jana Brahm-S poi. b/o god:r.. l!.30, „Ryzykant" NOCNA POMOC LEKARSKA S sa. 13.00 Maga?.yn wędkarski. 13.15 S USA od lat 15, god.z. 17,30, 19.30; S G. Rossini _ 11 Kwartet G-dur. S BAł.TYit - wGodz1lla kontra Gi: 15.l. Bajkt - „Lody łm1etan- Nocna pomoc lekar1ka StacJt S 13.30 Wiad. 13.31! ze wsi i o wsi. S gan" jap. Od lat 12, godz. 10, kowe" godz.' 14.30, j.w·. Pogotowia Ratunkowego przy u1. ~ 13.50 w. A. Mazart - 3" Symfonia S 1:1.11, lCI, 17.11, 18.30; 18.1. j.w. SOJUSZ - „Jak car Piotr lbra- Sienkiewicza 13T, teł. 188-łl ~I C-dur. 14.10 Więcej, lepiej, nowo-S I\VANOWO - „Godzilla kontra hlma swatał" radz. b/o goaz. Ogóln"16d?Jki Punkt Intorma- ~ cześnieJ. a.aa Chwila muzyki. H.30 S Glgan" jap. od lat 12, godz. 10, 1,.15, „Miłosna edukacja wa- cyjny dotycz11cy pracy placOWt'!k ~ studio „Słonecznik''. 14.llO „Czata" S ti.15, 14.30, 17, 18.30; u.i. Bajl<a lentego" fr. od lat IS, &oaz. slutby zdrowia tel. 6111-19 - l'.ol - mag. wojskowy Studia Młodych. 
.,. „Wełiele kruka" god1. I, j.w. • 17; 15.1. j.w. czynny call! dobę we wszystK1e S 15.0G MU'Zyka Vivaldiego. 15.30 Stu-S POLONIA - „Zabity n.t łmlerC" TATRY - „Trędowata" poi. Od dni tygodnia, równleS w nll'!- S dlo Plu•. 18.10 „Prze-krój muzyczny 
~ USA od lat 16, godz. 10, tz.11, lat 1%, godz. 12.15, „Oddział" dziele i łw!Qta S tygodnia'•. le.40 Aktualności dn1a S U, 17.15, 11.30; 11.1. j.w. USA od lat li!, god-i. 10, 14.30, S (Ł). 18.511 Recenzja w. Jatdżyńskle-S PRZEDWIOfiNJE - „Zaułek dzle 15.45, 18; 1U. Bajka - „Pod- AMBULATORIUM S go 1: kail\Żkl J. M. Kononowtcza S wlc" meksyk. od lat li, soaz. wodny skarb" godz. 10, · n, DORA:2NE.T POMOCY S pt. „Kilka odmlan m1łoścl" (Ł). 17.00 
~ 10, li.li, 15, lir.li, lt.30; U,l. (searu; zamlcnl.ęty) - godZ. 12, CRIRURGICZNEJ DLA DZIJICI ~ Z archiwum jA:r.!flu, 17.20 Nowości S 8ean1e Hmknl11t• 1odz. 11, li, „Oddział" g.odz. Ul, 17, 19 S poetyclda Wydawnictwa Literackie-
~ „zaułek dzieWU:" godz. 10, Gabinet ehlrur&fc"&ny osyrm7 i.'.\ go. 17.40 „Kulig" _ rep, lit. K. S L7.lll, 19.M DYŻURY APTEK eal11 d<ibę. ł.ódt, Armil Czerwo- ~ Dymka. tł.OO Muzyc=e archiwum 
~ lVŁOKNIARZ - „Nieme lUno" nej IS, tel. Ml-30, wewn.. 1' S PR. 18.:11 Plebiscyt Studia „Gama". 
~ USA od lat 11, 1odz. 10, IZ. lł, Obrońców Stallngradu 11, "1~ łlrl-80 '41 Ił, wewn. „ S 18.30 Echa dnia. 18.40 ,.CzH 1 lu-
i.'.\ 18 18 :zo· 1• 1 j w clarnlana 111, Główna 14. UAI>- d i „ 19 i.'.\ • , , •· • • • „ I..' ze • .oo „Matysiakowie". 19.30 S WOLNOSC - „Zabity na łm1ere" rowsklego IO, LutomlerlSka 1" NOCNA S Z cyklu „Złote karty hlstnril 1łyn-
"' USA od lat 11, godz. 10, lll.15, POMOC PIELJIQMJAIUIK.A s nych teatrów operowych", 20.00 S 11, 17.lCI, 11.30; 15.1. seall.le 11•1· jlllt ~ej Bałuty - Szpital im. H. Wolf, ~ „Wszechdrzewo" - aud. poetycka. S zamknięte god.z. 11, 13, 11, „za- •tale dyłury aptelu ąłoszenla na zabie&t w ciomu S 20.15 Wieczór 1onat - z nagrań R. S bity na łmier~" Coda. 1'1.11 chorego, wł. T1'7-77 S Turiniego. 11.llll Wiadomości I infor-§ 18.30 ' Apteka Dt' 4'1--0el Ale-!manarow, Górna - Szpital im. JolUIChe- S macje sportowe. lll.40 „Zygmunt Au-

S w,IBŁA - „J'oetu w łnlegu" ulAp~<t:;1':i~7.:e, łConatantynow ~~.o!:~[:l ~mNb'f!~d.z~ńs~ §
8 
~~; !;~b:ia" B.or'::cft~k=~~t 

~ ug. b/O COdz. lł, „llu.,..reu- 1 s d lO h •-• - ... •• oo M'-tr---· i.'.\ „- u. a owa c orego, ...... ........... ~ '''" „ ...,wwa.<e lnterp1etacj• mu-
l.'.\ pre. w niebezpleczel'lstwte'' Apteka nr 4'1-0VI Głowono, -. Pole•l• _ Sl!.p!tal lllll. M. Jltro- S ~ da-j a • Wlad.. 
~ jap. Od lat 11, goda. li.li, U.30, . t.owtcka aa s-a, lhpltal Im. Macturowicu, S · · 
~ 17, 11.ao; 11.l. j.w. InformacJI e llJ'łuracb ap1e1u rgłoazen!a na zabi-cl w 11-.

8 
§ g ZACHJSTA - Seam Mmlml•ty w Pabian1uch uduela Apteka chOTego, teL 1'11-«1. .,. ..ocHłAW m 

~ gods. 10, „Omen" anc. od lat nr 47-1181 Armłt CzerwoneJ i 9r6dmldcłe - S111>lota bil. L. ~ S 11, godt:. 12.111, 14.30, lT, 19.lS; w Zgierzu ud'ZieJ.a Apteka nr Pasteura, qłołlzenia na sallll.ect ~ 
~ 18.1. „Omen" 1ock. 10, 11.11, 47-080, Dąbrowskiego 10 w domu ehoreg.o, tel. lllł-11 S 
~ H.30, 17, 18.11 w <norkowle ud2!ela A.pteKa Wl4saw - S'!IPltal ·im. J:. llO- S 
~ ł.DK - „Diabh mnie btor•" tr.

1 
nr 47--092, Dzierżyńskleso I l n<'nberga qla.u11la na sab1e9l S 

IS od la.t 10, Sadz. li, 17.11, 11.ł~; w domu choreco, tel. Mł-11 S S lU. j.w. DYŻURY •ZPITALI S 
§ •TUDIO - ,.Maglezn7 kamlen" Tll:LBl'OJlf Z.ł.Ul'ANIA - --· s 
§ = ~ ~odsia, 1~„~~; POŁ02NICTWO ~~w wnie=-~t~~~e .i:: § 
.,. 11.4:&. j.w. Szpital Im. Kopernłll8 - dziel- do.,_, S 
~ff/J,4'<p•;zsz n '"M'f/""' ~/.Ff-'/f/.Ff/./f//ffff//f/////L. ófAMSSS mm: 3 HVT7'4 

n.. llUpc'- przes twtat. li.Oli 
Mu-iyka. IQ.OO Powtórka z rozr;rw1U. 
13.50 „I będzie miał dom" - odc, 
pow. Ił.OO Mus7ka 8. Prokofiewa. 
14.00 Ekspresem przez &wiat. li.Oli 
ROC'k w 11'1.andU - zespół Thln Llz
zy. 15.30 „Firma" - aud. rozr)"Wko
wa. 15.30 Samba po polslr.u. 18."9 
Nan rok 'Ili. 17.00 Jlkspratem pnes 
łwtat. 17.09 Muqrnna poezta U!A', 
WM ~ w Rio. Ił.Je Po11ł7-

ka dla wszystkich. 18.21! Koncert ja
kiego nie było. 19.00 Książka tygod
nia. 19.llł Piosenki & Iluzjonu. 19.311 
Ekspresem przez świat. 19.35 Opera 
tygodnia - G, Verdi: „Dzień krO
lowania". 19.50 „Wielbiciel" - odc. 
pow. 20.00 Baw się razem z nami. 
U.oo Fakty dnia. 22.08 Gwiazda sied
miu wleczoi·ów - J. Cash. 22.13 
Teatrzyk Zielone Oko - „Gdzie pa
n! wtedy była, pani Weir". 22.40 
„Kochałem panią" śpiewa S. 
Krajewski. 23.00 „Cho.ta fontanna" 
- wiersze futurystów włoskich. 

·PROGRAM IV 

U.ot W!ad, la.Ol Pleśni 114. Mu
a01·gllkiego. 12.20 "Wydarzenia, po
glądy, refleksje" - mag. U. Miko
łajc~yk (Ł). 12.41 Giełda płyt. 13.00 
Lekł:ja jęz. angielskiego, 13.11 Tu 
Studio Stereo. lJ.30 z dala od utar
tych szlaków. 13.50 Tu Studio Ste
reo, 15.0Q Wiad. 15,05 Teatr PR: 
sceny ze ałuch. „Henryk IV .na ło
wach" wg komedli w. Bogusław
skiego. lG.00 Wiad. Ul.05 Sztuka 
wczoraj 1 dzl.ł. 16.25 Mu-zyka. 16.30 
RozmoW)' i refleksje pedagogiczne. 
16.40 Aktualności dnia (1.). 16.li5 Re
cenzja w. Jażdżyńskiego z książ
ki J. 14. Kononowicza pt. „Kilka 
odmian m!łoścl" (Ł). 17.00 Ton 1 
test (Ł). 17.0l Stereo-rewia (Ł). 
17.50 · „Siart:v" - aud. J. Wojc1esz
c:zyka (1.). 18.11 Muzyka (Ł). 18.26 
Ziemia, człowiek, wszechświat. 18.55 
Chwila muzyki. 19.00 Czy znasz swo 
je prawo? lV.lS Lekcja jęz. fr ancu
skiego. 19.30 Studio Stereo zaprasza 
(stereo). 22.11 Radiowe portrety Po
laków - prof. dr H. Rafalski. 22.31 
Ziemia jakiej nie znamy - „ru 
gdzie <I.z.U kopalnia". 22.50 Paderew
ski' Menuet G-du1· z cyklu „Humo
reski koncertowe". 22.55 Wiad. 

