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pełna poświęcenia pomoc dla spo- \

POPULIRIY

łeczeństwa
żołnierzy

i gospodarki ze strony
Ludowego Wojska Poł
skiego i funkcjonariuszy
Milicji
Obywatelskiej.
Energiczną
i

luro Polityczne KC PZPR na posiedzeniu 3 bm. doko·
nało. oceny realizacji wytycrJ:nych Biura Politycznego
uraz dotycbczasowycb - 11rzedsięwzięr Bady :Ministrów
zmierzających do zhgoch~nia skutków ostrego ataku zi·.
my. Stwierdzcno. że przyniosły une poprawę sytuacji w trans11orcie kc.lejowym i komunikacji miejskiej, w zapewnieniu
prz~jezdnuści dróg. Następuje stopniowe uruchamianie przemy-

B

sprawną

działalność

rozwijają

t.,_

renowe władze administracyjne i
instancje partyjne.

słu.
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Ęiuro Polityczne wyraża przekonanie, że działając zdyscyplinowaktórzv nie, wspólnym wysiłkiem w krótBiuro Polityczne zaleciło Radzi.e setek tysięcy obywateli,
się
do
Ministrów
usuwania kim czasie zostanie w pełni przy-otoczenie
szczególną przyczyniają
normalna· praca gosposkutków śnieżycy i mrozów. Na wróeona
troską sprawę funkcjonowania sy.
darki i transportu.
zasług1fjt!
stemów ogrzewczy\;h i. zapewnie- szczególne wyróżnienie
nia zaopatrzenia ludności w opał QMW
tak, aby 1 jak najszybciej .w pełni
wyeliminować
zakłócenia
dotkliwie . odczuwane przez mieszkań
'
ców n,i ektórych
regionów kraju
Podkreślono konieczność kontynuacji · wysiłków · w celu przywrócenia pełnej mocy systemu energetycznego oraz sprawnego działania
transportu kolejowgo l drogowego.

PIERWSZA

POPRAWIŁA

SI~

Biuro Polityczne wyraziło uznanie dla ofiarnej pracy kolejarzy,
i transportowców,
energetyków,
pracowników służb komunaJnych i
służby zdrowia, dla górników; dla
załóg wielu zakładów pracy
i
przedsiębiorstw
handlowych, dla
walka
s mroJuź
kolejenergetycy, - kolejarze.
pracownicy służb miejskich i dro ·
gGwych, a
także komunikacji 1
zaopatrzenia, prey- wydatnej po
mocy wojska i całego społeczeń
stwa czynią wszystko
dla przy·
wrócenia normalnego rytmu :tyc;la
w Ji:raju.
To właśnie dzh;ki o!
brzymiemu wysiłkowi i pnswięcfl·
niu setek tysięcy ludzi, kt6rz;v
dzień I noc trwają na ,swych po ·
sterunkach sytuacja w7raznl.e
się poprawiła W wielu ;akładach
pracy można było podjąć codzien·
ną produkcję.
Sprawnie na og61
funkcjonował handel, placówki usługowe i słuź~a zdrowia.
Nadal
zem i

ną

dobę

trwa

śniegiem.

przez Władysławowo do Jastarni.
Przetartymi szlakami kursują autobusy. PKS oraz dowozi si<> żyw"
ność.
Oczyszczenie tej drogi lll"
było łatwe.
Niektóre odcinki "
długości od 300 do 400 metrów były zablokowane 4-mątrowymi zaspami i żołnierzę Marynarki Wn· l" ·
,..
j enne j . musie
1 Je ©czyszczac ręc1·
nie, -wykopując głębokie tunele w

śniegu.
Odśnieżenie
tras komunikacyjnych pozwoliło wznowić na Wit:Je odcinkach
komunikację pasa
żerską, PKS.
3 bril. rano wyje.
chały z Warszawy wszyst k ie 811

glstrall Sląsk -

ŚWI~TO BIRMY

w

.

.KRAJU!

Cukrownia 1 Gmławice" wvtconata
plan produkcji cukru
-

I

Mimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych do··
brze pracująca załoga cukro\\ni „Gosławice" koło Konina, l!
bm. na 20 dni przed terminent
jako · pierwsza w kraju wy
konała pła.n
produkcji cukru
w bieżącej kampanii cukrowniczej.

l

porty (z Wybrze;
żem Gdańskim) oraz na llnli Gdynia - Warszawa. Bardzo · ofiarnie
pracują
brygady ' służb wagonoI
wych zajmujących się naprawą ta-====boru.
W Krakowie usunęły one
awarię 750 wagonów, w tym 550 węNie jest to równozqaczne z i:aglarek.
kończeniem przerebu 'buraków ·Nadal Jednak nótuje się zaklócena placu składowym jest jeszcz~
nla
w
komunikacji · pasażerskiej
j
PKP. Wiele pociągów przyjeżdża do
surowiec wystarcza ący · na trzycelu ze znacznymi opóźnieniami, co
dniową pracę - wykonanie planu
jest wynikiem
m. in. zawiewania
było możliwe dzięki pełnemu wyzwrotnic przez śnieg.
Nie zawsze
z okazji §więta .narodowego korzystaniu wyższej niż zakłada·
regularnie
przybywają do końcoSocjalistycznej Republiki Unii
no zawartości cukru w burakach.
wej stacji pociągi kursujące na tra
Eirmaiiskiej. przypaclaj!)ce::?o w
Jest to zasługa ofiarnej pracy casaeh lokalnych I podmiejskich. Stołe3· zało"i, która podwyższyła o 20
sunkowo dobra sytuacja panuje w
dniu ~ bm.. orzewodniczacy Ra"'
tej dziedzinie w re.Jonie Trójmiasta
dv Państwa Ht>nr:vk .Jabłoński
proc. dobową zdolnołć przerobowa
I Szczecina. Nadal odwołar,iych jest
w.vstoo;iwał depeszę gratulacvjw stosunku do założeń planowy::b
sporo pociągów dalekoblet.nych, a , na dQ
prezydenta
republiki
Dzięki temu skrócono okres sklate. które wyruszają w drogę, nieu Ne Wina.
dowania
surowca,
zmniejszaj,łf'
kiedy nie d<>cierają do celu.
nieuniknione w takim przypadku
3 bm. w godzinach
popoludnlo- ~l'!JIZ:C::Q;;i;i::r;cc1::===:::r.;;__.;:::::: straty na zawartośc'? cukru w buwych
uwolniony
tkwiący od
kilku został
dni wnatomiast
zaspacn 1ai::mll'Jll!'!lll!!!l!!llmal!!'3~11111!1&:11ft&E:F''ll!lll!!!!lllll!l!!!!mll!ll'll"'lllm:llll!r'.:!l!lln_,.........,'!'2•
pod Swarzewem na linii Reda Hel pociąg osobowy.
Na Unię tę
o
skierowany został specjalny pociąg
~
z pługiem wirnikowym wraz z licz
~
(Dalszy eitU? na &tr. 2)
~~---~---
...

Depesza

Z

-

Pol Ski•,

tobusy dalekobieżne.
Na Sląsku
komunikacja regularna •KS funk·
cjonowała w 96 proc.,
w rejonie
Rzeszowa w 95 proc., a na tere- ·
nie zarządu PKS
w
Kielcach .
DB OGI
Krakowie i Opolu w 90 proc. NorPonad 20 tys. drogowców i pra- malnie
pracowała
komunika~ja
cowników wielu zakładów
ta autobusowa - m. in.
w rejonil"
trudnionych było 3 bm. przy o- Tatr. Nie dótarły tu jedynie auczyszczaniu tras komunikacyjnych tobusy z Łodzi i Lublina.
Szczególne trudności notuje al;:
Dzięki ich wysiłkom w ciągu cstatniej doby zdołano przywr·'>- w rejonie Bydgoszczy, gdzie koeic'? przejezdność także na 5'1 od munikacja regularna wykonywa·
cinkach dróg oczyszczanych w dru- na je~t
tylko• W _jednej trzeciej I
giej kolejności, liczących w sumi•· Powazne zakłocema w kursowa- ,
ii:
964 km oraz na ponad tysiącu od· r.iu autobusów PKS występowały I
;;i
cinkach dróg oczys;:czanych w również
na terenach działalności/
I
trzeciej kolejności, mających dłu zarządów PKS w Gdańsku. Biagość pon11d 11.1 tys. km,
ł~stoku, K_?sza!inie, f,odzi, Szcze-1
Silu.- w-iati~ : op&dy ~gu' pu-wu- dn11•;. 't,V re;<•o'tf„ch f""K pcned p.· ·
dują jednak powstawanie nowych kwa
kursó.w autsbusowych nie! Jugoslow!aflska · agen'i:Ja Tanjug,
zasp, utrudniających ruch kołowy. odbywała się zgodnie z ror.kład"'m powołując się na dobrze polnformojazdy.
Nadal sporo autobusnw wane źródła w Pekinie, pnd11ła, że
Wskutek
utrzymujących się zawiei, nieprzejezdne są drogi o majdowato się jeszcze w zaspach wlceprzewodnlczacy KC , K.PCh I
L
„:t..e ws k u t e k pra;:v czlonł'I<
Biura
Politycznego KC,
czyszczane w pierwszej kolejnośct T 1.ze b a d o d ac.
Wang Tung-sing
utracił
niektóre
między Koszalinem
a
Kołobrui sprzętu w bardzo
trudn~ch wa- ważne stanowiska partyjnP - kiegiem i między ~ydgoszczą a Człu runkach oraz z powodu niedostat- rownika
kant:elarll
głównej. KC
chowem. Ruch nie mógł się odby- . ku akumulatorów oraz ogumienia, KPCh, dowódcy jednostki ochrony
wał? na 32 drogach oczyszczanych częM urzadzeń i samochodów m11centralnych urzędów partyjnych I
w drugiej kolejności i na ponad siała być ·wyłączona z akcji. nro- pa6stwowych oraz kierownika Ko2,1 tys. odcinkach dróg oczyszcza· gr.wcY' czekają więc na ilną po· ~~~h d/s Bezpiecze6stwa przy KC
nych w · trzeciej kolejności, mają moc zakładów pracy. .dysponują•
cych
łączną długość ok. 15 tys. cych taborem
nadającym się d'.l
w KPCh zostało przywrócone staIzraelskie patrole wojskowe zablo ł<owaly 1 bm. drogi na okupowaoczyszcza~ia dróg.
km.
nowisko sekretarza generalnego, któ
nym zachodnim brzegu .Jordanu k1Jnt. rotując
dokumenty ludności
re do 19G7 r. pełnił Teng Siao-ping,
arabskleJ.
Trudn'a sytuacja panuje w rejo·
Po
11-letnleJ
przerwie
sekretanem
KOLEJE
nie Chełmży.
Kontynuowane !IQ ·
r,eneralnym - jak
poinformowała
prace przy usuwaniu zatoru złożoRównlet na sieci kolejowej praco- prasa chińska - został
Hu Jaonego z k1lkuset samochodów, kt6- wało 3 bm.
kilkadziesiąt tyśięcy pang kierownik Wydziału Propagan
ry powstał na . obwodnicy
lej osób - kolejarzy. żołnierzy,
pra- dy KC KPCh, atakowany w oktemiejscowości.
Na skutek silnego cownlków wielu zak!.adów którzy sie „rewołucJI
kulturalnej", · a w
wiatru,
między
Toruniem
11 starali się zapewnić możliwie spraw- grudniu 1978 r. wybrany w skład
Cłtełmżą powstał nowy zator. Po- ny kurs pociągów. Wysl!ki te przy- Biura Politycznego KC.
prawiła się natomiast sytuacja na niosły znaczne efekty.
·
'"'d • k"
o czyszczono rządowe,
Uruchomiono wszysfkle górki roz- ~
W Yb rzezu
im.
oczyszczono
spor~·•
liczb" •. Q
zg1·nęJo
S enat i' Zgromadzenie N arodow 0 k1ej
. ·Bach tiar znalazł sie. edyż nie
· u dans
d
j uz· b.o w1em
rogę prowa zącą l
zwrotnic i przejazdów.
Normalny„ ~
Redy do Pucka oraz z , Pucka ruch przywrócono na głównej maparlamentu irańskiel(o zaaprobowa- wysunął żądania abdvkacii cesarza.
o:;;.;;;..=::"::::::!ll•lilllill••••=::il:i:::si=ć:::=o-10
ły w środę na oddzielnvch zamknie czego domua sie ooozvcia.
tych sesjach 63-letniel(o dr SzapuSytuacja w kraju .!est nadal nara Bachtiąra iako n~wel!o premie- pięta. Doniesienia rozl!łośni radizyra Iran~. Jego cyw1lnv rząd ~a- . wvch mówią o nowvch starciach w
·
·
stąp\ wo1skowv rząd l(en. Azhar1e- Teheranie i innych miastach irańNa Morzu Karalhsldm sat.onl\ł pły- go. którv sprawował władze przez skich.
·
nący pod banderą cypryjską ame• 2 miesiące. oonoszac fiasko w pr6ryka6skl tankowiec
„Ma~ter Ml- bach doprowadzenia do opanowaW środę wieczorem w Teheracbael". Według piP.rwRzycb donie- ni"a krvzysu.
sień, zginęło
nie nowv premier Bachtiar oznajponad .JO marynarzy.
Tankowiec wiózł kilka tysięcy ton
Agencje praSQ'W·e Re?>tvcznie
mił na konferencji prasowej o rozoleju napędowego z wene-&uełl
na ostrożnie oceniaja szanse
noWel?o wiązaniu tajnej policji •• savak" i
Haiti.
rządu . wskazulac na izolacje w la- zapowiedział
stol)Iliowe zniesienie
.~ ---~~
· ~~~...,,,,.,...,...,._....,..,,„..,._...."""~.-~......_..._...............„ ...
sta.nu wyjątkoweeo. ..Iran nie bę
dzie odtąd żandarmem Zatoki Per·
skiej" oznajmił premier ·stwierdzając, że .. wznowionv zostanie eksI
port ropv naftowej do innvc'h krajów z wyjątkiem
- jak stwierdził [zraela i Republiki Połud
niowej AfrYki". Premier zapowiedział Ponownie,
że ce.sarz Iranu
Oceniana w wielu krajach
jako samochodów, w tym równiet clę;t uda się .Jlla wy.p ocz.vnek" za l(ranajcięższa w okresie ostatnłch. 15-30
kie ciężarówki.
nic~
·
lat zima wciąż daje się we znaki
na półkuli północnej. W samej tylko Europie zachodniej i środkowej
na skutek mrozów i zawiei w okresie ostatnich
pięciu dni
ponlosJy
śmierć co najmnie.1
52 osoby. W
Ucią:iliWll 11pady §niego zmusz~ją słu:tby komunalne do zwiększone·
Anglll, Szkocji, w Belgll. w Niemczech zachodnich, w ' NRD. w Danll, .'
go wv~ill•u 1iriy jego uprzątaniu. Urullhomir-no ciężki sprzę·t, a w pra·
w Czechoslowac.11 i na Węgrzech to
cy 1>om ~gaja tołnlerze. studenci, załc>gi łódzki~h zakładów pracy.
czy się nieustanna walka o wznowienie przejezdności szlaków komunikacyjnych, utrzymanie zaopatrzeTradycyjna lmchnla fancuska mo- przykładu podaje on dutą popular.
nia w energię elektryczną t ciepło.
te być rzadką przyjemnością dla pod- ność i wzrost spożycia.
zwłaszcza
W wielu krajach odwołano zajęcia niebienia ale p0ważnle szkodzi zdro- przez młodzież . coca-coli zaw!eraJą
w szkołach. z wolna przywracana wiu. Tego typu ostrzeżenie wysuwa cej wysoki poziom cukru. co szczejest . komunikacja kolejowa, ale o- pod ad·resem
swych współrodaków gólnie niekorzystnie odbija sJę
na
późnienia poctj\gów są znac'Zne. Na
prof. Jean . Vlgne. ordynator wydzla· zdrowiu młodego pokolenia francudrogach tkWią w zaspach
toysiące lu badań
medycznych przy paryskim ski ego.
szpitalu Cochin. Wydal , n w grudniu 19'/8 roku książkę na temat tra·
Innym niebezpieczeństwem zagratadycji gastronomicznych we Francji jącym zdroWi·u społeczeństwa franFrancuz! - twierdzi pro·f esor Jean cus·kiego jest coraz badzle.1 rozoow.
Vigne - Jedzą za dużo I nlewlaScl· szechniający slę we Francji zwyczaj
wie.
Według
oflc.falnych danych Picia Whisky.
dzienna dawk'ł cukru we P'rancH w
Jak wynika z oficjalnych danych.
przeliczeniu na jednego mieszkańca na które oowołu .je s!ę orofesor. Franwzr.osła ponad 10-krotnle w ciągu u- cja oJczyzna najlepszych Win
biegłego stulecia. Francuzi spożywają shła s!ę trzec!m w świecie po StaW Alpł.ch Szwa1carsltlch
mnotą też dwukrotnie więcej chleba I złem
nach 'Zjednoczonych i Japonii lmpor.
się śmiertelne ofiary lawin., )V po- nlaków niż przed 50 laty.
Profesor terem whisky, W 1973 r. we Francji
bliżu mlejseowości Andermatt lawi- V!gne wskazu.le takte na fakt. te we Wypito 34 m.Ln butelek whiskY
w
na zasypała we wtorek grupe 1~r Francji jada się za szybko I że zani- porównaniu z 1 · m!llonem przed 20
ci:łrzy. Odkopano zwłoki dwóch osób, ka
stary zwyczaj rozsmakowywania laty.
trzeciego turystę udało się uratować się w spożywanych posllkach. Jako
Według
ankiety przeprowadzonej
na czas. Dwóch narciarzy
nad„! konsekwencję zwiększenia t'uszczów przez Instytut Louisa Harr!sa.
któNajpew?1il'jszym 4rodklem lokomocji słały się teraz•.- sanie, Coraz
uważa się za zaginionych.
w codziennych posiłkach profesor po- rej wyniki zostały opublikowane w
daje wzrastającą liczbę ludzi otyłych llstopadoWym wydaniu czasonisll\a
więcej widat, Ich na łód:rkie>h ulicach. Za sprawą surowej zimy spo·
Agencja DPA przypomina, te w we Francji.
„La Table et Maison", artykufy
· dziew11ń sie •talc2y powrotu do dawnych, tradycyjnych irod~lÓ':t lodzień sylwestrowy lawina
zasypała
Zdbnlem
autora ksiątld Francuzi żywnościowe stanowią nadal najważ
komocji.
·
w Szwaje.uli ł turystów zachodnlo· przechodzą coraz bardziej na zgubny nlejt.!ą pozycję w budżecie rodziny
Fot.: A. Wacb
n!emleck!cb.
tzw. amerykański. styl tycia. Dla francuskiej.

zm1anv
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personalne
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TRAN MA

dla Polski
3 bm. zawarty ze-dał
międl'.y
Centrala Handlu
Zagran!ezneiio
.,Rolimpex" a radz!eckim przed·
siebiorstw„m „Eksportcbleb" kontrakt na dostawę 500 tys. tnn pszenicy konst1mncvint>j z ZSRR
do
Pdski w 1!179 rOtecny kontrakt J_.st kont:vnu.a·
cją wieloletniej wsnółpracv w tej
d?:iedzinie m!edzv obu krajami.
Zboża
radzieckie. n zwłaszcZJ.
oozenicę cechuje wvsoka
Jakość.
Ko~zvstnv jest również fakt. że są
one w c-ałośc! dostarczane drogą
lądową. odciiiżając w tvm Z3.kres!e oolskie oortv morskie.

•

napięta

•Zatonąl.·ta,nkow1•ec·

dZI

1fi2 OSOBY ·PONlOStY ŚMIERC

I Ci~żlde

skutki zimy wEuropie

Francuzi je zą za
i ,niewłaściwie

Rośnie ~zba

la

w •

W środę w Genl'w!e odbyfo się
kolejne spotkanie szefów d.eletacji
ZSRR i USA prow.idzącyrh rozmo·
wy w sprawie 0 irranirzenia strr.te·
glcznycb zbroje6 ofonsywnych •

REMTERA

Sytuacja . nadal

marynarzy

Ł0

L'akaeh. Nawet w ostatnich, z uwagi
na warunki atmosferyczne
niezwykle trudą.ych 'dniach,
nie
przerwano produkcji. Dzięki wła
snemu agregatowi
dostarczające
mu prąd, nie dopuszezono
do
przerw w pracy zakładu.
Uzyskane
rezultaty
stawiają
,.Gosławice" na pierwszym miej~
scu w krajowym współzawodnic
twie tego typu przedsiębiorstw.

~lsALT„II

l

w

.

ł dniu roku. słońce wze•
o godz. 7.-15, zajdzie zaś . o
godz. 15.37.

W

szło

obehOdzq
Grzegor2·, Eugeniusz, Tytus

op

k

w dniu dzlsie.iszym dla Lodzi
przewiduje nasti:puj•\Cli\ pogodę:
zachmurzenie umiarkowane o•
kresami duźe z 11rzelotnYmi opadami śniegu. Temp. od m1nuą'
12 st. do około · -9 st.
Wiatry
umiarkowane
110łudniowo-za
cbodnie i zachodnie.
Ciśnienie
o godz. 19 wynosiło 982,6 hPa
(737,0 mm).

rocznice
Proklamowanie nieBirmy
1809 - Ur. f,. Braille, wyna·
lazca pisma dla niewidomych.
1948 -

pcdległoścl

a

sobie

mfśl

Z pcwnościa bardziej kocha·
my to, co jest nad nami, niż
to co jest p•miźej nas.

Uśmiechnij się

ofiar

- Nie wie pan przypadkiem,
czy tu Jest w 11oblizu jakiś d worzecT

Nasz wspólny

obowiązek wAżKrn _ n_Ec_Y_zJ-_E_w_u_·R_z~:;__n_z1E_:.i MTASTA

Podwyżka

cen

~?.~~!ęl~1nclf~?.4~ Dalszv POSii stabilizaeii żVcia s111leczno-11s11H1arcze1111 w Grecji

W

wania systemu energetyc:mego, tra.n.sportu i zaopaitr:ne.
nia.
Wczoraj rozpoczęły pracę pierwsze odid.ziały produkcyj.
.
ne. dziś następne, do poniedz.ial:ku powinniśmy przywrócić normalny
rytm pracy całego łódzkiego przemysłu, Jest to operacja skomplikowana, przede wszystkim 'Ze wz;ględów energetycznych. Cab Lódź zuźywa 9 dużych po!llą.gów węgla, nie liczą.c zubeia. Indywidualnego,
a pamiętać trzeba, źe samowystarcza.ID! jesteśmy tylko .w połowie.
Im S;ZYbciej uda się zatem zlikwidO<Wać skutk1 klęski żywio.!owej W
najw1ększycb elelcl.rowniach kraju, im sprawniej działać będ:zlie transport kolejowy - tym szybciej kolejne zakłady podeji."llować będą

. Wczoraj w godzinach popołudniowych w siedzibie Urzędu Miasta
Łodzi odbyła się pod przewodnictwem I sekretarza KŁ PZPR - BO·
LESŁAWA KOPERSKIEGO kolejna narada. na której omówiono aktualną &ytuację powstałą w naszym mieście i województwie 1IO ostałnim ataku zimy. · W naradzie wzią.ł udział prezydenł miasta Łodzi
JOZEF NIBWIADOMSKI.
Podjęte zostały decyzje, które wpłyną. na 1>0prawę 1yt11aoJi w zakładach produkcyjnych 1 w mieszkaniach.

biurowych I mal'(azvnow:vi::b.
Pracownicy uruchamiaJ!lYCh zapracy - mimo niedQ'1odkładów
nlezbvt
atmosferycznych,
ności
rytmicznego Jeszcze funkcfo.nowawinni przenia komunikacji strzegać ustalonych godzin roz1>0·
czy.nenia pra1:y w ramach obowiazującego svstemu Zllllianowegoenergl:I i szcsególOszcsędnośó
ne przestneganle dyscypliny w
&lJO•
chwili obecnej je.-;t 111rawa
leczt1eJ rangi i obowlĄzkiem każ
dego obywatcb.

pracę.

Do teJ chwilł Jl'l'Zooiwchiała~ musimy Jednak zdecYdowa.nle ja.kieJkolwiek samowoli. W Lodzi samowolnie podjęło wczoraj J1l'acę killka
sakładów, W momencie gdy bilans energet~znv miasta jest niemtiern.i~ napięty, takie pootępowanie sprawia. że brakuje energii w i-nnych
dz1edz.lnach, obecnie znacznie warżnieiszy·ch dla funkcjonowania mias-

ta.

Między Innymi o tych sprawach mówiono na wczora.jszeJ na.radzie
łódzmiejskiego
społeczno-gospodarczego województwa.
aktywu
przewodnictwem
pod
kiego, która odbyła się w Kl. PZPR
I sekretarza KL PZPR - B. Koperskiego. Są to zjawi.sika niedopusa:czalne t winni będą kararu z całą sur<>WOOcią. Scisle egzekwowanie
wykonywania zarządZeń prezydenta miasta w taklim momencie je.st
sprawą niezwykle istotną. Jest Jednocześnie sprawdzianem obywa.telskich I icospodarskich postaw kadry kierowniczej. ludzi odpoWiedz.ialnych za sprawy m iasta. A luooi odoowiedzrlalnYch Jest bairdzo wielu.
Jesteśmy WSl:VSCV !
Dlatego teł 1 dniem wczorajszym organa MO z uPowa.żnlenła prezydenta miasta. rozpoczęły karanit> mandatami kierowników tych placówek I przedsiębiorstw. które nie · noo.fęlv prac norzą.dkowych przy
zwląza.nych
za.nledba6
odśnieżaniu. Karani ·tet będą ludzie winni
z obowiązują.cym reżimem oszezędnoścl energetycznych. Gdy awaryjnie wyłącza.ne sa cale kwartały miasta, nie można PQ'lWolić na rozrzutność I Iluminację parków, sklepów i domów towarowych, jak I11P.
„Hermes". wJuventus" i i.nne.
odobnie lak inne o.środki w kraj!ll, Lódź ro.7JWijala ,się w
ostatnich lata.eh. dynamicznie. Rozwój ten 7Jlllierzyć możemy także przyrostem ~ycia ener,1tii elektrycweJ. którv w łódzkim orZea:nvśle wYniósł 2,9 proc., w komunikacji iedvnie 0.5 pro<:„ ale w f.ndywidualnych gosp<Xlar.
stw:tch domowych luż !Xl'Md 9 or<X'.
o probleCiPszą.c sle z rozwoju, pamieta~ musimy
warunkach
mach Jakle on z soba niesie. a w obecnych trudnych
zimowych raejonatna gospodarka energią. elekłrYCZDlł i ciepłem staje
się zadaniem naJwatnieJs-zym, Równie wat.nvm lak udział ka.żdego 
z nas we wspólnej t>racy nad porządkmvaniem miasta, odśnierż.ainiem
swo.ich os-iedli m ieszka-niowvch . '!akładów.
Ta osta.t.r1la Sl)rawa oowinna S'Zlczee:ólnie leżeć na sercu nam wszystkim. Tlumat'ienle nieobecności w praev brakiem lnformacJi Jest
przecież zwykłym wykretem. Cochlennle o godz. 19.19 w wladomoś
ela.ch lokalnyl'h li 11rogramu TVP publikowane są. listy kolejno urucihamlanych oddziałów i zakład-Ow produkcyjnych. Te same informa Gdy śnieg
cje podaje radio w Dro!!ramie lokalnvm. a raino orasa.
ł mróz utrudniaja nam żvcie. możemy się spóźnić . ale nie mme nas
we wspólnej walce re
z~braknąć tam, !(Idzie jest nasze mieJsce (er)
skutkami zlmy.