Ml.EDZI.ELA, U STYCZNIA 

PROGBAU I 

11.00 Cblw11a mu%}'1k.1. a.- "w aa
mo poludnle". U.OO Radiowy Teatr 
dla Dzieci „Dzień dobry, królu Zyg 
mwicie" - stuch. W. Chotomskiej. 
l~.30 „W .1eztoranach". 14.00 Wiad. 
lł.0$ Koncert życzeń ie.oo Teatr PR: 
„Zastrzyk dla ple1 wszego korneci
sty" - •łuch. w. Ze.!<ławsklego. 16.30 
Przeboje na in11trumt>nty. 17.15 Stu
dio Młodych. 18.00 Komunikat Tota
llzato1·a Sportowego. 18.05 Ró;i;ne bar 
wy piosen.k.L 19.00 Dziennik wieczor 
ny. 19.11 Przy muzyce o sporcie o
raz aprawoz<lanle z Zimowej Spa~
takiad7 Młodzieży w Katowicac!t 
21.0G Telegramy muzyosne ze •wta
ta. 11.31 ,,Mu.tcon". ·as.oo Wladomo
k1. as.Ol Kal.4ndars Uuat.rowany p1o 
...is.11 aa każdy miffił!C. 23.oo Wiad. 
llpOt't. u.10 Rewla piosenek. 23.40 
Gra Ble Band M. i'ergusaona. 

•ROGRAM D 

n.oo Porane« muzyczny a nagTafl 
PR i TV w Krakowie. 13.00 Teatr 
PR: „Naj&ZC1:ęśliwszy człowiek na 
łwiec:le" - llłuch. J. Mayena. 14.15 
R. .Leoneavallo - tragm. z opery 
,.Pajaee". lł.30 Wlad. 14.31 TurnleJ 
kapol i '->lewaków !Udowych. li.OO 
Radiowr l!NW Cle IOodateti 

„Most" - 1łuch. E. Nb:lurskięgo 
15.45 Kabarecik reklamowy. 18. 
Koncert chopinowski - konkurso 
wy triumf K. Zimermana. 16.3 
„Program z dywaru.kiem" nr 202 (Ł). 
17.35 Między barokiem a ldasycy
zn;i.em. 18.00 „Panorama polskiej w 
kal!styki". 18.30 Wlad. 18.35 Felleto 
aktualny publicystyki mlędzynarodo 
wej. 18.43 Horoskop reklamt>wy. 19. 
Spiewa Barbara Streisand. 19.2 
Rozgłośnia Harcerska - mag. n1 
tylko dla harcerzy. 20.00 Sztuka po 
została - pamięci W. Małcużyńskte 
go. 21.00 Wojsko, strateg~a. obron 
ność. 21.15 Piosenki tołnierskle. 21.. 
Ma,gazyn tygodnia. 22.30 Oczy Am 
mas.'<i - oczy słońca - mag. ll 
23.00 Arcydzieła po!SkleJ muzy 
dawnej. 23.:lO Wiad. 

PROGRA..'11 m 
10.00 80 minut na godzinę. Jl!. 

Gra trio L. Czyiyka. 11.15 Niedziel 
na szkółka muzyczn11. 12.00 „Gor
gonowa i uczeni mężowie" - odc. 
pow. słuch. dokument. 12.25 Muzytta 
z sal koncertowych. 13.20 Przeboje 
z nowych płyt. 14.00 Ekspresem 
przez świat. 14.05 Peryskop. 14.30 
z nowych nagrań Pr. III. 18.00 O 
poezj1 Roberta Frosta. 15.20 Ostatnl 
koncert E, Presley•a. 16.00 „Terra
rium" - słuch. I. Iredyńskiego. 18.30 
Novi Singers w trio I w kwartecie. 
16.45 Coś. w tym Jest - rozmowa 
o filmach. 17.00 Zapraszamy do Tr6j 
ki. 19.00 E. Fitzgerald solo i w due 
tach. 19.30 Ekspresem przt!'Z śwla 
19.35 Opera tygodnia: G. Verd 
„Dzień królowania". 19.50 „Wielbi 
ciel" - odc. pow. 20.00 Jazz plan 
forte. 20.30 „Wariant 13?" - shirt> 
M. Wolskiego. 21.00 Sztuka L. Sto 
kowsklego. 22 .00 Fakty dnia. 22.0 
Gwiazda siedmiu wieczorów - J 
Cash. 22.15 Szosta Rustawelll „Ry 
cen w tygrysle1 skórze''. 32.35 Mu 
zyka, kraj i ludzie - Argentyna 
23.00 „Cl10ra fontanna" - wiers 
futurystów wł<>sk!ch 23.0I Carlo 
Santana w Japondl. • 

PROGRAM IV 

IQ.OO Wiad. 12.05 Teatr Kluy'ki dl 
Młodzieży „Przygody Tomka Sawye 
ra" - cz. I słuch. wg M. Twaina. 
12.45 „Tu Olimpiada Artystyczna". 
13.10 „Tu Olimpiada Biologiczna··. 
13.30 Tu Studio Stereo (stereo). 14.IO 
Dżwlękowe wtajemniczenia - Pa
jąki". 14.30 J, F. Haendel - ~na
ta g-moll op. 1 nr 2. 14.40 Muzyka 
z jednej płyty (stereo). 15.00 Teatr 
PR Studio Stereofoniczne z 
Przemyśla do Przeszowy" - słuĆh. 
wg komet:IU A. Fredry (stereo), 18.00 
Wiad. Ul.05 Koncert tyczeń w oprac. 
J, Ced1·ow:ik1ej (Ł). 18.31! Sollic! t 
zeBpoły estradowe ZSRR (Ł). 17 oo 
Tu Studio 4, 17.30 Wanzaw.skł 'iy
godnHc Dtwi<:kowy. 18.00 Stereo 1 
w kolorze - recital Stefana Kama
sy (stereo). 19.00 Radiolatarnia. 19.25 
„Pięta podpisana" - tycie I twor
c:zość Michała Anioła" - słuch. po
pularnonaukowe. 19.51 I. Albenb: 
„Pepita J!menez" (stereo). 21.38 M. 
Ravel - Sonata na skrzypce 1 wio
lonczelę. 22.00 wtad. sport. (Ł). sue 
M~zynarodowe Trybuna Kompocy 
torów - Paryt um. 11• Wlll4. 

IJG&NlftA l'OPULA.UY • a - I 



GOSPODARZE 

I GOśCltE • 
Rok 1871 jest wg 
kalendarza ja-
poilsklego, ro-
kiem konia. Ja-
poilscy han-
dlowcy, wie· 