P

Kronika wypatlltów
& Godz. 9.25. Kierowla · „Nysy"
Tadeusz S. jadąc nieostrożnie ulicą
Zgierską przed posesją 141 spowodował zderzenie z tramwajem 22/3, w
wyniku czego doznał on ogólnych
potłuczeń. Straty ponad \11 tys. zł.
& Godz. 11.40. W kotłowni osiedlowej przy ulicy Kniazlewlcza 7
nastąpiła powatna awaria kotle parowego, podczas której poparzeń opalacz
raz potłuczeń ciała doznał
.Józef a . Poszkodowanego odwleziono do szpitala.
& Godz. 16. w mieszkaniu Marli
przy \IJICY G<laf!siµeJ 15, prawR
dopodobnle .od pledopalka z paple•
zapaliło sle lótko z poścJelą
rosa
oraz odzlet. Podczas potaru nie byIo nikogo z dorosłych porn 6-mlestęcznym dzieckiem, które na szczęścle nie uległo zaczadzeniu.
& J;odz.' 20 .35 . Na terenie EC IV
wybuchł potar w baraku drewniesię
nym, w wyniku czego spalllo
kilka metrów kwadratowych sufitu.
Pr7.yczynę usłali specjalna komisja.
& UWAOA: Swia<'łkowle potrącenla prze?. nieznany samochó<'ł niewldomP11;o FPl!ksa K. (w tnf. z dn.
2 bm. mylnie podano, te był on w
stanle nletr1e7w:vm) na ul lnflan-

cklej tn2, w dn. 31.12. 1978 r ., ok.
godz. 11.50 - a zwłaszcza kobieta
jezdnię

przechodząca

równocześnie

z poszkodowanym, która następnie
proszeni
rozmawiała z kierowcą są o skontaktowanie sle z WRD MO
ul. Wł. Bytomskiej 60, tel. 715-86.
(eh)
- ~~~~~~~~~~~

Szybowcowe rekordy
Zachodnioniemiecki pilot - HansWerner Grosse, ustanowił w okresie
zaledwie pięciu dnl cztery fantastyczne szybowcowe rekorrty śwla
t11. Startując z miejscowości Allce
Springs w Australii, poprawił rekordy śwlatą w 11,rze!ocle prędko
ściowym pd trasie trótką a- on; w
prteloci& ' ' absohttn)'m J'ÓWJlliet po
trasie trójkątnej. W środe podczas
Idealnych, nie spotykanych w Europle warunków termicznych. przeledługoScl
trójkąta
on trasę
ciał
1161,8 km, poprawiając swój własny
sprzed czterech
rekordowy wynik
dni o blisko 50 km. Drugi rekord
tb przeciętna prędkość uzyskana na
wynosząca
trójkąta,
trasie tego
145,3 km/godz.
Warto dodać, te podczas rekordowego lotu wykonanego na szybowcu ASW 17, Grosse uzyskiwał czę
sto prędkości ponad 250 km/godz.,
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Pre.zydlum Ra.dy Narod-Owej Miasta ł.Od:r.1 :r. głębokim talem u•
wiadamla te w dniu 31 grudnia 1911 roku zmarł nagle

towarzysz JERZY CHABELSKI
„

Midyrektor Departamentu Wsp6łpracy Kulturalnej z Za.granie~
nisterstwie Kultu.-y I Sztuki, ·b. 1ekretar11 KL PZPR, b, kml•al generalny PRL w Leoningrad'llie, b. wieloletni radny Rady Narodowej
Miasta ł.od:r.I.
Odszedł od nas zasłułol'.ly działacz polltyc:zny. długoletni pracownik aparatu pa,rtyJnego dzlałac~ ZWM ł ZMP.
Za swoje zasługi w pracy ł dzlałalnośc; odznaczony został m. ID.
itnvtaml: Koman!l..rsklm Otlcer~klm . Kawalerskim Ordttu Odro<łzenla Polski. Złota O!l'!lna.ka l:m. I. llruickiego ff nnornwa/O!lznak~

•mast11 f,odz!.

R<>!lzinle ora'll Wsp6łtowainys:r.om pr111Cy l dzlałalnoki składa wyra?.v '?IPb<>kłe1m wsp6łczucia
CześE Jego pa.mięci!
PREZYDIUM RADY NARODOWE.I' MIASTA LODZI

r;rudrtła

Dnia 31

1971 roku zmarł

towarzysz JERZY CHABELSKI
<:ułułonv !ILiałaci pa.rtyjnv i mtodzietowy. byty t sekretarz Komi-

sekretarz Komitetu
DzlelnlcowP4{o PZPR l.6dż-Sródmleścle
PZPR. w o§tatnich lałarh pełnił odpowiedzialne funkcje
padstwowe• konsula generalnee; 0 PRL w T.enine;rad'Zle a nastennie
MlnistPrstwa
Zagraniea
dvrektnra • De1>artamentu W•1>611>rar:v
Kułturv 1 Sztuki.
OdznaC'Zony wysokimi odznac?.Pniaml patlstwowyml 1 społe<:znymi
m. In. Kr'l:ytem Koman<łor«klm Or1Prn 01rodzenia Polski Krzyłem Oficerskim Orderu O!lrodzent. Polski. Krzytem Kawa.Ie-rsk1m
Orderu Odrodzenia Polski. Złotą Oiznaka Janka Kras'rkiego; Honorowa 0"znaka M . l.odzi.
CzetŚE .Jee;o pa.mięci!
KOMITET DZIELNICOWY PZPR
LODZ-SRODMIESCIE
tetu

~.6!1zkiegn

„
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clęt~leJ

s. + p

OOP 1 innvm, 1\„„11.,.„.,.nnfAmł WO)lliknwymł.

Pogneb odhę"?.io 9jp linio f •ty•znla hr. o ęodz. U z kaplk:y
cmentarza św. \Vo_jrfp•h• onv ul Kt1rr•akl o czym pnwiadamlają
pograteni w glebnkf-.. •m„tk"'
ŻO"IA, MATK & SYNOWIE z ŻONAMI
i WNUKOWIE

..
i:łeboklm

talem tel!'flamy

MARIAN~ WITKOWSKIEGO
nleodtałow1tneg0

nej AM w

współorganizatora

Zakładu

ł..ol:r.1 . pełnego serdeczności I tyczllwości

Patologicz-

dla lud-il pra-

we.go Człowieka, cichego 1 wielce ofiarnego Pr-aeownika. Będziemy
Go zawne 'Ze cz~a wspnmlnaE.
Se-rdeczne wyraiey wsp6!c'l:ucla

żon.te

I Córkom

składaJĄ

WSPOLPRl\COWNICY ZAKl.AbU ANATOMII fATOLO·
GICZNEJ INSTYTUTU PATOLOGU A.al w LODZl
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Zakłady Produkcji Przetwórstwa
Zakład Obuwia I Odzieiy Skón:anej

no",

Pianki Poliuretonowej ,Polopren",
„Skogar'', xaklady produkc1jn•
spóld1ielaości pracy w branioch dziewiarskich, odxleiowe) i skórzane),
fabryka Kollów i Radiatorów „Fakora", Zakłady Cewek Przędxolnlcz,ch,
Fabryka Farb I laki arów, Fabryka Kosmetyliów .,Pollena-Ewa'·, Zakla Jy
Jedwabniaego „Orta!", Fabryko Zegarów „Mflro-Poltik",
Przemysłu
lód•ka Drukarn-la Akcydensowa, Zoklady „Mody l'ołsklej", Zakłady Wr
robów A!bestowych „Polonlt" (1 wyjątkiem pnędzalnl), Zaklady Radiowe ,Fonlca" (wydziały mechaniczna), Zoklady Przemysłu Filcowego Odddal B, ul. Jana 1/3, l6dzlde Zakłady Wyrobów Gumowych „Stomil"
- oddział wtrysku obuwia 1 termoplastów;
:S. Wszy•tkie przedsiębiorstwa brani budownl-.
4. Wstyslkle Inne zakłady dotychaas nie funkcjanufqce I ni• rospoayrws•
łące pracy w dniu 4 stycznia 1979 r. rozpocrynalq normalnq pracę w ponledzialelc, 8 stycznia.
5. Ponadto przypomina 1lę, te wszyscy studencl-męłayfnl powinni 1gło1it
si• 4 stycmla w swoich uczalniach celem wlqaenła slq do akcji ocHniełania.

w

• *

e
br.
dn.iach 2 t 3 stycznia
odbyły sie spatkania władz
politycznych i państwowych
· · k"
• t
·
m1e:is 1e1?0
woiewodz wa
dyrektorami
z
łódikiego
I
zjednoczeń pionu centralnego
większych zakładów pracv na te·
mat d11lszej normalizacii żvcia st)()łeczno-i:ospodarczego i lkwidowan!a
skutków zimv.
I sekretarz KŁ PZPR - B. Ko·
perski i prezydent Łodzi J. Niewiadomski ixxUeli decyzje 0 konprotvnuo-waJlliU i rozooczvnaniu
dukcji orzez zakładv Pracy, Instv·
wvmie·n ione w t>Ublikowa•
tucje
komunikanvch wczoraj i dziś
w aspekcie bilansu ener·
tach,
f!etvcznee:o.
Oczywiście, uruchomienie produkcji w tvch zakładach uwzględnia

priorytet zapewnienia enerltil clespożvwcze1to.
pła dla przemy3łu
służbv
komunalnei.
l{osp0darki
zdrowia i innvch zakładów szcze"Ólni·e waz"ny~h dla "OS"""'arki na.-. """
~
.-.
rodowej i społeczeństwa.
PrzezwyclęłaJąo trudna s:vłuacJe
w energetyce. trans11orcie. komu·
nikacjl i łacznoścl, służby mie.iskle
i zao11ałrzenla, 11r1y szerokiej 110,
moc! społeczenstwa. o.panowały k~taklizm tegoroczne.i zimy I obecnie
stopnicwa stabilizacje
notuje się
sytuacji.
pracv oodejmujące proZakładv
h dl
j d
• i
d u k cie.
nstvtuc e. omv an <;>We
na dalszv deficyt
ze względu
ei.ergi! i ciepła - winnv rvgorvstycznie prz~trzeeać ustalonvch liunikalac
mitów poboru enereil.
nadmierne110 oświetlania oomiesz.
czeń produkcvjnvch. a szczegól nie

Jerzy Chabelski

w 1951 r. zostaje przewodniaqcym Za·

rzqdu L6d1klego Zwlq1ku M/ocl11eiy
Polskie! pelniqc tę funkcj• prze1 ~11ka lat, następni• tow. Jerzy Chab'!I·
ski przechodzi do pracy w aparac••
partyjnyrn, -pelnlqc w nim wiele od·
p<>lirledt1alnych funkcil. W 196' roku
1ostale wybrany I sekretarzem KO
PZPR, a w 1971 sekretarzem Kl "?PR.
Na wszystkich powierzonych Mu pnez
stanowiskach ciał ile po1,.,t
portlę
Jako pe/en :raangałowanla I arllwoicl chlalaa. tako cdowlek nie1nta•M•I
lnlclatywy. Praculqc ukoAcnł wyłn•
studla na Unlwersytećle Łódzkim.
W łatach 1974-78 l•rz• Chabe•11!1
pracule w 1łuibie rag•anlctnel pelnlqe
funkctę Konsula Generalnego Plll w
lenlnqradtle.
Ostatnio aracował na stanoW!SkU
dyrektora Departamentu W$pólpracy
Kulturalnel t Zagranlcq Minlsters.wa
Kultury I Stiuki.
Jenego Chabelskiego rest
!lmier~
dotliliwq stratq dla partii . które I był
oddanym I aktywnym działaczem. Jest
kt6•1J
1tratq dla wsrystklch,
teł
W dnlu 31 grudnia 1971 r. tmarł
Go tnali. cenlll za Jego oflarnołć, za
nagle towarzysx Jeny CHABELSKI dziawielkie umil-I• spraw swego
łacz partylny i spoleany, od najml?d·
sla, 1a Jeqo serdllClny <tosunek do
szych lat oddany sprawie socJalltmu.
spraw lud:kiclt.
Urod1ony 22.10.192' r. w lodzi w
Towarzysx Jerzy Chabelskl był odrod1lnle robotnlaeJ. W latach oltupa·
1naczony wysolilml od1naaenlaml pan
cjl procuie na robotach onyrnusowy~h
stwowyml I spolecxnyml, m. In.: KrryJako robotnik fol-rany, a następ•ue
łem Komandorskim Orderu Odrodtew fabryce obuwia, W 1945 r. wstępu
!• do Zwlqxku Walki Młodych I w l•j• nla l'olskl, Krtyłem Oficerskim Orderu
Odrod!enla Polski, Krzyłem Ka-•••szeregach aktywnie wlqcza się do a·
ruchomlenla 1ninc1onego przemysłu, sklm Orderu Odrodzenia l'olskl, ZI•
tym Knyłem Zasługi. ZlOlt! Odl1akq
będqc WlO•em zaangałowonla dla 1n·
Janka Kra•ic~lego, Honorowq Odtnonych. W 1948 roku !est orzewodnicz.q·
m. lodzi.
kq
cym Zarzqdu Olielnlcowego Zwiq1ku
GRONO l'RZVJACIOL
Mlodzieły Polskiel t6dł·Staromlelsko,

.,.1.,.

z głębokim talem zawiadamiamy, te dnia 2 stycznia 1979 r.,
po długiej I ciężkiej cborobte
75 lat, nasz
przeżywszy
zmarł,
ukochany Mat, Ojciec, Dziadek
I Pradziadek
$

+

TRUDNE AKCJE PRO
(Dokończenie ze str. 1)
RatowniSpecjaliści z Polskiego
na załogą, której zadaniem będzie ctwa
Okrętowego I Urzędu Morskieprzywrócenie przejezdności trasy na go podejmują
próby dotarcia od
Hel. Zaspy na tej trasie dochódz<1 strony lądu do uwl<:zlonego
na miedo trzech metrów wysokości.
holenderski<ego
Karwią
pod
liźnie
pra
Szczególnie watnym zadaniem
cownlków kolejowych jest wywoz tankowca „Anna Broere" Ratown1węgla ze Sląska do elektrocleplow- cy udzielają takte pomocy licznym
ni i elektrowni. Zwiększa się tern- statkom, które zostały bardzo silnie
PRO
po 7.aładunku i wyładunek tego pa- oblodzone. Od czterech dni
W Piotrkowie przystąpiono uwalnia z lodu drobnicowiec PLO
llwa.
do usuwania śniegu z bocznych to-1 m/s „Włady9ław Bronlewsk!", który
Gdyni.
rów, aby skierować na nie p.oclągi przymarzł do nabrzeża w
z węglem do miejskich ciepłowni. 3 bm. pokrywę lodową rozsadzano
dotarly wszystkie ładunkami wybuchowymi .
Oo Trójmiasta
POMOC WOJSKA OBRONY
Węglarki po
węglowe.
„wahadła"
CYWILNEJ, STRAZAKOW, MO
rozładowaniu wysyłane SOI _od razu
Z najwytszą oflarnoklą w watce
na Sląsk.
uczestniczą
tywlołem
z zimowym
WĘGIEL ZE SLĄSKA
Ludowego Wojska Polskleżołnierze
się
zwiększa
z dnia na dzień
przez go - reprezentanci wszystkich okrę
Uość węgla ekspediowanego
wojskowych I rodzajów sił
Sląskiej DOKP w głąb gów
kolejarzy
kraju. Kolejarze, przy ofiarnej po- zbrojnych. Główny front prac wojmocy żołnierzy I pracowników 1n- ska, wyposa:!:onego w cletkl sprzęt
nych przedsiębiorstw - załadowali m. In. czołgi, ciągniki -a rtyleryjskie,
3 bm. blisko 300 tys. ton paliwa. agregaty prądotwórcze, trały a taksłużące do
Tego tet dnia do godz. 12 dotarło te ratory (urządzenia
na Sląsk 0 1100 pustych węglarek zabezpieczenia nawierzchni lotnisk)
ni# skierowany Jest na porno<' kolejniwięcej nit poprzedniego dnia,
przyjechało jednak aż 50 lokomotyw ctwu I drogownictwu, służbom koGdańska, Wrocławia, munalnym, handlowi I służbie zdroz regionów
Warszawy, Lublina i Krakowa. Tyl wla.~----ko dzięki bardzo operatywnemu wy
lokomotyw
wlasnych
korzystaniu
zmnlejszyla się liczba załadowanych
wyruszena
pociągów czekających
Aby ułatwić pracę
nie na trasy.
rozładunku, przed napelnleprzy
niem węglarek Ich metalowe części
wewnętrzne pokrywane są warstwą
ropy któn l)rzy · temperaturach do
Muno poważnej ooozyc_jl w oarlachroni ładunek
minus 10 stopni
menele rząd Gastona Th<>rna oodolprzed przymarzaniem.
Na miejscu w· Sląskiej DOKP u- sal dokument zezwalający na budoruchomlono placówklę dysópoz:vtorską ~t~k~~~ arwmiol1skU<>SwyA. cdhwóncah tneorwytyocrhluomCentrali Zbytu Węg a, kt ra operazmian w dosta- Luksemourga w obiektach tych tywnle dokonuje
wach - na rzecz najbardziej po- Jalr olsze miejscowa orasa - zostanie rozm!eszczonych orzeszło 5 tytrzebujących pallwa odbiorców.
s!ęcy jednostek ·środków transoorto~
wych USA. w tym 71>0 czołgów maI
gazyny części 'Zaoasowych broni
innego sprzętu wojskowego.

B0711 USA
„ Jk
L
w D semhurgu

I
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Dnia ! styc'Znia 1979 r., po kr6tcierpieniach
klch lecz ciężkich
przeżywszy lat 5ł naH
zmarł,
Brat I
Mąt,
ukochany Syn,
szwagier

S.

P.

JER'ZY
JAKUSZEWSKI

+

P.

, •1 --do--- H

JERZY CIMOSZKO

emerytowany pracownik
Antek m. Lodzi

kapitan rezerwy,
AK okręgu

Zarządu

odbedzie się dnia I
Pogrzeb
stycznia br o godz. 13 na cmentąrzu rzymskokatolickim przy ul.
Ogrodowe!
CORK! z MĘŻAMI,
ŻONA,
WNUKI, PRAWNUK oraz
POZOSTALA ROOZJNA

były tołnlerz
Białystok

odbędzie się dnia 5
Pogrzeb
bm. o itodz. 15 z kaplicy cm~n
tarneJ przy ul. Szczecińskiej, o
czym zawladamlaJlł pogrlłźenl w
taloble

MATKA,

ŻONA

I RODZINA

+ P.

ce

Hess wrOCI

Po 5-dnlowym pobycie w brytyjwojskowym Rudolf
skim szpitalu
Hess przewieziony został w środę
z powrotem do celi w zachodnioBaberlińskim więzieniu Spandau.
przeprowadzone "' S7pitalu
.tania
te choroba wzroku, na
wykazały,
jaką cierpi Hess, nie wymaga stałej opieki lekarskiej.

LOTEK
I LOSOWANIE

19 - 28 - 33 dod. 29
II LOSOWANIE
5 - 21 - 23 - 25 - 38 Banderola: 1973.
18 -

3

ZAKŁADY

39

w smutlr.u

Po&'nleb odbędzie llle dnia I sły·
C'l:nla br. 0 godz. U.30 z kaipUcy
Starego Cmentarza przv ul.' ~ro
dowej. o c-zym sa.wiadamlają

ltY-

na
cmeontarzn ewangelickim przy ot.
OgrOdowel o czym -zawladamla.J11:
SYNOWA. WNUCZEK I POZO·
STAŁA RODZINA

ŻONA,

P.

+ P.
MARIAN
MA UN OWSKI
S.

EL1!!KT1ł.Y1t,

slę

odbędzie

s styC'ZDla

br, o 1ods. U 11 kapłlcv cmentarza katolickiego pra:v ot. Ogrodo·
weJ, o czym ze smutkiem sawła·

Wyprowadzenie :r.włok s kaplicy
cmentarza rzym.-kat. na Kurczaka.eh nastllpl ł stycznia 1979 roku
o godz, 13, o czym powiada.mia

damta.Jlł

ŻONA

I RODZINA

W cl.n.hl t 1tyco:r.nla 1979
zmMt, proze<tywny lał l i

S.

+

RODZINA

rokn

Dnia Z stynnta 1979 roku 'l:DlApnetywszy lat 18

rła,

S.

P.

1tęboklm

+

P.

JADWIG1A
PRZYBYLSKA