Równo 325 La.t temu n.a µv
lu.<l.n.iowym cyplu Afryk.i wylą

dowali 1nerwsi Europejczycy. 
Blisko 100-o.sol»wa wyprawa 
bolen.odersk.& Ja.na van Riebeecka 
:rosta.la przyjęta przez tubyl
c&w - oo l)()twierdzają hJ.Story
cy - z największą radością i 
:tyczliwością. Goście w rew.a.nżu 
ogtabili g<ASpodarqzy i wzięli 
I.eh w nlewole. Do dziś nic się 
w RPA nie zmieruło. Za przy
jazny sto.~unek do „kolo1'0wych" 
(z wYiatkit>..m Jap0m.-zyków !) 
,,b.Laly" nioze być ~lłdowrue u
karany „świecka klątwa": „wy
kletv'' traci na kilka lal pr<o
wa publicznto. nie wolno mu 
7.miemć miejsca t.aJmesz1u1m.a. 
doka<lkolwiek oodrożować. 01-i:yj 
mować w domu gości Ltp. Ro
dzima ludność iest oraktycznie 
wyjęta spod prawa. W k;raju, 
który dyspouuje kolosalnymi 
złożami złota I diamentów. ży
z.hymi ziemiami i nowoczesnym 
przemysłem. k.rvzn zaczyna oa 
ralirować całą goooodarke I 
1 500 OOO Afrykańczyków utraci
«> zatrudnienie. przy czym za
ledwie 8 oroc. tych bezrobot
nych otrzvmuie skąpy zresztą 
7.asiłek. Choć rok bieżący orzy
nlósl spadek produkcii o oonad 
30 oroc. - -zyski koncernów nie. 
maleją. za to ooE?łebi.a s:ie nę
dza Afrykańczyków. Wedlu!( do
nies1en koresf)OTldentów zal?l'a
ni=ych, wśród murzyńskich 
robotników rolnY'Ch biedoty ze 
slumsów f bantustanów notuje 
11ie ooraz więcej lJłl'zY'padków 
śmlero! ,1ttod.oweJ. 

~~~'n1!~1erok \': ' 
zyski, wystawi I 
li piękną figurę 
konia ozdobiona 

1 

drogimi katllll 
ulami ~ budyn· 
Łtn centrum ban 
dlowego w To-

1 klo. I 

w d;iwnych czasach talenty n
downych dzieci ujawniały się 
przy fortepianie natomiast współ 
czesne maluchy w śwle"1e kapi
talistycznym zdobywają wczesne 
laury grą na g1ełd-Lle. Ugrunto
waną renomę, jako bodowla re
kinów ma amerykańska organi
zacja młod?.ieżow11 „Junior 
Achievments". działająca pod pa
tronatem dośwtadrzonych bossów 
z Wall Street. Dla narybku 
szwajcarskiej t1nansjery polem 
aktywności jest klasa nkolna. W 
tych . dniach prasa giełdowa do
n!osła z najwytszym uznaniem, 
te prsed9lęblorcze gagatkt s ge-

• 
newall:łej organtucJt ucMlowskMil 
„Jeune entrepri&e" osiągnęły ab
solu~ny światowy rekord rentow 
noścl kapitału. W wyniku zręcz- -
nych operacji, miniaturowa spół
ka akcyjna z kapitałem zakłado
wym !GOO fr. szwajcarskich „wy
gospodarowała" w ciągu niewielu 
miesięcy 1125 fr. szw. , czystego 
7ysku I dała młodocianym spe
kulantom po 25 proc. dywidendy. 
Jak Informuje prasa genewska, 
„uwieńczony tak znakomitymi 
wynikami eksperyment ma być 
obecnie rozpowszechniony w ca
łym kraju". 

Wiadomo, fe sa
mochody firmy Rolls 
Royce są najdroi· 
szymi samochoda
mi świata - nawet 
ten model z roku 
1973 osiągnął cenę 
500.000 dolarów 

Uprzedza Ilię jednocześnie, 
:te trzeba zaplacłć podatek 
za 130 lat. 

• „GAZETA POLUD· 

8 WIELKOSC jest, Jak 
w•zystko, pojęciem wzglę<.l· 
uym. We Wrocławiu, tebv 
przP.transportować do do
mu zakupiony telewizor 
„ Weta" (choć można go 
bez trudu wziąć w rękę I 
nieść, bo ma gabaryty nie· 
dużej walizeczki), trze\)a 
zamówić taksówkę . bagato· 
wą. bo taksówka osobowa 
go nie zabieTZe. Wykosz. 
towawszy się na taki prze-

wóz, • powodzeniem do te
le\'Cizora można dodać kom 
plet mebli; zmieszczą się I 

NIOWA" skrytykowała łlo
stępek 'rzecb krakowskich 
tak•ówkarzy, kolejno '>d 
mawiających zabrania pie
lęgniarki śpieszącej na ra· 
tonek ciężko choremu. In
terweniujący lekarz takłt' 
nic nie wskórał, narażają~ 
się w dodatku na uwagę: 
„Niech pan naa nie stra 
szy, bo I tak si~ nie boi
my". Spra wdzlło się co do 
Joty: rozpatrujący tę spra 
wę sąd koleteńskl tak•ów. 
karzy uniewinnił 1ch, a 
podstawą orzeczenia byto 
o§wiadczenie obwinionych, 
ż~ •ta wiane Im zarzuty nie 
są' prawdżiwe. Gazeta 
stwierdza, łe • reguły 
•kargi na taksówkarzy ma· 
Ją takie właśnie zakoflcze. 
nie; widocznie drugi człon 
nazwy organu „sąd kole
żeński" traktowany Jest 
zbyt dosłownie. 

prześcieradeł • tkanwy 
pościelowej a dodatkiem 
włókna sztucznego. Niefor· 
tunny nabytek wprowadził 
rozdźwięki do małteńskleJ 
sypialni, bowiem - zgod
nie z prawami fizyki 
tarcie wywołuje wyładow'l· 
nia elektryczne, to zał dP
koncentrnje pana z., co 
ściąga na niego prawdzl~t 
gromy Jego małtonkl 
Dzienniczek poleca zwy. 
czaJne przdcleradlo lnia
ne. z powodzeniem stosu· 
Jemy Je od prawieków 
Sukces gwarantowany. Naj 
lepszy dowód, te Je~t nas 
luł 35 milionów. 

li OGŁOSZENIE w pra
sie portugatskte1: włetu 
mieszkańców Portugattt o
dztedztczy mlLtardowy ma 
jqtek w Brazyttt, :leśtt tyt
ko votraft udowodni~ pra· 
wo do spadku po Antonto 
Correlra de Sn. który 
zmarl tam w 1844 roku. • W 1' ABRYCE w Rłch

mond (USA) wywteszono o-
3trzetente: „Uwaga, dottJ
czy teńsktego personelu 
Gdy wa3ze 1tWetry 1q zbyt 
luźne - strzetcłe stę ma· 
szun Gd11 są zbyt obctsle 
- strtetcie się mętczW!n:" 

• ZYJĄCY SAMOTNIE 
82-tetnt wteśnłak duńslet 
ze wst Barsmak, od tat 
przykuty do iotą., gdy po
trzebna mu byUI pomoc ~q. 
stadów - 11trzelal z dubel
tówki. Ostatnio na kont 
gmłn11 załnRtatowano m11 
telefon, jednak samotn11 
starzec nadat daje 1ygnal11 
dawnvm spo•o!>em Za'P1Jt'l
n11 dlaczego, odpowtedzll.tl 
„Telefon częato atę v1u.1c, 
a dubeltówka jest ntez1t
wodna'1. 

• TEORIA I ZYCIE. W 
telewizyjnych „Spotka· 

- No, trudno - będziemy Je aprzedawaćl Jako od· 
rzut z eksportu„ • 

• NA LAMACH prasy 
śląskiej pan z. • Mlkołn. 
wa uskarża się na kłopoty 
natury nader Intymnej. wy 
wołane nabyciem dwóch 

nlach z medycyną" zapro
szony· do programu lekarz 
z cała powagą udzielał rad 
Jalt chronić ' organizm przed 
przeziębieniem. Ludziom z 
chorym okładem krąż„nia, 

w dniach kiedy przechod·d 
tzw. front, lub gdy wleją 

silne wiatry, doradzał on 
nie wychodzić z domu bt 
nie naratae organizmu na 
niekorzystne wpływy aury. 
Chętnie skorzystamy: zo· 
staniemy w domu I będzie
my oglądać telewizję. Ty•
ko kto będzie za nas pra· 
cowalt 

BARAN 21.3.-Z0.4.: w życiu to
wauyskim czek:! cie miła nle
spodzian ka U wielu osób spod 
znaku Barana - związana H 
zmiana otoczenia W pracy wszy
stkie atuty w 1.wolcb rękach. 
Cokolwiek przedsiewetm1esz, po
winno się powieść. Warunek: OJ• 
da I się skłon U do robienia rze
czy. do których nie masz prze· 
konnnla. 

BYK Zt.4.-21.5.: Czujeu "' 
ni••zr.dowolony I znużony. Mote 
by ~ię orz~·dała porada lekar:ra'l 
A oH.·7.r zmiana trybu wypoczy
wa · :n" "J1e wszystko, co nazv• 
wam• ndnoezvnkiem, niesie oraw 
d7iwP ndpręź.enle I regenerację. 
Osob~ u•nd7.onP w trzeciej deka
dzie m~k11 pomyślnie załatwią 
ważnv probl~m osobisty. 

BLIŻNlĘTA 22.5.--U.ł.: 'Nowe 
11>rawy musisz załatwlat po n~ 
wemu. Na ogół nie spr>twla ol co 

t1 udnołcl. A.le łJ'Ul razem mon 
był kompttkacJe. Nie ustępuj, bo 
tylko stracisz czas. Mbno za
absorbowania pracą, nie unikaj 
rozrywek. Karnawałowa tradycja 
trwa l zohowlą11uje, swla111c„ 
młodych. 

RAK u.1.-11.T.1 'Nie mlesaJ 
się do sprzeczki, wazczęteJ prses 
bliską osobę. Im mniej uczeatnl• 
ków, tym szybciej gasną spory. 
Nowa maJomośt e>kate się nda
na, a wymiana myśll - Intere
sująca, 

LEW 13.T.-IS.I.: Praca • dę pię
trzy. Alt' ~oradzlsz sob'e. Jeślt 
po.Idziesz utartym 1z1Pklem. Nte 
czas na eksperymenty, ~dy robo
ta pali się w rękach. Chyba, 1e 
wolisz laur nowatora od optnll 
sprawnego wykonawcy. Pamiętaj 

jednak, te drugł potrzebny Jest 
na eo dsle4. Ml'ld.., lnnFJDł po 

ł DZIENNm POPULA.BNY u U (ll81t 

łO, teby „r..,.gotowae pola 
pierwszemu." 

PANNA zu.-u.t.: NajbUtny 
człowiek mote przepadać za two
łm towarzystwem.„ l świetnie 1tę 
bawi6 11 innymi? To i dobrze. 
Inaczej w miejscach rozrywki 
snuć się będa same pary. Weso
ły obraz! Z Innej beczki: chyba 
nie ustrzeżesz się przed zazieble· 
niem. Nie lekceważ plerwszycn 
objaw6w. Inaczej poletysz w łóż
liu. 

WA.GA M.t.-u.11.1 „ZłoU plęk· 
no•ct nkodzl, a bozia a fuona 

I 

CZAR EIKSKLUZYWNO~C~ 
w hallu hotelowym w poblllu Bradfleld (W. Brytania) wisi 

zachęcający szyld: „Spędzicie tu padstwo z cała pewnością spo

kojny, pełen harmonii weekend. NaAz hotel znany test ze swych 
•kskluzywnycb gości". Ostatnie ~danie bnml: „Bezwzględnie zde

ronujcle wszelkie przedmioty wartościowe w hotelowym 1ejtie!". 

że wiek nie wyznacza ,ranki prawdziwej mllołel, mołna "1• 
było przekonat Jeszcze ras, kiedy w Algbero (Włochy) pobrall 

się Bł-letnia Giusepplna Salatł • młodym, TT-letnim Antoulo Gior

dano. w złołonycb Im przez urzędnika stanu cywilnego tycze
niach długiego, wspólne.i:o tycia, para n1łodycb nie znalazła nk? 

niestosownego. 

NAP.WEK NlE NA MIEJSCU 
w Freeport, w stanie Nowy Jork, dokonauo napad~ na bank • 

Napastnik wręczył kasjerowi gazetę, do której przypięta była kar

teczka z tądanlem: „Wsadł gotówkę w dziennik, albo ..• ". Przerażo

ny kasjer wsunął w 1uetę . posiadane akurat w kasie 845 dola

rów. Kiedy złodziej wychodził, poczuł się panem I wręczył stoją

cemu PfSY wejłctu stra:tnlkowł banknot 10-dolarowy. Zdumiony 
tym preypadklem 1trałnlk zatrzymał de>broczyilcę, chcąc dowie· 

dzłee 1lę, dzięki czemu doznał takiej łaski. Wówczaa ten r:i:ucu 

się do ucieczki, ale było za pótno-

Mlstn kra...teckl a Grazu (Austria) atanął pned 1ądem, oakl!-r

tony o rajfurstwo. Pewnemu klientowi polecU swoją własną tonę, 

Jako towarzyszkę podr6ły po Włoszech 1 otrzymał za to „aa· 

dośtuczynlenle" w wysokołcl 1000 szylingów. Na swoje usprawie· 

dUwfenle o•wladczył sędziemu: „Pod nleobecnośt tony p:iuslałem 

wynająt gosposię, a to doprawdy ale było tanie przedsięwzięcie". 

REDAGUJE JERZY KAtU2KA 

w każdym haśle widocznym w górnej C2ęścl tego zadania nale
ty zmienić środkową literę w talil sposób, aby powstało lł no
wych - pięcioliterowych haseł, które należy następnie wpisać do 
dolnej części diagramowej. Srodkowe litery czytane poziomo zdra
dzą Wam imię I nazwisko popularnej postaci Teatru Wielkiego w 
Łodzi. 

za rozwiązanie tego zadania dyreokcja Teatru Wielkiego w Ło• 
dz! rozlosuje 10 blletów wstępu na aktualne spektakle. 

Termin nadsyłania rozwiązań pod adresem naszej redakcji -
tygodniowy. 
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·Teatr Wielki iE Łódż , 

'fl"Yehodzl". 'Nie m6wfono et tego 
w dzleciilstwle1 No. to czai na 
ostrzetenie. Twój wybucb gniewu 
mote przerwać dobrze zapowia
dającą się znajomość. · Sprawa 
aktualna Jut w tym tygodniu. 

SKORPION 24.10.-22.11.: Motesz 
nie pochwalać zachowania kole
gi Ale, po pierwsze, zostaw swo
ją opinię dla siebie. Po drugie, 
zastan6w się nad przyczynami. 
Po trzecie, pomyśl w czym mógł 
byś pomóc. Po czwarte - po-
móż. Recepta nieomal antwenal• 
na. prawdat 

STRZELEC u.11.-n.u.1 Was:r•t
ko wraca do normy. Ale nowo
jci w pracy mOl(Ą ..,prawił et• 
w ~aklopotanle. Niektórzy Strzel
ey usłysza propozycje przenJe
llenia do innego działu lub na
wpt miejscowości fldrzucenie JeJ 
mołe się równać odejściu Trze
ba spokojnie rozważyć „za" l 
„przeciw", zapamięta.ląc. te zmia
na miejsca ole świadczy o nie
wolniczym podporzadkowanlu pra 
codawcy. Tamto nazywało 1lę 
„glebae adscripti" I zabraniało 
opuszczania ziemi. 

KOZIOROŻEC 22.12.--n.1.: Masz 
chęć dalszej podróły. Jeśli się 
przy tym upr11:esz, popełnisz po
ważny błąd. Po oowroełe t WOJt. 
miejsce będzie sajęte, Jeśli nie 
formalnie, to faktycznie. 

WODNIK 11.1.-11.i.: Problemy 
Jak u Osób urodzonych w zna
ku Byka. Zmęcsenlt. Le• ale 

Ta, wykonaua w latach 1926-21, 
drewniana miniatura katedry .,,, 
Ulm słu:tyła Jako„. kl11tka dla pta
ków. Należy ona do kolekcji za· 
cbod•1ionlemierkier:o wytwórcy kla
tek, który od lZ lat zajmuje się 

takłe gromadzeniem ciekawszych 
eksponatów. 

{51). 

Z PRZEDSTAWIONEGO RE-
BUSU NALEŻY ODCZYTAC 
lMI~ I NAZWISK.O POPULAR• 
NEGO ARTYST~ TEATRU WIEL 
lUE<lO W ŁODZI. 

i 2 ?I „ !I I~ . 
I I 

' . 
8 

; 

9 

Przedstawione poniżej hasła na• 
leży tak wpl.sać, aby powstała 
normalna krzyżówka. k.tórą mo
żna czyta~ zarówno poziomo. jak 
I pionowo Poziomo: Szatan Ka
sata, Orator, Kurent. Pionowo: E• 
tat, Koks, ·Nota, Rasa, Tran, 
Uraz. 

Rozwiązanie „Rozkoszy 
łamania głowy" Nr 4 9 

ZA.DANIE SPORTOWE - No
wicki. 
MINlKRZYŻOWKA - makama, 

alagon, strata, kanaga, anatom, 
takana, maskat, altana, karnak. 
DZIESIĘCIU NAJLEPSZYCH -

Szewińska, Wsr.ola. E'lbak, Pe
ciak. $lus1nskl. Rybicki. Skorek, 
Mallnowskl, De:vna. Szozda. 

NAGRODY KSIĄZKOWE na-
azej redakcji otrzymują drog
lo.11owanla· Marla Banasiak Łódt, 
ul. Klllńsktego t54, Krzysztof Pi
wowarek Łódt. ul. Lorentza 1/ST 
I Zdzisław Zieniewicz Łódt, ul. 
Jana 12/68. 

Nagrody są do Odebran1a w se
kretariacie naszej redakcji, (jk) 

prac111, tylko niewłaściwym wy
poczynkiem. Dzieti wypełniony 
robotą, l\'feczory lelewizją w 
przegrzanym pom;eszczenlu. 
Wkr6tce doJdzlemy do tego. te 
w dużycll miastach Jedynym sen
aownym relaksem będzie bie1.1 i1o 
przystanku autobusowego. Wod
nikom w tym tygodniu przepisu
jemy minimum godzinę spaceru 
dziennie. Równiet w deszczu I 11 
katarem. 

RYBY tU.-to.s.: Będziesz ml· 
le rosczarowany. Two.Ja nledohra 
opluła o osobie. która mato 
zna11. okiłże stę fałszywa. To cię 
powinno oduczył: pochopnych u
stałel\. Mimo o:tywlenla w pra
cy I w tyciu towarzyskim. prag
n•lbyś :r:młany wrażed zastanow 
si. o jakle Wl'a:tenla chodzi, I 
... się • nie postari&J. 



MIE~SKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNIKACYJNE w ŁODZI 
co miesiąc, pociqwsty od stycinia 1978 roku, będzie organitowa4 

czteromiesięczne kursy w zawodzie 

KIEROWCY AUTOBUSOWEGO 
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

W/\RUNKI PRZVJĘCIA MA SZKOLENIE: 

• ukońc1one 22 lato iycia, a nie prtekroczone 40 lat: 

e wyksttołcenie w takresie zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły 
, 

podstawowej plus prawo jazdy kategorii „s·:; 
• uregulowany stosunek do służby wojskowej i 

• porytywne opioie z dotychczasowych miejsc pracy: 

• miejsce zamiesikania w lodzi lub w pobliiu lodzi; 

e dobry stan zdrowia; 

e niekaralność. 

Najbliższe kursy rozpoczną się: 12 stycznia, 

26 stycznia, 23 lutego, 25 marca 1978 r. 
Zgłouenlo przyjmuje I uczeg6łowych Informacji o warunkach procy 

I płacy udziela 

DZIAl KADR MPK w ŁODZI, ul. TRAMWAJOWA 11, 

pok. 6 w godz. 7.15 - 15.15 (we wtorki w godz. 9-17, w soboty od 

7.15do13.15), telefon 816·20 wew. 178. 
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= ---- OKRYCIA WIERZCHNIE -------:: = -: 
= --... 
E 

KURTKI, KUFAJKI, PtASZCZE 

oraz REKWIZYTY 

PARASOLE, ZEGARKI, DEWIZKI itp. 

= 
---= = --------- i czasów li wojny światowej = = = = ---= -------- zakupi -= = = -------= : --

KIEROWNICTWO PRODUKCJI FILMU 

„DROGĄ DO POLSKI" 
---------- -... ---„ --

Skup odbędzie się dnia 20 I 21 stycznia br. w 

godzinach 8-16 w Wytwqrnl Filmów Fabularnych 

I E: ---------
Łódź, ul. Łąkowa 29. : = ~4 = - -i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ItVPill 1'\l!'J' Joe 8 narne, 9PRZllDAM bt7J.ant 1,łl Il 
krótkie 1.1 m. Komtan1y- Limanowskiego f'I, m. ·i. 
n6w, • Upta " u1 I S!04kli'lltkl T• I 

KVPlll bony PKO - H• PERKUSIJS s P"aTancJ• 
mochód. Oferty „llSI" fta· ty:p „Rytm M4' llpl'ze-

DOMllJt i.talllkOWJ', so- ea, PlotTkowwka • datll. Tel. 13-31-7ł 'I• & 
łUOłl iprHdam. ŁOat, 
Okruowa •· m. I 1:iv & 

DOM UO m blltnlak I 
ogrodem, garat, sprzeaam 
okazyjnie - cena przy
stępna. Lutomiersk, Ktlltl· 
1Jdego ł. Bartoszewl~ g 

K. VPIJI 800 mll. rw e1<ar
nych 2,6 cala oraz 180 ml:I. 
dwuteownika „10" w za
mian ewentualnie oastą
pię teownik 30/311. Oferty 
„463" Prasa, Piotrk<>W· 
ska ae łe3 & 

JlO:tVCB nowy afgatlllkl 
nczupły - tanio 1pru
dam. Tel. 8117-28 - w1e
c:iorem 197 & 

ŁOD:Z _ dom dwurD<lzlD- ItOŻVCB męski 1 
ny sprzedam. Oferty zagraniczny nowy 

KOŻUCH damski nowy, 
l.<.graniczny - sprzeaam. 

dam9kt Tel 03-80-00 po 18 ·1aw g 
aprze
ICl'J I „628" Prasa, Piotrkow- dam. Tel. 8&-53 „PRAKTICA L-1" aprze-

dam. Tel. 2411-91 'IM I glul • 

IBDMOPIJITROWY C10łn 
(pl1ttro nle wykoilczone) 

KOŻUCH dams'k.1, Slot• ---------
bran1oletk• 1 segarłńem, 81VRKO, kompleł wn>c>-
aprzedam. Tel. lll0-10, po czynkowy nowe, llPfH-
l'J ł3S I dam. Tet ue-:rr '1U & aprzedam. Tet 113-07-41, 

codz. 11-20 l8ł I MASZYNJS d~eWlaraJ<• 
„YASHJCAl\lAT" 114 O, 
magnetofon M-1404 B, 