csnła

w

RODZINA

z 1łęboklm łatem zawiadamiamy, te dnia · 1 etyczni& 1979 roku
pn:e:tyws-zy lat BZ. ua.n
imarł,
D'Zladek
OJclee,
kochany M~t.
I Pr&lhladellr

LUCJAN WALCZAIK
PO«Nl!'b

BR~TOWE

BR~T,

POZOSTAił.A

Dnia St S1'1łdnłll tlTI roku 91Darl,
prizetywny ta.ł as

+

P.

HILARY
ZEMLeR

LAT 74.

S.

+

S.

+ P.

~eb adbę<!1lle się da.la 5
cznla 1919 roku 0 r;ocl'Z, 15

lat naJu~had•

h, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 108 w ł.odzl. więzled Radoconcza, członek ZBoWiD odznac:r.onv Kttytem Kawalerskim Orderu
Odre>lbenia Polski Złotvm Knytem Zasługi 'ZłOtą 0<!1'nalal ZNP
I Odznaka ffonnr~"" Yliasta ł.od'll!.
Pogneb odbędzie sle 5 stvcznfa 1~-· rokn 0 gotb, 13.Jt z lcaptiey
cmentarza łw. Francłszk:t pnv D1. Rzgow1kiej, 0 czym zawlada·
misją p<>grątenł w dPhnklm b61u
ŻONA . SYNOWIE SYNOWA, WNUCZEK oraa POZOSTA·
LA RODZINA

Po dłntrlc'll: I elętlr.k:h cierpieniach amarł w dniu z stycmla
1911 r., prze<tywwy lat 73

MAiRIAN.NA
STRUM1tt0

łtała

P.

RODZINA

Dnia !t grndnla 1971 ro.ku zmarła p0 d.ługkh I elętkieh cder-plenlach

Pogrub odbędzie •łll dnia 5 atybr, o god:.r:lnłe 11 z kaplicy
cmenta'f!Za nym.-katotlckl~o na
Dełaelli o czym sawla.damla poso-

+

P,

1-2-24-27-42-45

samochodów odbędzie
Losowanie
się w dniu 7 stycznia 1979 roku w
siedzibie central! PP"l'S.

STANISŁAW BILIŃSKI

MARIAN RZYMOWSKI

+

swłok n&1tąp 1
Wyprowadzenie
dnia S słyC11Uła 1979 roku 0 god'Z
ta.Jo z ka.plicy cmentarza na Ra.
dngoszczu o c-zym
zawla.damla
Znajomych
Kołeg6w pogrątoua

SYLWESTROWE

S.

rO'kD

1!1'11

FRANCISZEK
OtEJNICZAlC

ł7

z domo CICHECKA,
I voto PIETRUSZEWSKA,
Wypr<>wallzeule drogich nam 'ZWło\ nastąp.f w dnlu ł atyoznla
br. o god'Zinle 13.30 z kapllcv cml!11t&rza św. Anny na Za.riewie,
o smutnym I bolesnym nbrzeihle ~awiadamlaja:
SYN. SYNOWA WNUKI z ŻONAMI I PRAWNUKI

a

&'l'lłłfn.ia

S.

DUŻY

ZOFJA LEWANDOWSKA

Dnia z stycznta 1979 roku zmarł nag'le w wieku
azy Mąt, OJcleoc I Dziadek

Dnia 31

zma-rł

„To1ka"

K.omunłkat

mgr Int.

S.

Anatomt1

•
walka
nieustanna

„Delta 11 , ZPDz . „Pafino", ZPDz. „Ma.rko", dziewiarnia ZPD1. „Błuo

S.

lNWAUDA WO.JENNY.
wojny łwlat1twpj od„nar.zonv Kn:ytem Kawa.ler.;iklm

Z wielkim b6tem f "'

W dniu 4 strc1nia 1979 r. (awartekJ obowiqxuJq następujqce xa&Gdy r„
gulujqce system pracy prxedsięblarstw I zakładów pracy onix Instytucji:
1. pracujq wurstkie prxedsiębiorstwa, zakłady pracy, Instytucje oraz 1tutby, które funkcionowaly w dniach 2 I J styanla 1979 r.1
2. od dnia 4 stycznia roipaczynajq normalnq pracę1
.A Wuystkia teksturownie, przęd1olnl• i tlcalnie brani przemysłu lel<kiegoJ
.A Zakłady Przemysłu Odzieiowego „Endor", „Pabla":
.A Dom Mody Przemysłu Odziełowego „Telimena";
.A szwalnie zaklad6w przemysłu d1iewiarsklego: ZTK „ Teofilów'', ZPO%.

Dnia St gruda.i-a 1978 ro-ku. 'PO długlch I clętkich clerplenlaeh smarla.. p~eżywsiiy la.t 77

ct.orobie, dnia 31 grudnia 1978 r0<ku zmarJ

st. sierż . rez. JćZEF URBANłAl!C
Uczestnik n

Łodzi

Komunikat prezydenta miasta

W Atent.ch poinformowano o podartykułów
wytce cen niektórych
spotywczych m. In. produktów mięs
mlęsa
nych I nab!ałowyeh. Cena
wzrasta o 28-30 proe., drobiu - o
13 proc., mleka - o 24 proc., jaj o tł proc. Podwytki cen objęły
równlet tr8'nsport kolejowy, morski
l lotniczy. W nalblltszej przysilo!lcl
nalety OCll!klwać równlet wzrostu
opiat za ener(lę elektryczn'\ i gaz,
a takte u usługi poc:r.towe I telefo.
nlczne.
e e e
sctrot.ala
Francji
Od środy we
od
super
benzyna. Litr ben:av11v
wczoraj kosstuJe Z,75 1ranka, a irwy"
klej - l,Sł franka.
R6wnocaeśnle zakomunikowano, te
w połowie lutego Cł'nY benzyny zo•
staną ponownie „zmodytlkowane".

swło.k

Wyprowadaenle
S

atycz111a br. o

w

dmlu

god'Zln..ie tz.3C

a kaplicy cmeatat!Q katolioklego

ła.ln

na Dolach,

aawladamłaJĄ
MĄ~

RODZINA

I DZIECI

Dn.la I stycznia 1979 rO<lm opnłcll nu naJuk>och&6s:zy OJcie.c, Telł~,

~fa.dek,

Wujek I Szwagier

S.

+

P.

JERZY SWA1CZVNA
Pocrzeb edbęlhle lllę w dnln I styc:znla br, 0 godz. u na emen·
tarzu iw. Amtonleigo na Mąnl. o ca:ym za.wla.damJa Bliskich \ przyJa.cl61
ZROZPACZONA RODZIN A

O.

Uciążliwe

w Pabianicach udziela Apteka
nr 47-083, ut. Armii Czerwonej '
w Zgierzu udzle!a Aptek• nr
47-080 ul . Dąbrowskiego 10
w Ozorkowie udziela Aptek•
nr 47-092, ul. Dztert.vńsklego 2

opady ·śąiegu

zmuszają do j,szcze
większego wysiłku ...

DYŻURY SZPl'l'ALI
POł.OŻNICTWO

WAŻN~

lnformaeJa
lntormacJa
Informacja
Dwonec
Dworzec

.

TELEFONY

o asłucach
koleJowa 155·"·
PK.S:
Centralny

S9S·lł
ZSł·'9

Północny

lńtormacJ•

Do akcji odśniełania aktywnie włączyli się równlel łódzcy studenci. Wczoraj zgłosiło · się do pracy około 1000 studentów i pra·
cownu>.ów PŁ, l<tórzy odśnieżali teren uczelni, osiedla akdemickie·
go i pobliskich skrzyżowań. Najliczniej reprezentowany był Wy·
dział Mechaniczny. Na Uniwersytecie Łódzkim na apel Rady Ml·
nistrów I władz uczelni stawiło się 800 studentów I 120 pracowni·
ków dydaktyczno-naukowych. Dziś studenci PŁ usuwać będą śnieg
z ulic l placów Polesia, zaś studenci UŁ - a ulic śródmieścia.

I

Tu stacja PKP
Łódź-Olechów
W śnldny, mroźny styczniowy dzleó odwiedziliśmy wczoraj
loknmotvwownłe i s&„eJę PKP t.lidź- Olech6w. Jest to największa

<itacja fowarowa węzła lódzkfo~o. I wła~nle tu - Jak zdołallś·
my si~ przekonać w czasie ouzej kilkugodzinnej wizyty dzięki ofłar11Pj i>racy kolr.Jarzy I wo!ska o>raz brygad z sakla·
dów i>racy. udaje sle w miarę motliwoicl utrzymał: ruch pociągów, nit' tylko nr.szta towarowych W lokomotywowni d:de6
I noc trWI\ mlmratanlr. elektrowozów lokon1otyw spalinowych
I ,Wa!_t'Pil3w osobowvch. Pozam:.rzały m. In. obwody pneuma·
tyczne, bez których pociąg nie mołe wyruszyci w drogę.

Zima nadal atakuje! Uciątllwe opady o\niegu zakłócają nor·
ml\lny r:rtm życia t zmuszają dn Jeszcze większego wysiłku ty·
siąer lodzi, pracujących przy usuwaniu ~kotków simy. WczoraJ na ulicach ł..odzl spotykało sit: grupy mlestkańców. usuwa·
Ji\CY•lh łnieg. ładującycb go na podJeźd~bjące sl\mocbudy. Pra·
oował łez sprzęt rięźkl, pind, " w miejscach szczególnie wyna kolei i w elektrowniach oraz elektrocie·
tęł.onl'J pracy przykładem dobrej roboty byli żołnierze I stu·
nłowniącb denrl, O zaanęaiowaniu ludzi w tej clęźkicj pracy piszemy w
lnny111 miejscu.

Tera.z kilka intormacji, uzyskanych wcizoraj na kolejnym pasie·
dzenlu i;ztabu woJev.-ódzkiego, zajkoordynacją prac
się
mującego
zwiazanvch z usuwantc~m skutków
uciążliwej zimy. W ->bradach tych
uczestniczyli'. sekretarz KŁ PZPR
T. Czechowicz, tirezydent Lodzi
J. Niewiadomski, wiceprezydenci .
dyrektorz.v wydziałów Urzędu Mia·
sta, klerownictwa służb komunał·
nych transPortowych, energetycz•
nvch.

~Ogromnvm

Naszym zadanie m jest - mó·
naczelnik lokomotvwowni. mgr
iak
Stanisław Onarikowski najszvbciej uru!.'.homlć tabor kole·
jowv I lokomotvwv Obsłueulemv
nie tvlko wezrl ł6d7ki. ale także
sasiednie reionv PKP m. m Czę
SiPradz,
Tom R szńw,
stochowę
SkfPrniewi··e . W cia~u doby wy·
prawiamv (już oo urlmrożeniu)
około ?4 !P·i11o~t ... k i ?O Jokomotvw.
A w iakft.:h warnnka<·h or 2'RbiP·
ga ta pr~ :-a o r znknntti!'mv s!e , !!dv
ogladamy cUuei 'lkła<l tY.lC';a~u ood miejskiel{o. <1toia<'Pl(o w szczerym
polil, na za'IYpanvch śnie!(iem to·
rach I zwrotnicach . Przy pomocy
parafinowvch
świe<'
zapalonych
(p„O<łukowanvch w lokomotYwow·
rewid•mt "''ładysław Ortr.l,
ni)
zwrotniczv Miccz~· ~law Mlefozarek
i ślusar?. Rvszard Wróblewski (na
zdjęciu) , klecząc w śniegu. wa~on
obwody
odm"aŻ<lją
po wagonie
pnrumnt vc7n e W s'lmcj oarowo-

zownl _ tu Już przynajmniej pod
·
d ac h em - w długie
1 hali brv~ady
koleine
uru ::: hamlają
koleiarzy
clt!klrowozv i łokomotywv spali·
nowi..
K i.-dy oylamv naczelnika lokomotywowni o nazwi~ka ludzi k t ó·
rych mo7na wvróżni(• w tej cięż·
kiej orac v mówi '1e1 namvsłu:
- Trzeba by d 1Yba wym i enić
wszvstkic h wsz vscY bowi<?m Pra·
cuja 7 ~łnvm oośw i· ,.,.tlni' em
me
~~ ~
..,...
liczac godzin spedzanvcb na posterunku. A iuż naiofiarniej ora·
trakcii spal!no·
cują · ins•.ruktor
wej Waldemar Cedełko (przez 36
godzin odmrażał lokomotvwv soa·
linowe) i 7bi"'nicw R6źy11kł, kt6·
„
pracował
ry przez 24 'odzinv
przy uru<'hamlan.m elektrowozów.
Również na słowa umania za·
•
t i ora"v k o t eJarze:
Sł u,..„ u jli
e
w
Kunka. Jan Jarosz.
Miernsław
Jern Kozak I Jerzy .Juszczak z
bryr.ad aw~ryJn .vch.
radv zakładoPrzewodnkzący
wej - Edward Gazda, towarzv·
szacv nam w lokom '.1tywowni , i n ·
formuje. iż ui1b:in' o to . ~ h y

wszystkim ludziom zapewnić zupy
regene-racyhe. Stołówka t>racuje
tu tirzez ~ala dobę. Wczoraf przy·
gotowano 430 posiłków rel(enera·
{'yjnych.
Nie mniej ciężko pracuja w akcji
zimowej brvgadv 7.atrudnLone na
stacji towarowei PKP Łóclź -Ole·
chów Wczoraf przed ooh1dniem
wprawdzie WiPlkiel!o
bvło
nłe
mr01u . ale nadał śn!el! ! wiał sil·
nY wiatr. W tej 'lvtuacji ledwo co
oczvszczone zwrotn!ce i torv ko·
lejowP były znów zawiewane śnieg!em a tymct.asem należało ze
stac1f Łódź-Olechów 0dorawić dwa
'tutna i
Poe11;gl towarowe do
Skartvska. W!oq one paliwo w
cvsternach. Stały już pod se:ma·
forem. Mogłyby już wvjechać. bowiem zwrotnice zostały oczyszczoue
ze łnlel(u orze?J kolejarzv Tadeusza
Skrzvńsklego I Kazimierza Ozludę
ZPP
przez pracowników
oraz
.Len tp " - Józefa Francuzl, Zyg-

byłv

Pierwszoplanową sprawa Jest
te raz jak naj~zybszy rozładu·
riek wagcnów z węglem i ma·
teriałami pędnymi. które suk·
cesywnle aapłvwaJa do Lodzi. ttwarantując tvm samym ciagłośł: ora·
cy elektrowni t elektrociepłowni.
zaangażowano
rozładunk•J
Przy
ogromne siłv ludzkie I transoort.
KolP.i czyni wysiłki. by puste wę
Jeżeli chodzi o zaopatrzenie mia·
glarki jak naJszv!>~ieJ odjeżdżały sta w podstawowe produkty, naj·
na Sląsk po kolejne transporty większym t>r<>blcmem było dowie·
zieniP Ich do skJ„pfiw. Wvprodu·
l>!lllWa,
kowano wczoraf !RO ton oieczvwa
ogólnokra· I 250 tvs. litrów · mleka . nuże śa
Poprawiła się nieco
jowa syhuicja w ~nerfetyce. Przy· takł.l' zapasy lnnvcb podstawo·
że uclążli·
puszczać więc naletv
jl'd·
artykuł6 -v. Niemniej
wych
wvch dla ludnoki wvłączeń t>lek· nak dostawy do sklepów nie orzetry<."Z!loścl może bvl- mniej. Ustało·
równomierni<! z oowodu
blegaja
no tn prlorvtety dla Pil'karnictwa kłonotów transourtowych. Niektó·
baz transnortowycb rzy . .zapoblel{l!wi" mieszkańcy Lo·
ml•)CZ!lrstwa
PTtłW, upitall. m!elskleJ komuni- dz! kupuja
no kilk11 bochenków
kacil. MPO PKS - Instytucje te chleba I ponad miarę mleka, przez
prawdopndobnie nie będa podlega· co Inni nie mogq dostać normAlne:I.
Zl(od•
potrzebnej rcd-zinll' ilości.
ły wvłąc·2'niom. S1.cr;eg6lna trq;ka
z zapewnieniami Wydziału
nie
objęto także kotłownie lokalne w
Handlu Urzędu Miasta. oraca w
Nie olekarnia.c:h I mll'CZarn!acb orze·
mlej~wościacb podłódzkich.
mniej jed~k zbyt wiele- jeszcze bie!(ać będzie pra<Vr:<'lłow-1 I z za·
opatrzeniem w te pl")dukty nie
róźnvcb przedsiębiorstw f łnstytu·
ej! nię wvłącza uii;potrzebncgo poW-nno być kłopotów.

~
~
m

~
~

(ms)

04wietlenla.
wł
inż -

wysiłkiem

prowaprace przy odśnie·
ważniej·
~ iatrlu ulic. Wszystkie?
~s:u> arteril' komunikacyjne w
mieście były przej'l'Zdne. Najlepiej
najgorzej w
Bałutach .
było na
Sr6dmieściu. Przejezdna bvły tak·
że wszystkle drogi I I II kolejności odśnie7.ania. Na UO autobusów
MPK na ulice Ł".ldz~ wyjechało
Wcttwaj 305. Kursowały także 303
tramwaje. Uruchomiono wszystldtpoci'łgi podmlejskir oi'az większość
poci11g6w dalekobieżnych. Wczoraj
sp6żr~Pnh pociągów w chwili wy·
ja2du wahały się w ~1·an!cach lS20 rrJnut. Wysiano także wszystkie
dalekobieżne autobusy PKS oraz
do miejscowości nodłódzkich. tam
N!epr~eje-i:dne
gdzie był dojazd.
byly tylko tra'Sv do Radomia I
Ciechocinka.
~ dzone

Człowiek
-

iest silnieiszvL.

godziny Jechaliś·
do wezwania na uJ,
PKWN 3 - mówi polotna ANTO·
- NINA ,JANKOWSKA, kt6ra Jut
U lata pracuje w łódzkiej Sta·
E cji
Pogotowia RatUUkowego.
:
Najkrótsza drogą, od ul. Głów·
: neJ, nie mogliśmy al' przebić
przez śnie:łne uspy. Gdy wresz·
:
dojechaliśmy w bramie &pot·
==-- cie
upro•
kallśmy mę:ła nacjentkl,
piętro.
nas na trucie
wadził
_ Akcja porodowa
Joł trwała.
W karetce przyszedł na twlat dorodny chłopiec, waty! na pewno
owiwięcej nl:t cztery kilogramy.
nęłam go w ręcznik, opatuliłam wła·
snym kotuchem 1 jak najszybciej
przy ul.
popi:dzlllśmy do szpitala
Sterlinga 13„. Ale najwatnleJsza w
...
tym wszystkim była ogromna ra doś. c
męta naszej pacjMitkl. Pros&ę sobie
wyobrazić jak bardzo czekał na sy•
trzy
na skoro miał jut w domu
córki!„.
W sobotę rano sanltarlusa .fOZEF
PASZB.OWSKJ ł kierowca GRZE·
GORCZYK wyruszyli s t.odsl, aby
kuncJI w Jednym s
odwieźć po
16dzklch szpitali Sł-letnia mieszkan·
kę Włocławka. utkńęłl cztery kilo·
metry przed ł.ęczyc11. Roznaczllwle
wzywali pomocy przez ndlo. . Wy·
słano Im na ratunek karetkę s ł.ę•
czycy. Te:ł utknę?a. nim dotech11'a
na mleJsce. Równle:t pJu1tl nie mo11rty przetrzeć dror;I. Udało się to
dopiero po 12 i:otlzlnacb. 11rdy zmobl·
Jlzowano na.lsllnleJuy sprz~t odśnle·
tny. Karetke z pacfPotka I pracow·
nlkaml łódzkleJ słutby zdrowia do·