„Kleopatra tune r" gprze
dam. Tel. 290-11 ~11 & 

ROZPOCZĘT" budowę 
domu - sprzedam. sw1e-
ra<16w Zdrój - dZialka 
1000 m Wladomośc -
51-1!-70 • 7113 g 

WOLNY dom 1ednoronun
ny, duty plac (siła), te1e
fon, budynki gospodarcze 
- na rzemiosło wydzter
taWlę lub sprzedam. urer 
i,. „.8811" Prasa, Plotrxow
lka oę 

„I" - aprzedam. Tręlla
cka es ' 4511 I 

C.4.STROL 
37J..63 

aprzeaam. 
154 I 

BONY PKO - kUptę. 
PIANINO, komplet me- Tel. 813-18 ~· g 
bil lł:ołowycb, muzynę ---------
pończosmlcz11 - 1pneaam 
Tel. 11-15-01 1odz. 11-lłl 

NOWY, ugranlCZDJ' &O
tuch damski •Pr7.edam. 
\Vlelkopolalta -. m. 11, 
godz. 14-19, al.ed&lela 
10-11 Ml ' 

BRYLANT 1,118 Il 11pne, 
dam. Zg,ler„ ot. llO-lecta 
bl. łl. m. 4. OgI11dać 

SPRZEDAM roeznago b1a
lo-czarnego spaniela 1 1[0· 
iuch dalllllkt. Tel. Kl-38 

lllO ' 

DWA )No~ - IP!'HMm. 
Ocl.O•~ ut R•bleil.lka uo 

aPUll:DAM kołueh 4am 1ods. 1....- 11911 I! 

Wll:UALK.A, I fo'8le 8() 
ropodobn-, atollkl 1-:-nu 
fladowe (waraow1a), uy
wan l,SSX2,'71 - aprze
lSam. Tel. 1118-1111 m 1 

ald. llell-'1, rano htb "ll'łe-
ci«em. &o:tuce sa1nntcrmy ia

nJo łlpnedam. Tel. 11-911-30 

l'lłllZAllKll de drewna 
oraz now• tokarkc un1-
weraaln11 typ ous-1 sprze 
dam. Kuplę borma•zynę 
do ~. Paweł Wa-
1nc, '1-118 Uja'ld, 111. TO• 
~- ... , 

LISY na kurtk,, 
OVEllLOClt ze 1tołem l dam. 828-11 

aprze-

873 ' sllntklem 11>rzedam. ·ret. ----------
841-M 83'1 g 

K.ALJtULATOR elektronl
cmy, plee c.o. „Camtno" 
iq>rce.dam. 'łel. 111-15-11 

DWIE kolumny e1traao
we M W •~mowe, ra
diomagnetofon ,Grunoig" 
- 9J)l'ndam. Norwida 8/10 
rn. Il, po 1ł M I 

'BUTY nardarllkle - etan 
dobry, llpl'sedam. Buc:tJ<a 
U-ZS llOO & 

TANIO apr&edam damsltt 
kotusselt włoski. Tel. 
91H-80 186 I 

KOŻUCH damald sagraru
czny - •pn:edam. ·.i·e1. 
787-20 li.W I 

SPRZEDA.Mr meble, 10-
dów~ę, telewt.sor. NowotKI 
53, m. 5, ponled? 
wtorki od 11 - I 

„SYREŃll 104", lltft GO• 
bry - aprzedam. .i·ei. 
53-18-oll, po 18 - I 

ItVPIJI „riata lit p" llO• 
wego lub „Zaporoka" w 
dobrym at.nie Brzeuny 
tel. 17-211-98, po U 191 I 

„SK.ODll 100-S" 1971 -
aprzedam. Odległa a Mii I 

„SltODJS 100 L" tlll'IS) -
sprzedam. Koczaaklego łl. 
m. a lot I 

NOWBOO „la P" łrupt•• 
411-72, od 1e m i 

„PIATA IM p" - llP?M
dam. Tel. -..o-al Oli 

„l'IATA 111-8 Mlraftorl" 
sprzedam. Oferty „•ur• 
Prasa, Plotrkowsll:a M 

SPRZEDAM „Zaporozca" 
Tel. ~3-43-07 88'T I 

„PIATA lSOp 
brycznle nowego 
dam. Tel. 818-40 

800" sa
llpl'ze-
8UI g 

„SKODJł 100-9" IJM'ledam. 
Lecznicza lfl, m. Ili 'llO & 

„FIATA 118 p -· nowe· 
go - aprzedam. Olert7 
„787" Prasa, Piotrkow
ska ae 

CIĄGNJJt C-330, łll, toll 
- kuplę. Wladomoac o 
at.anie technicznym I ce
nie pod adresem. Łódt, Ra 
domska 14, m. I. Zygmunt 
~~Oil ~8• I 

ItAROSBR.111 „Z:a~osea" 
us:r.kodi:cn• r.>nedam. 1111e 
rakowskiego li, m.. u. 

l<ll I 

l(ADWOZIB „Trabanta 
801" wpned.am. KtllfllllU•· 
co 111-'f, 1ocn. le-11 

łlł ' 

SPRZEDAM 111.lnllc „ltulta" 
36rnozaworowy s o~sę
tem, na gwarancji. Wt
~nlewsk1, Łódł, Llmanow· 
~kiego 111 12' I 

ltAR08B&lł „Trabaata" 
801 najchcmiej Combi -
kupi,. C'teń)' „Mr' l'r..., 
PloWlko"lnka 8' NI ł 

WA-.&,,.. „ .......,. ~ S'JCTJClfJCZ' n n we· ft.aCll:OW:lfL' ~ • 

~ Jtok1cl6ó• tł. ~i NA „STUDNIOWKĘ" 
u.OC'.IA'ftll" - !lpl'RG&m. 
ł'ablana.., OdrodHnl& 1, 
m.11 IHI, 

lł'ariburp" r.... ·.i-.1. ., 
„AU9TJM - Mln! -', 
il.ln.lk 1000 eem, csltMt •
mlenne - apnedam. 'l'el. 

skorzystać z atrakcyjnej oferty 

DOMU HANDLOWEGO 7...., -· 
„PIATA JM'' prod. tuer-1 
plaA 1178 - sprzeaam. 
Tel. 127-IJ »U g i 
Will.AD „Trabanta" tod
blót urn) odstąplt;. u;er 
t1 „l20" Prasa, p Ot1KOW· 
'1<.a te 

' ,,JUVENTUS'' 
i nabyć tonie i ładne, specjalnie 1aprojektowane 

na „studniówkę'' ubiory. 

DH „Juventus" zaprasza I życry udanych zakup6w 
Ul"-k 

STUDENT eudzozlemtec 
po11ukuje aamod~elnego 
mienkant.a. Oferty ,;tlili" 
Ptau, Piotrkowska 119 

M-J - do wyna·,ęca. 
Pia t.ne u rok z gory. 
Tel. 78t-37, Godz. 'J-lD 

7:1~ I 

lll-1 blokt ap6łdt.1elese 
Teof.tlów - zamienię na 
dute mlHZltan!e - ou
downlctWQ ml.,U,ywoJen
ne. Oferl)' „lllł" Prawa, 
Piotrkow11ir.a Ili! 

M-1 apłacooe, a poltaJe, 
cecła, parkiet, Il p1,tro, 
16lefon w.c„ Łauenl<a Od
dzlemle llprzeaam. 
Oferty „łA" Prasa, l'1on 
kowllke M 

Poi.01 „ wynr,l,.ua. r.i. 
l~ łlll 

CUDZOZIEMCOWI wynaJ
mc pokój - eamod%lelny, 
bloki. Tel. 380-83 gouz. 
10-11 (a wyj•tkie.m nie
dziel) ł54 g 

WYDZlERżAWUI lub J[u
;>I• macy lokal w dobrym 
pun;ccle nad•lllCY się na 
sk~p. Ote.i ty „J7ł" Pra •~. 
P•otrkowska !IO 374 g 

LO~A.L oa warutat rze· 
mielilnlcay kuplę lub wy
dziertawic (~ m I[,.,„ 
woda, 11ła). Tel. ffll-03, 

SLUSARZA - ._.awaea 
przyjm,. Cheh'nila J 

1111 I 

ZA TRUDNlJS euklernllta, 
uczennl~e lub ucznia. -
L/,;i;t, T•lwlma 31 •llłl, I 

ZATRUDNI~ 3 piekarzy l 
pomoc. Łódi, Barbary li 

łt'l • 

POTllZEBNY palacs e.o. 
na noc I pracownl.k do 
ogrodnictwa. Konstanty
nów, ~ Lipca ł'I łlll g 

MŁODA OłlOba do pomo· 
ry w domu potnel>na. 
Tf!l, 1112-11. Godz. 11-lł 

TłO _& 

OPillltUNXJI do 411Mclca 
1,1 roku zatrudnl,. Ket• 
klnla. 'I.al. le'l-111 1111 c 

OPIBKVNK.A do a-nue
sit:eznego chłopca potne• 
'la. (Radiostac 'a) !Cl'«ywt 
"kle;:o 47, tel. w-~s •~ g 

POMOC doehodr.,ea •• 
rncr.nego dzte,..k1 potu„ b · 
na Qil 7.Haa (I god1.1n1. 
Lniana '4. m. 111, po te „ & 

ltALETNUlA aamCHSJt11l
nego na dobrych warun
kach pilnie zatrudni•· -
Kurczewskl, Gagarina • 

Ml • 

po 11 - i GOSPOSIA d.o tnyoao--

POMIESZCZENIE eoapo
d.arcu 60 m do wynaJc
cla. Tel. 763~ 7GV & 

POSZUKUJJ5 mtesz.l!:arua 
na ł--3 la ta. Tol. 13--0ł.;&9 

118'1 I 

LOKALU - parter - on
cyna na PiotrkowskteJ po 
szukuję. MotllwotiC 1z7D
klego otrzymania mlesUta· 
nla w blok&ch. Oferty 
„Sa:I" Prasa, Plollrkows.Ka 
911 

PŁOCK - M-4 um1enię 
na t.ódź. Tel. 352""°4 tiol Il 

GARAŻ - Zaolzlans.Ka -
zamieni~ na okolice JU• 
lianowsklej. Jullanowua 1 
m. 4111 Bllltlskl M g 

M-ł - nowe apraeaam. 
C1erwony Ryne-k. orerty 
,.UW' Prasa. PlotTk<>W
•ka 8ł 

MATEMATYKA 
rzystom 1117-ł'l, 
akow.ld 

- matu· 
msr Ym

ai I 

CBBIUA. asyb - mer 
Kwiatkowsld. T-1. 11-.H·'ll 

Wej rodziny potne'bn.a. -
'43-23 - ' 

GOSPOSIA M IUlła •o 
starszej, aamomej osooy 
potrzebna. Mlear.1tante na 
miejscu. Warunki ctol:lra. 
Oferty „~S" Prasa, Pl.<>tr• 
kowska M 

1lENCI8T&A, -erJ't.ka •· 
miej--=• dobrze gotowac 
- potirzebna na lt!lka 10-
dzln dziennie. Tel. m-1' 

11'1 ' 

RODZINIE lekarakiej Pii• 
trzebna pom()(: domowa. 
Przełajowa i"I, m. li, tel, 
a6a~ Pii & 

OPIEKVN&A do 1,1-ron
cznego dziecka potrze Dna. 
Chełmoi'lsk1ego lł-M. ·1·e1. 
53-'l'f-10, po U • I 

TAPETOWANIS, malo1U'&· 
nie mleu:kań Prakty1'a 
w USA. Tel •. 741-et, BUC• 

11'1-łlll I 

INSTIU.OWANlS ID'81l 
telewtzyjn7cll. Tel. Mł-1', 
W~lnlak m I 

181 ' ZLllCJI ~onalńa ~ 
---------- - twonywa atuemt. 

Oferty „1161" Pfeaa, ł'lOW 
ANOillL8K~ nlemiecltl, kowaka • . 
tr aneuftl. •truł, '1113-811 ... ' ---------~ 

VltŁADANlll gla11w7, lflr• 
NIEMIECJU. h 1'. Wot- rakoty. Kazlmlerezak -
nlak. 108-$1 Ml I 53-31-13 (8łll-49) Ml & 
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~ INWALIDOW ~ 
§ NIEWYKWALIFIKOWANYCH ~ § § 
§ posiadających aktualne grupy § 
~ KIZ. do nauki w zawodzie. ~ 
~ e stolarza ręcznego, § s § 
§ • stolarza maszynowego, § 
~ e szwaczki do zakładu iwarte- § 
~ go i pracy nakładczej ~ 
~ § 
~ zatrudni I~ 
~ n o t y c h m I a. 1 t 

~ SPćlDZIELNIA INWALIDOW 

~ „PIONIER•• 
„~ w GŁOWNIE, ul. tODZKA 4. s 
§ ~ 
li\ Podonta przyjmuje I lnformacfl ~ 
~ udziela dział spraw osobowych ~ 
~ - Głowno, ul. Łódzka 4, tel. ~ 
~ nr 88. ~ 
§ -~ ~ ~,_,,,,,,..,,,,,,,,,,,~AV'//LJ'YAV,..r///////A 

• 
W DNIU li 1?\1111\U ltm DNIA 10 . 1ty=!a oinn.o 
r. :igublono w Łowtczu pa I godz. 10 sprzed sklepu ue
ml•lkowy naszyjnik 1 pe llkatesy" ul. Zachodnia 21 
rełek. Zwrot za nagr0<111 zginął maty biały puae1e1<. 
do Pałacu w Niel:lori.wte, Pies jest nleW1domy l w 
tel. :!e-18. Monika Zerom- trakcie leczeni.a 0:1p1 ow.o 
ska ltlU k ddć za wynagro.dzemem. 

I 9T'l'CzHIA br. lgUDlO• 
no &lelon• •lat.kę au1ono„, a cem14 uwartosct•· 
Wysoka nacroda. i·e1. 
710-7ł ..,. & 

Zachodnia 23 D in. 89. tel. 
7'14-40 lub 1"4-68 904 I 

MAŁGORZATA Sukui -
z1ubl!a leg. studencKa nr 
'512/F wydan' przez AM 

~' 

Wojew6d7.ka Sp6Jdzłelnhl Mleczarska w 

Locbl - Zakład Remontowo-MontażoWJ' 

Pmemyslu Mleczarskiego w Lodzi, uL 
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OGLASZA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Aa wykonanie: niklowania i chromowa

nia s połyskiem części do remontowa

nych w roku 1978 pakowarek do masła. 

Do przetargu przystąpić mogą przedsię-

biorstwa państwowe, spółdzielcze oraz 
prywatne. 

PI2Widywana wartość prac wyniesie 
około 800.000 :d. 

Oferty prosimy 11kładać pod wyżej wy

mieruony adres w u.lakowanych kopertach 
1 napl!em na kopercie: „Oferta na chro
mowanie" do dnia 28 styC'mia 1978 r. 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 
30 stycznia br. o godz. 9 w gabinecie z-cy 
dyrek.tora d.s. technicznych. 

Bliższych Wormacji udziela dział zao
patrzeńia, tel. 482-72. 

ZutrJlega lit prawo wyboru oferenta 
hlb unieważnienia przetargu bez podania 

p~yn. 115-k 

PP Rotel „Orbis - Grand" w Lodd, ul. 

Piotrkowska 7Z 

OGLASZA PRZETARG 

na wykonanie robót budowlanych w 53 
lnlenkach (adaptacja pokoi hotelowych). 

Wykonanie prae wln.no nastąpi~ w ter

minie do 30 czerwca 1978 r. 

Dokumentacja omślająca szczegótowy 

zakres robót znajduje się do wglądu ofe

rentów w d.1Jiale technicznym PP Hotel 

„Orbis - Grand" w Lodzi, ul. Traugut
ta 1 p. 31. 

Oferty awierająoe oświadczenia of eren

t6w co do przyjęcia do wykonania świad
czenia, terminu wykonania, podstawy u
atalenia ceny i ogólnej wartości robót win
ny być złotone w dziale technicznym w 

terminie 14 dni od daty ogłoszenia o prze
targu. 

Otwarcle ofert nastl\pi w 15 dniu od da
ty ogłoezenia o gocm. 9 w dziale technicz
nym. 

PP Hotel „Orbta - Grand" zutnega 
sobie prawo awobodnego wyboru ofert 
blldł do lmWlia, te przetarg nie dal wy

niku. 

Zawiadomienie oferentów o przyjęciu 

lu\ nłeprsyjtclu ofert nuU\pi w terminie 
14 dni od daty otwarcia ofert 112-k 

..._JO& l'Ol'OLAUY • U -- I 
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(Doko.Ucaenie ui str. 1) 

Mreil roboty, I sekretarz KC PZPR stwter
&!ł na konferencii. ie t ylko w roku ubleg
twn u środków państw<JWych na bezpie
aeństwo i hi1rienę oracy oraz p0prawe wa
runków aocJalnych w zakładach wyda.tko
wa.no około 60 mld zł. Co w tel dziedz l'Ilie 
llnieniło się w waszym zakładzie? 

plę6 lał temu 11all:uplllłmy c!la ałoet IOO 
skierowań. Nauezyliśmy ludzi korzysta6 z 
w y poczynku nie tylko latem, ale także zł· 
mą; cóż, kiedy na wczasy zimowe dostalłś
mv z FWP zaledwie tn.y skierowania. 

~w Hel!llfey. llh - np. prawo reh
menda.cJI w sseregl PZPR. Członkowie 
ZSMP iyJą na co dzień sprawami przedsię
biorstwa. Np. odulał, w którym .za.stosowa
no nowy, „zęnitowski" system organizacyj· 
ny, powierzyliśmy młodzle'ŻY i nie zawie
dliśmy dę, 

- Pracujemy w starych murach, ale w 
ostatnim C7.asie zmiany SI\ spore. Przy mo-
4ernlzacjl saJ kładzie się du:ty nacisk, aby 
było w nich ładniej, jaśniej. czyściej, sło
wem - przyjemniej. Pra\lie wszystkie po
mieszczenia produkcyjne majl\ podłogi z 
płytek PCV; dawniej był beton lub ksy
Iom. Przybywa k!ł«lików zieleni, rozbudo
wuje sie zaplecze 90ejalne. Od dwóch lat 
pracownicy korzystaJI\ z zakładowej sl.o
ł6wki, rozbudowano ambulatorium. 

Baza wczasowa przemysłu lekkiego w po
równa.niu z niektórymi innymi gałęziami 
przemysłu jest skromlla. Odr.r.uwa.ią to 
zwłaszcza pracownicy starych. nic::byt du 
żych za.kładów - takich jak nasz - nic 
dysponujących własnymi ośrodkami, a.ni teł. 
funduszami na zakup ba-rdzo drogich kwa
ter. Mówiłam o tym na Il Krajowe.i Kon
ferencji PZPR, podkreślając, że problt'm ten 
wymaga głębszego przeanalizowania i ure
gulowania przez ml-nlstcrstwa i CRZZ. 

CiekaW1' lnicJatywlł młodziety Sił bkł.e 
dyrektorskie niedziele. Nic dziwnego, te do
brze pracująca organizacja prawidłowo roz
wiązuje sprawy adaptacji młodych pracow
ników, pnydziela Im własnych opiekunów, 
interesuje się wynikami Ich pracy. Bywają 
jednak przypadki. że młodzi nie potrafią 
pora.dzió sobie ze swymi młodszymi stażem 
koltlKami. Wówczas pomagaJlł im starsi. 

Sporo Jest Jednak Jeszc-ie do zrobieni-a. 
Ka remont czekaJI\ niektóre budynki, grun
łow.nej modernizacji wymaga magazyn su
rowcowy. Opótnllo się przekazanie do uzyt
k11 oddsiału pracy chronionej, Chcemy go 
w tym roku otworzyć. 
Duło kłopotów mamy · • saspoko:lenł~m 

połneb na wosasy pracownicze. Od czterech 
lu l'OSD.I\ Ich koS"&ty, natomhl.st fundu~"Z 1111-
olalny Jest ciągle taki sam. Rezultat jest 
tałti, łe w tym roku stać nas będzie na 
akup tylko 500 lkłerowa.ń, podczas gdy 

- Chcial'bym nawiązać jeszcze do frag
mentu waszego wystąpienia na IT Konfe
rencji PZPR, odnoszącego s ie do spraw 
młodzieży. stwierdziliście, że do fabryk 
orzychodzi coraz więcej ludzi młodych. wy
kształconych, z ambicjami. ale często bra
kuje im nawyków dobrej robot:ir Trzeba 
ich uczyć poszanowania pracy. wpajać w 
nich rzetelny , odpowiedzia lny stosunek do 
obowiązków. Jaik t en problem rozwiązuje
cie w swoim zakładzie? 

Jestem I sekretarJ:em POP. Nlejednokrot
n!e nassa organizacja partyjna zajmowała. 
się sprawami młodych. Przy na~zym ukła
dzie istnieje 'hufiec OHP. OLęść junaków 
podejmuje pr1\cę w zakładzie. Z niektóry
mi miellśmv du:!;o kłopotów: nic wykony
wali norm. spóźniali się do pracy, rzadko 
można było za.stać ich na stanowisku. Prze
prowadziliśmy z nimi wiele rozmów, kon~ 
taktowaliśmy sie z ich rodzinami. No c6t, 
nic WS'llystkim trafiliśmy do przekonan12 
Odenli lub po.r;r;ucili pracę. Część jedn~ . 
:została I dziś należy do dobrych pracowni
ków. 

- Większość spraw związanych 1 adapta
cją młodzieży n-rierzyliśmy zakładowej 
organizacji ZSMP. Jej działalność, w:vnikl 
I inicjatywy stawiaj!\ Ja w n.ędzie n111jlep- RO'ZDl6wial: IRENEUSZ KAMPINOWSKI 

~--·-
i:„ boll. Ma pewno jest w 

jakał 1labość systemu 
ałcenia przyszłych lekarzy, 

~ 
może ~ 1ami w stosunku 
młodszych kolegów jeiit~śmy 

niej wymagający. Zdaję 10-
Q. sprawę, że jelt łu bardzo 
Wl.,ele do zrobienia. 

Go do niedostatków organlza
ych - rzeczywiście istnie
takie. Być może, w wielu 

dkach trudno nam je do
lłrzec, bo tkwimy w ty111 u
kładzie na co dzień. Będę nie
smiernłe zobowiązany za dal
._ współpracę. Niektórych 
epraw nie możemy ruszyć, po
nlewat obowiązują naa ustale
ala resortu, ale będZiemy o 
nich dyskutować. Wiele będzie 
motna zmienić od razu. Nie 
widzę powodu, dla którego le- ' 
kan nie miałby wystawiać re
cepty na okulary juź poświad
aonel, a ZOZ dostanie od nie-
10 tylko zestawienie. To za
latwlm7 ara& we włlMnym za-
ilralłe. · 

- Jra ...,.. - wtun1m 
•resłe moina będzie uspraw
Dl6 wiele, chociażby w bac1a
lllaeh ekg w przychodni rejo
nowej. Nie powinno się czeka6 
na nie ai dwa &ygodnicl 

- Na pewno nie, Tym bar
dalej, że każda przychodnia ma 
Już aparat ekg, a jeśli jeden 

nie wystarcza, w katdej chwW 
zgodnie 1 potrzebami możemy 
dać drugi. 

To, o czym mówiliśmy do
tychczas, wiąże się ściśle z naj
wazme3szym zadaniem, jakie 
postawiliśmy przed łódzką służ
bą zdrowia w tym roku i w 
lata.eh następnych. To problem 
l a k o ś ci I To jest nasza 
konkretna odpowiedź na podję
tą przez waszą gazetę k ampa
nię w sprawie lecznictwa re
jonowego w Łodzi. I chodzi 
nam właśnie o te najbardziej 
podstawowe ogniwa orzy
chodnie i lekarzy rejonowych. 
Potrzeby kadrowe w tej dzie
dz.inie musimy zaspokoić, na
wet jeśli przyjdzie nam zre
zygnować czasem z niektór:'ych 
specjalności. Brakuje nam dzi
siaj 45 internistów w porad
niach ogólnych, 20 pediatrów 
rejonowych I 10 lekarzy prze
mysłowych . Jeśli zatrudniamy 
dziś w Łodzi prawie 3100 leka
rzy - akademie, szpitale it p. 
placówki mogą się wyrzec bez 
szkody kilkudziesięciu pracow
ników, aby tych 800 etató\V w 
podstawowej opiece zdrowotnej 
było obsadzonych w pełni. 

Ale zaznaczam od razu: te 
najbardziej kluczowe stanowi