holowano do Łęczycy. ttrl:tle .t ut sostall do czasu ntnrowanła droirt w
kierunku Włocławka.
Nie opUŚclll tl!1 powierzonej tch
pieczy pacjentki sanitariusz stan!·
sław Oczkowski I kierowca Czesław
1'1łynarskl, którzy mliell odwletć 32·
letnią kobietę w 8 miesiącu cląty,
do domu w Wiskitkach za Zyrardowem. Karetka utknęła w szczerym
polu trzy kilometry przed Wlsklt·
kami. Pracownicy służby zdrowia
najpierw zadbali o pacj entkę, dowidii ją do domu przygodnym sa·
mochodem. Pótnlej powiadomili po·
gotowle w Żyrardowie prosząc o po•
moc Unieruchomionego na skutek
zamarznięcia przewodów paliwowych
„Fiata" doholowano do bazy, gdzie
Obaj męt·
zdołano go uruchomić.
czytnl postanoWlll więc wracać do
Lodzi, wszak był to Sylwester! oojechali jednak tyll!:o do Rawy Ma·
zowiecklej - zabrakło Im pallwa na
skutek przepału silnika. Zabezpieczyt1 więc samochód I kolejki\ wąskotorową dojechali do Rogowa, na„Beskidy" do
stępnle pośpiesznym
Koluszek. Gdy przyjechali na Dw~
rzec Fabryczny mijała pierwsza I
nocy...
- Wie pan, to •Ił teraa tak Jakoś
opowiada - mówi Stanisław Ocz·
kowskl - ale _na tym •rozle przez
1:odzlo, nie było łatwo. Mam
1 tyle
odmrożone oble ręce od 1JChanla ka·
' retld a Młynarski odmroził sobie
stycznia właśnie
noi:i.' Pierwszego
wypoczynko·
miał rozpocząć urlop
- Prawie

-=-- my

pół

karetką

Fot.· A Wach
munta Banasiaka I Sylwestra, Dałta
.
ka (na zdieci'u), d b
g V Y mne s cje PKP pociąe\ te chciały orzy·
jąć . Widor:zn1e dalszv szlak kole·
jowv nie był feszczc prz:vgotowa·
t
t
t
.
nY do odb ioru ego ransoor u.
Na górce nnrziufowej Orze'l <'ała
dobe trwa walka :i;„ skutkami zd·
my . ŻOłnfarze 1 służby drogowe
PKP nieustannie o!zyszczają ze
śniegu roz1azdy.
,Tak trudno l~ utrzymać ruch
)'.>OC!ągów towarowych na tej sta·
ej!, niech świadczv fakt. że odprawia się w elai?U doby 'PO 7 po·
clągćw towarowych, podczas gdy
zwvkle było ich 40-50.
I tu trzeba by """hwali~ wszr.
""'.
stk!ch ludzi - zdan!em naczelni·
ka stacji. Marłanll Misztala - za
ich olbrzymi trud w walce ze
z pracowm"k6W s t ac jl
1~ ·
i
"n · g1em.
przodują
t.lx!ź-Olechów
PKP
orzv odśnieżaniu zwrotnic i toruchu
r6w kolejnwvch dyżurny
WYTadeusz Kościuszko. nastawniczy Ittm1ry Ziemba oraz manewrowy
' - Zygmunt Chlebowski.
W Miejskim Przedsiębiorstwie Ko·
(j. kr.)
mun1kacyjnym najpierw proszą: -

• • •

gazecie
Niech pan podzlęlmje w
przede wszystkim mieszkańcom Ret·
klnl za okazaną naszym motorniczym
se,l'deczność w sylwestrową noc. U·
goścHI Ich po królewsku, nie brako·
wa>o nawet szampana.„
Nie było ani Jednego przypadku
pozostawienia przez obsługę unieruchomionego tramwaju. Gdy o godzi·
nie 23.30 przedstawiciel dyrekcji MPK
powiedział do MIROSŁAWY KAW·
C'7.V~SKJF J. która .l ut. kilka i:odzln
czekała na pomoc w jednym • anieruchomlonych wagonów na ut. No·
wotkl: - Niech pani zabierze zegar,
rozkład Jazdy I odwiezle•v pani. do
domu, kobieta nie sgodzlla się. Do
kotica czuwała na powierzonym J.e!
koleJ na
po1terunku, a:ł przyszła
odholowanie JeJ wagonu do zajazd·
na
nł„. Co więcej, p. Kawczytiska
swoja amlan•, która miała zakoti·
._
•
czy~ się przymusowym posto.,„m na
uJ, Nowątkl, przyszła z domu ple·
szo. Mieszka w Brusie"'
Czterech pracowników MPK wyjechało wyremontowanymi autobusami
z zakładów naprawczych w Słupsku
w sobotę rano, obiecując sobie, te
łatwo zdą:tą do t.odzl na Sylwestra.
Chodzlety.
w
Autobusy utknęły
Przesiedli się do „żuka", który lm
sobie ra·
dawał
jakoś
I
towarzyszył
dę z nasilającym się mrozem I śnie·
tycą . Dojechali jednak tylko do Ko·
wala. Trudno było marzyć o jaklmkolwlel< noclegu. Skwapliwie skorzystall z oferty funkcjonariuszy mlcjscowego posterunku MO I .„noc spę
dzlll na pryczach w areszcie„. Ko·
rzystalar z na~rozmaltszych środków
lokomoćJI. nie wylaCJ:a111e sań, Jakoś
dotarll do t.odzl w sylwestrowi! noc.
Przyssll prosto do dyspozytorni MPK.
na osiedlu
Jeden z nich mieszka
musiał
Niestety,
Widzew-Wschód.
pieszo wracać do domu.„
Bez przerwy 24 godziny CJ:uwal nad
zwrotnicami I rozjazdami w rejonie
pl. Niepodległości Stanisław Rota.
Pracownicy Pogotowia Technicznego
MPK - ro.In. Eugeniusz Nlkol!emskl
jut ani godzin
l Wiesław Bartnik
swej pracy nie liczą ani Ile razy
zerwała się stalowa Una 20-tonowej
„lebiodki" w czasie holowania unleruchomlonych wagonów. Na ~!owa
na.lwyt.•zego uznania zasłużyli teł
sobie m.ln. operatorzy odśnieżarek
Tomasz wotsztajn, Paweł Szewczyk,
Henryk K.ostJan, Czesław Pastusiak,
dróżnik Stefan Kowalewski I Wielu
Innych, którym miasto zawdzlęCJ:a,
te jednak jetd:tą tramwaje l auto·
·busy ...
I na koniec ełekawostkai w cenłralneJ dyspozytorni MPK., nie bez
racJI swaneJ sercem łódzkich tram·
wajów, ostatniego dnia stareiro roku
zadomowił się wróbel „Sylwek" (bo
tak co nazwano), Jut się oswon i
swobodnie fruwa flO poko.tacb. Ani
myśli wracać na dwór, pewnie po·
:tegna gościnnych i:ospodarzy dop!ł!ro
(kt)
Jak 1lę ociepli-

telefoniczna
Komenda MleJNka MO
m-az. m-zt
centrala
IS3·11
Pogotowie ciepłownicze
Poi:otowie drogowe
„Polmozbyt"
Pogotowie eoersetycJr;ne
Rejonu Pólnoe
Rejonu Południe
dla odbiorców pne~ysłowycb

informuje, Ił • powodu słych wa·
runków atmosłerycsnych odwoaostaJ4 koncerty w dniu I
1 I bm.
łane

109·31

145·72

ut•D
ośwli!tlenla ulic
395·15
Pogotowie gazowe
ł7
Pogotowie MO
Ił
Pogotowie Ratunkowe
ea, ca-11, T9s-M
Strat Potarna
257·'11. 499-00

PomH drogowa
sa-11-11,
PZMot.
Centrala Informacyjna PKO
TEt.EFON ZAUFANIA ezynny w godz. 15-t rano

111-n
T3l·ft
m-31

dnia

następoep

TEATRY

WIELKf gt.ńskl"

godz. 19 „Baron

C)'•

MAŁA SALA -

godz. • „Drugie darue"
TEATR 1.15 - godz. lt.15 „Tato,
tato, sprawa si~ rypła"
"llUZ'i'CZNY - gndz. 1'7.SI> „.t~§
i Małgosia" (zamkn.)
Pozostałe teatry nleczynce
MUZEA
HISTORII RUCHU REWOLUCY.f·
godz.
13)
(Gda:'ls1<a
NEGO
16-11
RA DOG0$ZCZ (Zgler·
ODDZIAł.
ska lłT) godz. J0-18
A!łtHEOl/OGICZNE I ETNOGRA•
FICZNE (Pl. Wolności 14) godz. 16-1'
BWOLUCYJNE.1 Ul8101.0GU
godZ.
(Park Slenkl-.wlcza)
10-1'1
Wł.().
CBN1'1tALNB MUZEUM
(PłotrkoWWlra

KłBNNICTWA

282)

godz lB-17
HISTORII MIASTA ł.ODZI (Og·
rodowa 15) - nieczynne
BZTllRI f'Wl~kowsklego M)
godz. 11-19
Sł.UŻ•
POLSIUE.ł WO-ISKOWE.f
BY ZOROWtA (żellgowsklego 7)
godz. 10-13.

• • •
K.ULTURY 1
t.ODZKI PARK
WYPOCZYNKU (na Zdrowiu)
zoo - czynn-. od ICOdZ 9-15.30
(kasa ~nna dO goda. 11)
LUNAPARK (Ut KdllStantYnOW•
ska :!(5) nieczynny
Kl N A

„o jeden mcet za
daleko" ang. od lat 15 godz.
12.45, 18, 19.15
IWANOWO - „!\„cky" U!IA od
lat 15. godz. 14.30, 17, 19.3Ó
POLONIA - „Rocky" OSA od
lat 15, godz. 1UO, 1'1, li.IO
PRZEOW108NTE - nieczynne
„Bez znleezuWi.OK.NIARZ godz.
lenta' oot. od lat tlł,
14.30. 17. 19.30
WOLNOSC - nieczynne
„Abha" szwedz. b.o.
WISŁ~ godz. 18, 18, 20
nlectynne
:ZACHĘTA nieczynne
ł.DK STUDIO - nieczynne
STYLOWY - nieczynne
„.Joseph Andrews" ang.
DKM od lat 15, godz. 18, li, 2ł
KOl.EJARZ - nlt>r7vnne
GDYNIA - „To moJa sprawa
od lat 13 godz.
szefie" cze11.
Jf.30, „Tny dnt Kondora" US'A
od lat 11 godz. 1', 19,30
„Kabaret"
MŁODA GW ARDtA 12.30,
USA, od lat 15, godz.
"Kozlorotec" USA od lat 15,
BAI.TYK -

godz. ''· 17.30
!lłUZA

- nieczynne
MAJA - nieczynne
POK0.1 - nieczynne
ROMA - nieczynne
STOKI - nieczynne
OKA - „Gdzl<!kolwlek jestd pa·
nie prezydencie" pol. od lat 12,
itodz. 12.30. „tnnv mt>tczyurn
Inna st:tnsi.." fr. a" lat 15, godz_,
t

10

15, IT 30. 20

POLESIE - „TneJ muszkieterowie" n'1nam., od lat 12, godz.
1'1, „C:tłowlek z marmuru" poi.
od lat 13 g-:>dz. 19
POPULARNE - nieczynne
F.NERGETYK - nleezynn~
DALKA - nieczynne
PIONIER - nieczynne
aEK.ORD - nieczynne
nieczynne
ŚWIT SOlUS:Z - niP.CZynne
TATRY - "Joe Valach!" wł-fr .
od lat 18 g-:>dz. 15, „Kolumna
Trajana" rum. b.o. godz. 17.30
DYŻURY
Główna lł,

Szpital tm. K.opernlka - dzielnica Górna, Poradnia K, ul. Od·
rza:iska , Cleszko~k!ego _ Rzgow PrzybyszewLokatorska.
ska,
skiego • gm . Rzgów o:az ghekt in1o;\·• w -lzlelnlcy l"olcsl~, 1•.·riutn:ta K, ul. Forni.lsklej.
AM
Polotnlczo·Gin.
Instytut
dzielnica
(ul. Sterllnga 13)
Poradnia K, KopSródmleścle,
cińskiego, RewolucJI 1905 r„ gm.
Br9Jcc z dzielnicy Górna, Poradnia K. ul. Fellfiskl~go oraz ginekolngla z dzielnicy PolP.sle, Pora!ln.a K, ul. l MaJa.
Sspltał im. H. Jordana - dziel·
nlt'a Widzew i Polesie.
Szpital Im. H. Woli - dzlelnlra eałuty 1 z dzielnicy Górna.
Pnradnla K, ul Zapolsklel „raz
ginekologia z dzielnicy Polesie,
Poradnia K. ul. Gdańska . Ka·
sprzaka.
Szpital Im. Skłodowskle.S-Cude
w Zglt.rztJ - połotnlctwo - mia·
sto I gm. Zgierz, Aleksandrów,
Ozorków, miast„ IConstantynów.
gn1lny Parzęc7.cw I Andrespol.
oraz Łódt z dzielnicy śródmle
l't.ra'1nla K, 1\1 IO L utcgo
~I<'
w
Szpital Im. Marchlewskiego
Zgierzu - glnekol1111rla - miasto
gmina Zgierz. Aleksandrów.
I
Ozorków, miasto Konstantynów
gminy Parzęczew I AndTcspol oraz
t.6dt .... Widzew z dzielnicy Polesie ooradnla K ut. SrP.brzyńska
1 z dzielnicy Sr6dmleśclc porad.
nla K ul. 10 Lutego
Szpltal Im. Blet'nacklei;n (Pa·
blanlce) - gmina I miasto Pa·
_
blan!ce
Szpital w Głownie - gmina
I miasto Głowno, Stryków oraz
gm Nowosolna
Chirurgia ogólna - Batuty Szpital Im. Bl<?gańsklego <Knla·
zlewlcza 1/5). Szpital Im Barlickiego (Knpclflsklego i:!) codzienrejonowej
nie dla przychodni
!zoital Im Skłodowsk1e1nr 7
35),
:zęczewska
Pa
(Zgierz.
Curle
dla przychodni re1'>00\Vych nr
nr 1. 2, a. 5, szpital Im Marchlewskiego (Zp,lerz. nubols 11).
PaAlek~dndr6w,
Ozorków
im.
Szplto1t
rzęczew, Górna Kopernika (Pablanleka 62). Polesie - Szpital tm . Kopernika (Pabianicki. ft2), śrlldmleicle - Szm
tal Im. Pasteura (Wigury 19),
Widzew - S'Zoltal Im. Sonenberga (Pieniny 30).
Chirurgia

urazowa

Skłodowskle!-Curle
P~rzęczewska 33)

1m.

trzpltał Im.
(Zgierz, Pa·

Neurochirurgia
SltlodowskleJ-Curle
rzęczewska

Szo!tal
(Zgierz,

35)

Im.

Szpital
t.aryniploJtia Pirogowa IW6tczańska 1~5)
Szpital
Okulistyka
Sklod„wsklej-Curle (Zgierz,
rzęczewska

1lllPa·

35)
I larynMłogla

dzleChlrurda
Im. Korcuka
~ Szpital
(Armil Czerwonej 15)
szczękowo-twarzowa
Cnlrurgtll
- Sl:p!tal tm. Darllckll'go (Kopclflsklego 22).
Toksykologia - Instyttlt Me·
dycyf!y Pracy \Tere_sy 8) .
Wcnerolog!a - Por:ir!nla Der·
rnatotoglczna (Zakątna 44)
c:tęca

AMBUJ.A TORllT!\1
DORAZNEJ POMOCY
CHIRURGICZNEJ OLA l>ZlECl
czynchirurgiczny
Gabinet
Armil
ł.óc!.ź,
dobę,
całą
ny
Czerwonej 15, tel. Ml-30, wewn.
70, 457..SO, do 54, wewn. 70,
NOCNA POMOC
-

czynna

LEKARSK~

codziennie od godz.

19-8 w Stacji Pogotowia Ratun-

kowego m. ·Lodzi, tel 6M-66
POMOC

NOCNA

PIELĘGNIARSKA

dzielnic
dla poszczególnych
codziennie w godz. od
czynna
to do I
zabiegi na mleJscu
Bałuty w Izbie przyjęć Szpitala Im. H .
Wolf zgłoszenia na zabiegi w (!omo chorego tel. m-'1'1
Oóma - zabiegi na miejscu w
Izbie przyjęć Szpl1ala Im. J Jon·
schera I Szpitala Im Wł Bruddńsklego ?:g!OS?.enla na 7.ablegl
w domu chorego tel 401-56
Polesie - zabiegi na miejscu
9i Izbie przyjęć Szpitala Im. Madurowlc:r.a zglogzenla na zabiegi
w domu chorego tel. 261 -115
Sródmldcle - zablel.\I na m1e311cu w Izbie Szpitala Im L. Pa·
steura, zgłoszenia na zabiegi w '
domu ehorl'go tel. 864- 11
Widzew - Hblegl na miejscu
w Izbie przyjęć Szpitala Im. N.
Sonenberga. .:głoszenia na zable·
gl w domu chorego tel. 8114-11
WOJEWODZltA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W ł.ODZJ
ut. Sienkiewicza nr

an.

tel. 09

OG0LNOł.0DZK.1

PUNKT
INFORl\lACY.JNY

dotyczący pracy placów~k alutby zdrowia - czynny całą dobę
we wszystkie dni tygodnia, tel .

615-19

APTEK

Obr. Staltngradu 15,

Nlclarnlana 15, Dąbrowskiego 89,
Ollmpljska Ta, Lutomierska 146
ST:U.E
Apteka nr

l'ILBARMONIA I.ODDA

JNFORMA.CJI
APTEK

DYŻURACH

1.d.

DYŻURY

et-osa,

Kościuszki

APTEK

AleksandrÓW,

8.

Apteka nr 47-081. Konstantynów,
ut Sadowa li.
Apteka nr ł'f-113, Głowno. ul.
t.owtcka 98,

DZIENNIK POP1.'LABNY nr I (9179)

I

enuns

carde."l'be, dzladywany,
- Pawlikowska,
Kołciuald U.
29845 g

nlnlł,

crempllnlł,

kotuehy

DZIAł.KIJ
ł.odZI

budowl11n11
w
k11plę. Oferty
„2t388'' Prua, Plotrkowsk„

„.

POMOC dDm'>Wll n„ stałe
- przyjmę. Zalcłnd Rymarski Łódt, Plotr!~owskd 67
(lewa
oficyna
w rc.dwórzu).
23658 g

POSIADA'W prawo
jazdy
ka.t. 2. Oczeku1e pre-pozycji. Oferty „29723" Pras••,
Piotrkowska 08.

POMOC do dziecka na 4
godziny 5 razy w tygodniu
potn:ebna. Nowt'mleJ~ka 4

CYK:t.INOW ANm maszynowe, lakter:iwonte
parkietów, tel. 33-0'7-!0 Bednarski.
~118811 I

MATEMATYKA 257-5'1, Klonowa 13/ł mgr Pluskowskł.
mlO I

m. 42.

MATEHATYKA.
!IM-11. Blbel,

POTRZEB N ..\ oplakunka do
dziecka. Ciasna 19 m. 21,
po 1'7.
2lll411 g

POSZUKU.JI~
-doKtawr.6w
kwiatów Ci4=tycn. r.atkowski, stargnrl!.
Moniuszki
4a
'
21135'1 I

DOCHODZ\CA dr> 8-miedziecka potrzeTel. 839-11.
29510 g

USZCZELNIANIE
okien.
Tel. '198-18 StanlsłaW"Skl.
2asT~ 1

polski,
28381 '
· PRAWO, historia - egzaminy
wstępne.
Lewek
301-92.
nett I
MATEMATYKA -

43, mgr Sobezyl\skł.

slęcsnego

bna.

JllUdzka

POTRZEBNA ople1t11nka do
3,5-letnleg'> dziecka. Zgierlki: t3/105 m. sa I» 111.

29938 t

KOREPl!;TYC,JJC
s matematyki w kat<l)'m zakresie
mgr Int. Seymal\sld,
421-llO.
29384 g

2~811 '

stuUlltnwne,
1Jma-

nowskleg'> 89 m. !.

211299 g