ska muszą być obsadzone przez 
ludzi wysoko wykwalifikowa-
ill~h. Problem kw aLifika-
cji pOdkreślam tak dale-

oa, „ aaJWet jeśli p~ 
nam pewną grupę ludzi w 
lecznictwie podstawowym ·wy
mienić - bo nie dorośli, lub 
nie roz:umieją wagi swej pra
cy - będziemy robić i to ta.k
k 

Lekarz rejonow7 jest i mul 
być dobrym specjalistą. Nie po
godzę się z tym, by pacjent • 
anginą, zapalenie m spojówek 
czy tzw. „korzonków nerwo-
wych" był zaraz kierowany do 
specjalisty. Rejon musi wszy
atko to załatwiać sam. Zdaję 
sobie sprawę, że mamy dzi
siaj, jak to mówicie, za dużo 
specjalistów, a za malo leka-

. rzy. I oczywiście specjalista 
musi być jedynie konsultan
t em w trudnych przypadkach. 
Tym bardziej, że i•ejon dyspo
nuje dzisiaj odpowiednimi wa
runkami: ma na miejscu apa
raturę ekg, na m iejscu pobiera 
też materiał do badań anali
tycznych. Kiedy więc obsadzi
m y w tym roku tych 70 bra
kujących etatów będziemy 
wymagać! 

- Cieszę Ilię, le w teJ 4sle
dzinle. jesteśmy absolutnie zso· 
dni. Lecznictwo podstawo\Ye, 
jego Jakość decyduje w pierw
szym rzędzie o ocenie całej 
służby zdrowia. I dobrze, ze 
temat ten będzie obecni11 na
czelnym. Mamy istotnie w Ło-

4sl. wiei• lebrą Ol'U W&n!Jl. 
ki, bJ ml~ ich coraa więoeJ 
I ooraa lepiej pnygołowanych 
do swej pracy. Pamiętajmy 
Jednak, le o Jakołot pracy, w 
ocenie pacjenta, decyduje csę
lłokro6 sposób, w jaki aonal 
11ałałwiony. 

- Co wi~ej, decyduje o 
tym przeważnie nie lekarz, ale 
rejestratorka, salowa, różnego 
rodzaju pracownicy administra
cyjni. Z tego także zdajemy 
sobie sprawę. A na dow6d 
przytoczę ane&dotę zasłySzaJlll 
przed kilku laty. Rozmawiaj, 
dwaj panowie w hallu spół· 
dzielni lekarskiej: Wiesz. 
od dziś będę się leczyć tylko 
w spółdzielni. - Dlaczego? -
Bo w okienku spytali mnleł 
„Jak pana godność!" 

I wł.a.śnie o ~ godnoll6 ehe). 

dzl nam teraz najbardziej. 
Godność społecznego posłannic

twa, które wypełniamy w~7-
1cy - lekarze, pielęgniarki, sa
lowe' l rejestratorki. A przede 
watystkini o &odność pacjenta. 
ozłowieka cierpiącego, który o
kazuje nam swoje najwyższe 

zaufanie, oddając w nasze ręce 
to, co najcenniejsze - własne 
zdrowie. 

Leszek Rudnicki 
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Podszedł do nich, odwróconych plecami, uz.brojonycb w łomy, 
którymi drążyL! w milczeniu niebieskĄ ścdanę budy. i szykował 
aię do natarcia. Poprzez szum krwi w skroniach dobiegał go 
nierealny. tłumiony sapaniem Kolnego i przekleństwami Kaszu
ba zgnyt metalu. Margines jego słuchu pO&Zerzył się nagle 
o świergot ptaków i rechotanie żab w sitowiu nad stawem. 
Głód nikotyny, zapach sk011ronego pola, delikatne maoki!. słoń
ca na plecach - ws:zys111Qo to wntcało do n.lego spoza ustEl!Pują
cej mgły w&burzenia. 

Niebawem zuejestrował J>ł"4 w działaniu Kolflego. Dlaczego 
atakują kłódkę?!„. Kiosk, drewniany sześcian o lllieco węższej 
podstawie z karbowanej blachy, wydawał się twierdz4 nie do 
zdobycia. W pół, jak pa1 u spodni, otaczały go ielazne sztaby, 
wsparte na pordzewiałych okuciach i spięte na wszystkich 
czte-rech rogach kłódkami. Po nieudanych próbach wykruszenia 
skobli, które pod naciskiem łomów zaczęły obracać się wokół 
osi. Koliny skierował siłę Kamiba na kłódkę, która była naj
bUżeJ drzwi. Kaszub nadział ją na szpilor łomu, ale poddający 
się skobel I tym razem nie stawiał pożądanego oporu. 

Z mściwą radością śl~ł Walden zafrasowaną minę Kolne
go J rozpaczliwe wysiłki Kaszuba, kt6ry, stojąc twarzą do 
dl7lWI, próbował podważyć kłódkę pionowo: jeden koniec łomu 
wsparł o ścianę, a na drugim, śmiesznie podkurczając nogi, i:a
'W'illł ·całym ciałem. Łom wygiął się w bezużyteczny łuk I Ka- -
szub, nie mając Innych narzęd7Jl czy tei lepszych pomysłów. 
zaczął okładać kłódkę cepami. 

Walden z trudem powst'!'Zymywał śmiech. Niewykluczone. te 
kłódka w końcu puki. Ale niewiele to zmien1... Trzeba będzie 
zabrać się do drugiej kłódki albo odg inać ciężką, szeroką lak 
szyna kolejowa sztabę ... Przed siódmą do fabryk( zaczną zjeż
dżać się ludzie. Teraz nie ma jeszcze plą,tej , ale bezpieczny od
wrót przez las i peryferie m iasteczka z każda chwilą będzie 
trudniejszy. No I te portle1.'ln.ta. Kto§ musi tam wa'l'OWać I niech 
tylko złowi! podejrzany 011 pustkowiu dźwięk ... 

Okuc.la przy kratach... Skorodowa.ne, nieduro grubsze od ua
ę:wintowanych skobli. W pierwszej chwili atak na nie wyda
wał llle bezcelawy. Jednakże Walden zauważył znamienny szcze-
16ł... Wypultlta listw)" Jlll'Z7 drzwiach. Drzwi otwierały uę do , 

-u-

wewną.1m, a więc„. wiedział już, oo należy zrobić; wy.patrzyl 
nawet mdejsce, w którym trzeba podeprzeć łomy. 
Był z siebie dumny. Zr<niUmiał, że ma teraz nad K'Olnym prze

wagę, Spokój procentuje.„. Szamoczą się jak dwa zabrzaśnięte 
w pułapce szczury, a on, nie maczając dotąd palców w grze, 
przechwycił niepostrzeżenie wszystkie jej nitki. Którą najpie<rw 
pociągnąć? Stojąc kdlka metrów od kiosku dokładnie widział 
szary, rozciągający się po krechę horyzontu, betonowy pas, 
środkiem którego, daleko jeszcze za fabryką, jechał rowe.rzy
sta. Walden znów poczuł niepokój. A przecież zwlekał z ostne
źeniem Kolnego. Poczekajmy, Niech on aię zbliźy. Jes<t chyba 
w mundurze„. Leśnik? Milicjant? 

Ka.szub podniósł z memd wyłtzywiony tom_ 
- Janusz! 
Odwrócili się, a Walden polloitył na ustach palec. Tym samym 

palcem wskazał po chwill na drogę. 
Kotny wdeptał w trawę niedopałek papier<a i rozp.rou.ył 

rękami błękitną chmurkę dymu. Driał. Ten dl'Ugt spokojnie 
zebrał narzędzia i położył się w rowie przesuwając o pół metra 
motocykl. Walden zszedł na prawą stronę. aby zostawi~ .obie 
pola widzenia, a Kolny przycupnął między nimi 

- Gl!iniarz? - zapytał. 
- Cholera -w.le - szepnął Walden obserwuJfłC 1>CJPl'M& -

nale źdźbła trawy •bliżającą się aylwetik4'o 
- Daleko jest? 
- Przy fabryce. 
- Może naa 110baasy6T 
- Jego o Ml zapytaj, Jde mm.. 
- Przecież jedzie pod ałoM•T 
- I oo a tego? 
- Słońce lllilepia. 
- Nie ws.zystkich. 
Kolny apojrzał na seg..._ 
- Która? - •·interesował lilt ..... '- .._ 
- ~esięć po piątej. 
- Nie zdążymy. 
- Jasne, że nie - powdedllUł W9łdea. - W tn apoe6b n4e 

sdążycie nawet do południa. 
- Masz lepszy apos6b? - ~ Kolą. 
-Mam. 
Rowerzysta był jut obole ~ 
- Jaki? 
- Okucia. 
- 'Ilo nic n4e da, Muafałbył ,_ ~ dnwl. 
- No tak.„ - Nie sp~ wuoku a drołt· - Pnepdłowa~ 
d~, które otwierają się do środka. 

- Co? ••• 
- Gówno! - wypalił Walden a tri.wnfem. - Popatrs aobłe 

na listwę„. . 
Kolny UJndósl alę Dll lokolach 1 wl9J>lł w Weldena .wole czar

ne, myślące cmujk!i: - ClN'yste Panial 
- CMi._ 
-TT IDMI ...... 

( 

s~a; ~1 '. H STYCZl"flA 
ł ':-GRAM I 

Cl.30 TTR - t'pr~wa ro~l:n I hodowla zwicn14t. 9.00 Dla szkół: 
Nauka o człowlek n - Id. 8. Układ ne r w owy i achorzenia µsy
Ohiczne . 10.00 Zoologia dla kl. 7 - Kręgowce wodne. 11.05 Geo
grafia dla k l . 8 - Oceania. u.:,, Kto s zu l<a złotego dna - film 
fab. prod. CSRS. 13 05 RTSS - ltologla i uprawa roślin. 13.SO Re
qakcjn szkolna zapowiada l:i .05 Dziennik . i;;.i~ Obiektyw. 15.35 Ra
dd my roln ikom .. 15.45 O mislac~, mcikaCh i · nledż"iadka~h. 16.111 
Wielk omiejskie rytmy. 16.45 Latarnia czarnoksięska - „Gwiazdy" 
1 Leg enda o Marylin - . dokument montażowy proctukcii USA 
(reż . T. Sande.is). 18.10 WielKa gra _ teleturniej . 19.00 Dobranoc. 
19.10 Slócl emk s. 19.30 Wieczor z dziennl k lem. 20.30 Strzelanina 
w Comrnanche Creek - l!lm fab. prod . USA. 21.55 Studio Sport 
- tranamisja z Buenos A\res z losowania MS w piłce nożnej . 
23.15 Dziennik. 23.35 Kmo Nocue - Erot1sslmo - fllm fab. prod. 
.tranc~ 

l'ROGJtAM II 
16.05 Sobota z przyjaciółmi. 171111 studio Spo:-t . - Wspomnienia 

wyt!arzt!lll spnrtov;ych. 18.JO Uślll!echv star ego klna. 19.00 Dol:>ra
noc. 19.10 Wiadomości (Ł). 19.30 Wieczór z d ziennikiem. 20.30 Drez
no Tl - koncert galowy z festiwalu przebojów „Drezno 77". 
21.30 Telekin<> sprzed lat - Kapitan sow a na lrcp .e - odc. z. 
22.00 Teatr Wspomnień - J. Giraudoux - Apollo :t Bellac. 

NIEDZiELA, li STYCZNIA 
PROGRAM J 

e.n RTSS - biologia. 7.20 TTR - uprawa roślin. UO RTSS 
nasze spotkania . 8.10 Alarm Pl'leciwpo:tarow y trwa. 8 20 Nowa
czesność w domu i zagrodzie. Ul studio Sport - A . Bachleda 
zap rasza. 9.!JO 1'elcranek. 10.20 Antena. 10.45 Wielkie bitwy historii 
- Bitwa pod Naseby. 11.45 Dziennik. 12.00 Rolnicze rozmowy. 12.SI 
TYLKO W NIEDZIELI<,. 12.35 l'iosenka z uśmiechem. 12.40 War
szawa w fotografii . 12.43 De~cktyw warszawski - program publi· 
eystyczny. 13.05 Warszawa w !otogra!il (2). la.li! Za i przed pro
giem: Rodzina . 13.30 Elza z afrykańskiego buszu - 8 odcint'k H• 
r ialu przygodowego. 14.20 „Nie tylko Igrzyska". H.~o Studio Sport 
- Puchar Swiata w narciarstwie alpejskim. 15.00 Losowanie Du
tego Lotka. 15.10 Program publicystyczny. 15 .45 Piosenki o mo
jej Warszawie. 16.00 „Kabaret - kabaret" - wspomnienia Ludwi
ka Sempolińskiego . 16.15 „Nieśmiertelni" - •'film sensacyjny z se
rii „Rewolwer I melonik". 17.0:i ..Dawno temu" - gawęda Szymo
na Kobylińskiego o Jacku Malczewskim. 17.20 Turniej Hamletów. 
17.<;5 Andrzej Kuśniewicz: Mój pamiętnik. 18.05 Na pocz11t1m był7 
słówKa - fragmenty przedstawienia dyplomowego 1tudentów ł ro
k.u PWST w Warszawie. 18.40 Adolf Ciborowski: Swiat, ll:tóry wi• 
działem. 18.50 Warszawa w fotografii. 18.55 Piosenka s uśmiechem. 
19.00 Wieczorynka. 19.30 Wieczór 1 dziennikiem . 20.35 Szekspi~, czyn, gdzie byłaś? - film z serl1 „łO-latek''. 21.25 Piosenka z uśmie
chem. 21.30 Zaproszenie do Teatru Współczesnego w warszawie -
fragmenty „Pana Jowialskiego" A. Fredry. 21.50 Piosenka 1 uśmie
chem. !11.55 Rury - kabaret Olgi tJpińsklej . 22.30 Piosenka I roz,.. 
m owa z uśmiechem - czyli spotkanie z B. Krafftówn11. 22.-13 · Wia
domości Studia Sport. 22 .50 Zagadka literacka . 23 .00 Jan Pta~zyn
Wróblewski prezentuje. 

PROGRAM II 
12.05 Teatr TT: - s . Zeromski - Uciekła m1 puep16raczka. 

13AO Studio Sport. 1U5 Baśnie mojego dzleclńatwa - 8potkawe 
" M. Kownack11. 14.50 Prawda czasu, prawda ekranu - Dojrzałe 
grona - film fab. prod . radz. 16.05 Włamywacz amator - f1lm 
prod. an&. 17.00 Studio Snort. li.OO Stereo 1 w kolorze - recital 

wlołonczellst;y 8. Kamaą. 18.00 llllOWU117 po po!Sku. 111.so WleC7.6r 
a dziennikiem. :00.30 z serii kullay śledztwa - odc. pt. Twoj.l na 
zawsze - J'ennle - film fab. prod. kanad. :11.zo Dziś straszy -
widowisko A . Osleekiej. 22.30 Klub łllmowy - Hlatorla pewnej 
baronowej - film fab. prod. węg. 

PONIEDZIAŁEK, 11 STYCZNIA. 
PROGRAM l 

lt.41 RTSS - biologia. 13.ZS TTR - mechanłlacJa rolnictwa. 
1em. III (L). 111.00 Melodie - Warszawo, moja Warszawo. l&.39 
NURT. 18.00 Dziennik. 16.10 Obiektyw. iue Zwierzyniec. 1:7.20 Stu
Sport - Klub kibica. 18.10 Saga rodu Palllaerów - odc. 1 - film 
fab. prod. Tv ang. 19.00 Dobranoc. 19.19 Siódemka. 19.SO Wieczór 
a dziennikiem. 20.30 Teatr Tv - St. Grotllowiak - Ssacby (rei. w. Skaruciu (l.). 2:!.G8 Sonda. 22.l!O Dziennlll:. U.41 Camerata. 

PROGRAM Il 
STUDIO BIS. l tUI lntennezr:o - wyk. Trto Barokowe oraz tan

eerze Teatru Wielkiego. 18.llO Górale, górale. 17.15 Studio BIS 
przedstawia. 17.20 Novi ad Libitum. 17.llO Studio BIS przedstawia. 
17 .5~ Norweska ballada. 18.15 Serce - lekcja jazzu Stu Martina . 
18.30 Studio BIS p1·ze<ill'tawia. 18.35 Sarah Vaughan w Wanzawi•. 
19.00 Dobranoc. 19.lt Wiadomości (Ł). 19.30 Wieczór 1 dziennikiem. 
20.30 .Tęzyk nlemleckl. 2l.OO Język francusld. ll.30 24 godziny. 21 40 
Studio BIS. 21.55 Lill Ivanowa w scence lirycznej pt. „Romans". 
22 .~ Giganci jazzu w Warszav.1e. U.20 „._ te dnl nasze, dni wloa:ennen. 

WTOREK, U STYCZMIA 
PROGRAM I 

e.• BTS8 biologia. 'J,00 TTR - mechankacJa rolnictwa. 
sem. IU (ł.). 9.00 Dla nk6ł: język polski kl. l llc. - W. Szekspir 
- Romeo I J'ulla. 10.00 Język polski, kl. I llc. - J. Słowacki -
Kordian - odc. 2. 12.05 Czterdziestolatek - odc. 19 - Gdzie by• 
ła~. czyli Szekspir. 12.55 Dla szkół śl'ednich: Rodzina współcnesna 
- „Nasi najbliżsi". 15.00 Melodie - Estrada folkloru rumuńskie
go. 15.30 Saperska droga. 16.00 Dzienik. lUO Obiektyw. 16 30 Stu
d io Tv Młodych. 17.10 Warszawa naszych wspomnień. 17.SO Inter
studio przedstawia . 18.20 Swiat, który nie może zaglnąć. 18.50 Ra
dzimy rolnikom. 19.00 Dobranoc. 19.10 Siódemka. 19.30 Wieczór 
z dziennikiem. 20.30 Droga przez mękę - odc. 12 pt. Przedświt. 
21 .50 Swiadkowie. 22.10 Dziennik. 22.211' Teatr Tv - R . Frelek, w. 
Kowalski - Poczdam. 

PROGRAM U 
111.00 ltlno TT Najmłodszych - Nasi przyjaclela - tlimy ani

mowane o rótnych zwierzętach. 15.30 Decyzje piętnastolatków. 16.0łl 
Merdian - film fab. prod. Tv CSRS. l'f.30 Wojskowy film dolm
mentalny. 19.00 Dobranoc. 19.10 Wiadomości - wyd. kieleckie (ł.). 
19.30 Wieczór z dzienrJkiem. 20.30 Język angielski. 21.00 Język nie
miecld. 2!.25 Inicjatywy. 21.65 24 godziny. 22.05 Wtorek melomana. 

SRODl\, 18 STYCZNIA 
PROGRAM I 

U .4S Droga przez męk~ - odc. 12 pt. Przedświt. H.• W drodze 
do nowego, 15.00 Melodle - Rzecz muzyczna - Toruń. 11.30 NURT. 
18.00 Dziennik. 19.10 Obiektyw. 18.30 Entliczek - 1łownlczek . 17 OO 
Sens.geje z przeszłości . 17.30 Losowanie Małego Lotka. IT.SO Ale he
ca - film prod. ZSRR. 19.00 Dobranoc. 19.10 Siódemka. 19.30 Wie
czór s dziennikiem. 20.30 Mity i rzeczywisto~ - Ognie na ull
cacti ~ film fab. prod. ang. 22.15 Muzyczny kinematograf. !2.411 
Dziennik, ł3.00 W minuttt po premierze - program o rodzinie. 

PROGRAM U 
111.40 Klno TDC w programie fllm 11 cyklu. „Do przlll'* 

wy 0:1" pt. „Kłopoty z kasą". 18.05 Daniel Oruskat - odc. 3 -
fllm fab. prod. Tv NRD. l'f.43 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. 
18.15 Prawdy i legendy - Marysieńka Sobieska. 19.00 Dobranoc. 
19.tO WiadomoAci (Ł), 19.30 Wieczór z dzlennill:lem. 20.30 Język ro
ayjsld. 21.oo Język anglebki. 21.llO tł godziny. :&UO Bajkał - rep. 
Ili.OO Sledztwv - flhu fab. prod. bułg. 

CZWARTEK, li l!ITYCZNJA 
PROGRAM 1 

I.OO D1a a~h ~ polski, kl. 1 U.c. - lnaffłlil!acj& teleWI· 
r.yjna. 11.45 Ale beca - film fab. prod. radz. 12.55 Język pol5kl dla 
kl. ~ llc. - Dramat. 15.00 Melodie - O balecie.„ 111.30 Kinu 
tllmów animowanych. 18.00 Dziennik. Ul.Ili Obiektyw - progr&m 
m. In. woj. skierniewickiego. 18.30 Ekran 1 Bratll:tem. 18.oo Po11-
aon. 18.20 Próba mlstrzów. lUO Radzimy rolnikom. 19.00 Dnbranoc. 
tli.IO Siódemka. 19.30 Wieczór s dzlennlklem. 20.30 Człowiek 1. ?.Jar
eylll - odc. 3 (ostatni) - fllm fab. prod. wł. IUS Pegas. l!.49 
J)ztenn!Jr. n.11 w minutę po premierze. . . 

Pl\OGRAM n 
18.10 Paragrafy I my 18.40 Mam pomYJlł. 1'1.10 Sstuke ne eo 

ddel\. 17.40 Studio Sport. 18.10 Pasja, przygoda ryzyko. 19.00 Do
branoc. 19.10 Ł6dł naukowa (Ł). 19.30 Wieczir 1 dziennikiem. 20.30 
NURT. 22.00 24 godziny. 22.10 Chłopi - odc. S - fllm fabularny 
TP. n.oo Sytuacje - Cena słowa. 

PIĄTEK, IO STYCZNIA 
PROGRAM I 

tł.Ol Dla szltół: wychowanie techniczne, kl. l_. ne. - Nowe 
zastosowania techniki. p .M Meridian - film fab. prod. Tv CSRS. 
1&.oo Melodie - Malowany dzban. 15.30 NURT. 16.00 P:?l-enntk. 
1~.Jo Obiektyw - program województw: łódzkiego, klaleckłego 
li otrkowsklego, radomskiego, sieradzkiego (Ł). 18.30 znacie, to po: 
lłOpuchajCie - Zupa jarzynowa. 17.00 Spotkania z medycyn„ J7 30 

owieść o przyjatni - odc. I pt. „Mikołaj Sledych" - łlim fa
0

b. 
p rod. Tv ZSRR. 18.45 Magazyn motoryzacyjny. 19.00 Dobranoc. 
19.10 Siódemka. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.3S RobotnlC!:e losv· 
fGwlazdy patrzą na nas", odc. 13 (ostatni) - „Mąciciele" - flJni 
a
1 

b. prod. ang. 21 30 Studio Teatralne - st. I. , Witkiewics - wa-
r st 1 zakonnica. 23.00 Dziennik. 23.15 Sygnały. · 

PROGRAM U 
11.411 Ozu 1 ludzie - Ostatnie królestwo lCala•bi. Je.aa Godzina 

ośrodków - w programie m. In. fllm o malarstwie F. Topolskie
go. 1'1.30 Studio Sport - Turystyka i wypoezynek. 18.00 80 minut 
muzyki. 19.00 Dobranoc. 19.10 Wiadomości (Ł). 19.30 Wieczór a dzien
nikiem. 20.30 Język francuski. Il.OO Język rosyjski. 21.u 24 go
clsin7. 11,36 Człowiek s Marąll1 - :tllm fab. prod. wt. - odc. a. 
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