~~~~~~~~-

UWAGA! RestooracJa
.,Zalkli.nek". Astr6w
25,
tel. 7112-40 z dniem ? stycznia czynna będzie od 10
do 22 również w nl<>rl?!lele.
Zapraszamy!
23997 g

ZATRUDNll'; szwankę do
11zycta
k:iuul
mę~klch.
Ksawer6w1
:Łytnl;i
12 a
godz. 1-111.
mt2 g
dD
Za29313 g

MA!'l7.YNISTKA pol!lada,ą
ca mi.nynę przyjmie pracę do dDmu. Oferty „29tl24"
B~uro Ogłoszeń, Piotrkowska 98.
WYKWALIFIKOWANI\
· szwaczkę oraz s!l')dnlaru
zatrudnię. Gondolę
z
pozytywką kuplę.
Tel.
ł4'r-18.
2111144 g
RENCIST&W męte&)'Zll lubiących majsterkowanie zatrudnię. ret. 415-82.
2SG:IO I
NA pruę mlmośrorłe>w~,
pDlerkę przyJmlł rlttenia Oferty „~O'l'!lll"' Prasa,
PlotrkDlnka 941.
SZWACZKI'; T6Ymlet emerytkę l•Jb rencistkę zatrudnię. Oferty „2SB2:l" Pra
aa, Piotrkowska 88.

, 289U I

Z AK ł. AD

Mecnanlid
PDlazdowej zapruzi az.-nownych PT Kll-!ntów "ferując krótkie terminy. sollrłne naprllwy. Fredry
Il,
dojazd 11lleara1: UmanMV-

•<1eo

PRZYJMĘ pracownika
Zakładu Krawteckleico.

chodnia 75.

g

NAPRAW.\. i przewija.nie
prądnic, altematori1w, wycleracze!< do WS7.Y!lt!<lr.ll tramochodów, stlnlków elektrycznych i clP.ktrycme;io
sprzętu
d:lmnwe!(.l wykenuje wa1'S'Ztat elektromechanlcmy.
Jlłnkowskl,
?..6dt, Zwlrkl 7, tel. eso..-.
29278 I(

31i.łek,

UCZENNICE dD pracawnt
kapeluszy przyjmę. Wscho
dnia 30, tel. 13l-:t5.
2!1879 I

29.~!9

TAPETOW .\.NIE, malowanl'e mle:>1zk11ń.
Kllmc!ak,
tel. 378-7'1.
2!)4!M '

BUKJEClAltKPf zatrudnili
- kwiaciarnia, Armil Ludowej łO.
29824 g

293'19 '

Knłmlerz

ławski.

techniczna -

ElektroPoznań. Za-

montu wszystkich
typów
pomp i ,Uników głębino.
wych, •r 6wnlet' n•prawy
eilr.spresawe.
25 k

PRZEPR ·' lSZAM Ob . .Jerzegb Wojtczal<:., ,Telenla G4)..
ra, Wycz>'iłicow:>1klego
111
m. fl7 za tn:ydP.nt w dniu
3 IV. 1978 r. w
Klubie
,,Maxim" w t.ot!zl. Artur
Hałuoka, Łódt, BucZka 3

CYKLINOlV ANIE bezpyło
we, lakierowanie 297-87 rano, wleczorera.
Panklewtcz.
29218 g

m. 23.

hydraui!c~ne

~h Przyłuski.

.•

Int.
Tel. 239-48.
293111 ~

czorajszym treningiem piłka
rze Widzewa ro1poc:uili przygotowania do nowego aczonu.
Niezwykle trudnego l co tu
ukrywać z określonymi aspiracjami.
Gwoli przypomnienia dodajmy,
:te
jeslEru1ą run.tę Widzew zakończył na
·trzecim miejscu w tabeli z dorobkiem 20 punktów I 1 niewielką stro.t• do prowadzącej
w rywalizacji
opolskiej Odry . Miejsce w plerwrzej
trójce na finlnu rosgrywek jtost ambłcJą teJ drutyny i
udział
ocsywlście "" .rozgrywkach earope,lsklcb
pucharów.
Trudne warunki atmosferyczne panujl!ce w kraju 1 pi:-zyczynlły się równlet do tegD . l:r pod w:idzą nowego
trenera Stanl•ława
~wlerka
nie
uczl!3tnlczylt w pterwi;zym treningu
wszyscy zawodnicy Kilkakrotnie wy_
rusz>.11 n11 tra111: samof:hodaml mający swe rDdzlny na Wybrze:tu kapitan zespołu Burzyi.sld, RozbDrskl I TłDkh\skl, lecz zaspy na drogach utrudniały Im dotarcie do Ło
dzi. Dlatego tet nie mogli uczestniczyć w lnauguru,~cych
za'ęctach.
Nie brał w nich udziału równic~
Kami fiski.
PD wczora,szym treningu pn:eprowadzlllśmy z - nowym opiekunem pił
karzy Widzewa rozmowę.
- Mam 43 lata, jestem trenerem
I klasy, szkoleniowcem zaś
przez
a lat - mówi Stanisław Swlerk. W
piłkę notn, rozpoc:rąłem grać w Motorza Lublin. Najpierw w drutynle
trampkarzy, następnie juntor6w.
a
p6tnleJ w pterwszeJ Jedenastee tego
klubu. Łódzcy sympatycy
p!łkar
stwi. pamlętaj11 mnie zapewne z . rywallzacll
Motoru
z Włókniarzem
Ł6dł. decyduj11cym
awanide
do
II li~I. Po zakończeniu kar\ęry zawodnlcze1 zostałem trenerem zespołu, w którym przez wiele lat WY11tępo'ol.ałem na bDisku. W tym td
oktesle moim podopiecznym był re.prezentacyjny stoper - Władysław
żmuda. Pó!nie' •.trenerskie drogi"
znnodły :nnle do Moto .Jelcz Otaw„.
Wprowadziłem ten zespół z ligi mlę
dzywo,ewńdzklej do Jl ligi.
Następnie przeniosłem Rit: dD G6rnlka
Wałl>rzych, gdzie moimi wychowankami są m. in. graJf\cy obecnie w
Widzewie - Marek Pięta l w Stall

„

g

1~twce

N'lt>ISZ: °Pl')'•

watne lllnr:i „VENUS • Ko!!Zalln,
Czarnleckle!t'> f.
Błyskawicznie
prze-Item„
krajowe adresy.
3112 p

ODSTĄPifi 1"!dn'l
miejsce
na cmentArzu przy
ulicy
Ogrodowej. Oł'!rty „281'14"
Prasa, Plotrkows;c.i 98.

piłkarzy

29-łt'J

P.ltAONm~
małteństwa?

Wl'IPC'.>LNIKA do llZklarnl
- przyjmę. Oferty .28904"
Prasa Pl!>trkowska at!.

Pierwszy trening

29735 g

SWIADKOWIE
zderzenta
autobusu MPK
„'78'•
z
,Zaporotcem" dnia 22 Xlt
1978 r. o g:>ttz. u . róg n1·a,
tysławsklej
K!'Zemlenlecklej :>ro!!Zenl
~
o
skontaktowanie
telefonlczne 283-'18.
2!l't.lłl g

kład
Elekt~Otcchnlr.zny,
Wacław
JCacior,
Sui•hy
Las koło Poznania, Sprzeczna '7, p.lleca usługi re-

Ull.UOl

Grunwa 1 <':r~1<a

Zdrojewski.

l!IPC'.>ł.DZIELNIA

TAPETOWA!lrJE. malowanle mlesz1<!l•'· Praktyka w
USA. Bllge, tel. 74B-111.

211832 g

llt'Zm.: (A. Szym.)

numene 1azety. Przeprassamy,

"""'

Gospodarki Mieszkaz siedzibą w
Lodzi, ul. Buczka nr 6
OGLASZA PRZETARG
na rozbiórkę budynku:
ul. Wschodnia nr 26
budynek
frontowy - bud. gospodarczy.
Oferty z napisem „Rozbiórka" należy
składać w terminie· do 22 stycznia 1979
roku w godz. urzędowych.
W ofercie należy podać nazwisko,
imię, adres oferenta, kwotę oferowaną,
deklarowany termin rO'Zbiórki, łącznie
z uporządkowaniem terenu.
Przed przystąpieniem do przetargu
należy wpłacić
wadium w wysokości
1000 zl w kasie przedsiębiorstwa. ul.
Buczka nr 6. Komisyjne otwarcie ofert
nastąpi następnego dn)a po upływie terminu składania o godz. 1O w gmachu
dyrekcji (sala konferencyjna).
Zastrzega się prawo wyboru of~ren
ta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
31-k

W tytule ł11ft nie ma
zbytniej
przesady, bowiem
siatkarki Startu
maJ- za za:lanłe nie tylko obronienie (co najmniej)
ubległorocznegD
dorobku 1-Ugowego, Jak równie:!: w
pelnl udany start w rozgrywkach
o eurcpejskl Pucltar Zdobywców Pucharów,
W korzystniejszej ~ytuacjl znajdują się łodzl„nkl w rywalizacji
o
europejski PZP.
Po
pokonaniu
ASPTl' Mcntpelllar siatkarki Startu
aw;łnsowały do półfinału, w którym
będll miały za prreclwnlka jugosłDwlańskl zespół OK ftljelta.
Wydaje
się
te· ta l>l'Ze'l!koda będzie przez
bałucka drutynę pokonana i
Sti.rt
awansuje dD finału rozr;r~k. kt6ry odbędzte Bill w Anconle (Włochy).
Sprawa o Wiele trlldnleJsza
to
wvwalczente miejsca w finale A
teg'lrc<'mych rozgry\'łek o fntstrzostwo I ligi Seria ostatnich nlep11wodzeil 1pr.nriła, ff Stlrt saJmuJe
nktuałnle w tallełl V 1nleJsce, ustę
puJ11c fednym ptinktem
aespotom
warttawskle~o A7'.S I sosnowleckle~o
Pbmlenla. Che11e
awansowa/o
do
„plerwwsej
czw6rkl"
podoplecme
mrr A. C'hmlelnlckll'lf• muną wyirra~ wnystkle pozostałe mecze
w
rozgrywkach grupowych I• czarnymi w Słupwku, Polonia w AwldnlcY
oraz Wisłą 1 Stalą Bielsko w I.O·
dzl).

ł

17.40 Wszystkie drogt prowa~ do
Nashvllle. 18.10 Polityka dla wszystkich. 18.25 Czas relaksu. 19.00 Pamiętniki Charlie Chaplina „Mo„
19.15 „Valerta" 1'1.40 Tu radło klerowc6w. 1!.0S Z autobiografia".
kraju I ze świata . 12.25 MDzalka pol- gra 1ekstet Nata Adderlaya, U .3&
skich mebdll.
12.45 Rolniczy kwa- Ekspresem przez świat. 19 35 Opera
drans. 13.00 Komunlkat energetyczny. tygodnia - J, P. Rameau: „Les In13.0J Muzyczny seans filmoWy . 13.40 des Galantes". 19.M „Kat czeka nteKąc !.k melomana
14.00 Stud!o „Ga- clerpllwle" - odc. pow. 20 oo Mini•
ma". 14.20 Studio Relaks. 14.23 stu- max. 20.40 Malarz maluje - aud. J.
Zadrowsktej.
21.00
.Remlnlscencie
d io „Gama". 13.00 Wlad. 15.05 Kores- mUl!:yczne.
22.00 Fakty dnia. 22.01
pondencja z zagranicy. Ul.JO StudlD
siedmiu wieczorów - ze„Gama" . 15.55 CZłowlek I środowi Gwiazda
Manhattan
Transfer.
22.15
sko - gawęda
18.00 Tu J-edynka. ~nól wczora.
1 I dziś. 22.45 Gra Er17.30 Radi'>kurler. 18.00 Tu Jedynka. Blueg
roll
Garner.
23.00
I.
Wolker - „Pnl18.25 Nie tylko dla k!erowców. 18.33
Koncert tycze!\. 19.00 Dz!ennlk wie- lada o śnie".
czorny.
19.15 Gwlaz(ly naszych estrad.
19.40 Polskie tańce fudowe.
PROGRAM IV
20.00 Wiadomości I Inf. dla kierowców. 1.0.05 Reportat na zamów!enle.
12.00 Wlad. 12.05 Wlad. (Ł). 12.1&
„Za granicami miast". 12.~5 Giełda
20.~ Wybitni sollśc\ w repertuarze P"oularnym. 21.00 Wlad. 21.05 Kronl.ka płyt.
13.00 Lekcja języka hlszpanspQTtowa. 21.15 Przeboje z Interstu- ~kteizo, 13.15 Muzyka. 13.20 Dla kl.
dia. 22.00 Z kraju I ze świata. !2.20 III-IV „Lampa".
13.45 Tu Studio
Tu radio kler<>Wców. 2'l.~ K!lszal!n Stereo. (stereo). 14.45 Rytmy ludctwe
15.00 Wlec!. 15.G& Teat'l'
na muzyCZlllej antenie. 23.CO w:ta Was Meksyku.
PR: „Program nocny" - r,łuch. I(,
Polska.
Radowlc7.a, łS.00 Wlad. 18.0~ N11uka
I t~chnlka w krajeeh socjal!stycz...
PROGRAM li
nvch. 16.25 Lekc.1a jezyka nlemier.klP~o.
18.40 Aktualno§cl (Inia (Ł) ,
11.30 Wlad. H.35 Radiowa Poradnia
Rodzinna . U.40 Muzyka spod strze- tR.55 Gwiazdy łllmu w piosence IŁ).
17. t~ „Pr7.ed ll:onePrtem w filharmochy. 12.05 G . Gershwin - "Amerykruiln w Paryżu". 12.25 „Niezwykłe nii" - Inf. M. Hoffmann (Ł). 17.30
przygody Julia Juren!ty I jegD ucz_ Koncert słuchaczy (Ł). 18.M ,.Łod?.ia
nlów" - fragm . pow . 1. Erenburga . nie na twlPcle" - aud. A. Juśkie
12.45 Tańce kompozytorów słow!ań· wicz (?,), ta.tn „Zimowa miłość" sklch. 12.55 llofuzyka. 13.00 Publicysty- koncert IŁ). 18.M 'Pl'Stawy I ~ory.
Srkr<'tY l!stńw:
Władysł aw
ka krajowa 13.10 Recital fo~teplano 18.45
Pevmont. t~.00 „Kamlennv 117.yfr„.
Wy z nagrań Lwa Oborlna.
13.30 1~.15 J.ekc1a
1ezykn
rosyjskiego.
Wlad. I komunikat
daa górnUtóW. 19.~~
Wiedeńskie
echa muzyc7ne.
13.36 Ze WSI I o Wsi. !3.51 Wrocław ~".10
Nowe nal!ranla radlowe. 21 .l!O
skie Skowronki Radiowe. 14.10 Wię Forum
knmpozytnl't'IW - utwctry M.
cej, 1-eplej. no.wocześnlel . 14.23 Mu- <;tachowskfel(n.
'1.SO E. Grandos zyka L. Boccheriniego. 15.20 Pooo- nant„
- noemat
Rymfontc·,nv op.
łudnle dziewcząt I chłDpców.
18.00 "· "·'~ :i'IPmla.
czlnw\P1<. wr.~c11Splewa
Jadw!.ga Strzelecka.
18.10 !\wlat. 22.~~ RarHown-Tv
~7.1<nla !\red
Z. Stojowski - Sulta Es-dur Dl" 9. „tq dl~ pracu1~<'vrh. %1.50 I''. Schu16.40 G. Verdi - fragm .II aktu 01>e- bert: Jl'""'<?"t 'Mu8tc~l t-motl O!'· 94
ry „Bal maskctW:V".
1.7.00 Impresje nr !. 2".55 l"llat!r-mo~cl .
jazzowe. 17.20 „N:m sle ksląt.ka ukaże „Złoto nie złoto" fra~m.
TELEWIZJA
pow. S. Fleszarowej-Muskat.
17.40
„Krzywak" rep. literacki.
18.0D
PROGRAM I
Stołeczne aktualności mueyczne . !8.25
Plebiscyt Stud!a .. Gama". t8.30 Echa
13.2a TTR, .RTSS - :Biologia. 14.00
rlnla .
18 4ft Siadem lnwr.stowanych TTR, lłTSS ' - Mech.
rolnictwa
mlllardów. te.oo Koncert wieczorny , fŁ). 15.30 Co dale.1 maturzy~o (kot.).
19.40 Dźwiękowy Plakat Reklamowy. l~.oo Dziennik (kol.). 16.10 Obiektyw.
19.55 Katalog wydawn:czy. 20 OO Stu- M 39 Dzień dobry, tu te!ewiz1a - W!TYdio Relaks.
20-20 Jullltard Quartet stkn n mro?le I ~smnchodzl„ <kol.).
gra B-eethovena. 21.~ A. Borcdln 1n.sn C?.wartek Tnr <kol.) 18.20 „Po
„W stepach Azj! Srodkowei"
:!1 30 l!~on" tknl.). !R.•n Radzlmv
rr-lnlWiad. t tnf. sportowe. 21.40 W oan· knm <kol.).
19 . ~' Dobrannc.
19.18
kowskt - Symfonia O-dur. 22 CD PrD- "l"rl~m'<a. 19.30 Wl<>c?ńr z dzlenn1menada . !! ~n Wiersze Ann:v Marko- klf!'m <'<ol.).
20.1~
Kojak - mm
wej. 22.40 .Fałszerze 9ztukl" - mal! . nr<'rl. USA nt „C7e<'n sle "r>""7le2~ . 10 Forum komoozytor6w utworY w2ła~ - wrl7.!ęcznoścl". 21.10 P""nZ.
M. StachO'Wsk!ego. 23.30 Wlad 23.35 21.45 Dziennik.
Co słycha~ • w _świecie. 23.4, MuzyPROGRAM l i
ka na dobranoc.

CZWARTEK.

STYCZNIA

PROGRAM I

~iowej Udź-Sródmieście

PROGRAM Ili
12.00 Ekspresem ~nez świat. U.05
W tonacji Tró.1kl. 13.00 Powtórka z
rozrywki.
13.50 „Nasz człowiek w
Hawanie" - odc. pow. 14 OO
Mistrzowie batuty - Arturo Toscanlnl. 15.00 Ekspresem
przez świat
15.05 w stylu funky gra t.aboratorlum.
15.20 Przypominamy zespoi
Four Teps. 15.40 W Parytu gplewa1a 16.00 „Lato 7. kosą" - rep. W.
Blalego. JR.20 Muz:vkobranle.
16.45
Nasz rok 79. 17.00 l':kspresem prze"
śwlot. 17.05 Muzyczna poczta UKF.

16.4S J~zyk francuski <kol.). 17.15
Jezyk rosyjski (kol.). 1'7.45 Swlat na
małym ekranie „Nowa Kaledonia" - fllm dok. prod. kanadyjskiej (kC>!.). 18.10 Studio Sport (kol.),
19.10 WladomoAcl wyd. kleleckle
(Ł). 19.30
Wieczór z rl71ennlklem
(kol.). 20.15 NURT - Pedagol!lka Współczesne proble!Tlll' zawodu nauczyclelsklego.
21.45
„M ije
sny
~wladcza o mnie" film tłok. 21.JS
!4 god7Jny (kol.). 21.23 „Malowany
dzban" koncert muzyki kubańskiej
(kol.). !2.10 Bez recept.
KOLEŻANCE

Dnla t 1tyczn.la 1m roku odino4t naf!e od na.. Je:1ynv u.kochany SJ\ft I Jttoat,
pnetywszy
22 lats

s. + p,
LESZEK GóRS !CI
1

Wypre>Wa.dzenle zwłok
11u~pl
dnia 4 stycmta 1971 roku o go.dz.
IJ " kapllcv cmentarza rzymsk~
ka tollcklel{o na Dolach przv ul.
Smutnej, e ~ym powla.damlaJ11
pr>gratenl w rozpaczy
MATKA.
SIOSTRY
l!IZWAOROWJE
i
SIOSTttZERCY
8t'Bm GRONO N A,J11L1Żl!IZYCR
PRZY.JACtC'.>J.

I

I B.

Cukier) Str.n ma jeszcze szansę
tego celu. Pod warunklem, t.e d:i pelnej sprawności powró(:ll
zawodniczki
podstawowej
azń9tkl.
Jak
polnłorniowan'> nas
wczoraj w kluble z 1nwodu 1•lsklej
temperatury są lllopoty z przeprc.wadzan!em treningów
we własne f
sali. pomijając jut sprawę go.dzenla zawndnlczych „powinności"
z
obowiązkami
st11dcntek
AWF
(aktualnie ses,a) KalłskieJ, Zwollń
Skl<!J I Ka:.-..islńsklej l chorobę Kopczyńsklej. Trener Chmielnicki Uczy
Jednak, te w naJblt.szych
dniach
Zd'>•A skomµletowa': zespół i rozpocząć solidne przygntowanle się
do
czekających
a
przy tym nlełat·
wych po,edynków mistrzowskich..

I

INt.

ZOFH BUKRAINT
wy~y

wsp6!ezucla

śmlerd

lłATJtI

DYREKCJI\, POP PZt>R. RADA
ZAKŁADOWA
KOLE•
tANIU t KOLEDZY ~ OKRI';·
GOWEOO
PRZEDSI!R!OR·
STW A PRZEMYSŁU
ZBOŻO' WO-MŁYl'llARS!trEGO
„PZZ"
w ł.ODZI
K.OLEtANĆZ

EWIE GLAtMKOWSKIEJ
wyriny IM't!eiCmegD
s powo4u łmlerc.1

wsp6łcsucla

IRENIE PAWLAK

W}'l'azy naJserde:cznlejnfC>O wap6ł

ozuoJa s powoda zaoun
O .J C A

OJCA
sokłaodaJ•

tkł!?.t!&J•

DYREKCJA. POP PZPR, RA·
DA
ZAKŁADOWA,
K.OLE·
ŻANKT I KOl.EOZY ~ MIEJSXJEGO
PRZEDSIEBIOttSTWA . GEODEZYJNEGO

DYREKCJA. llADA ZAKl.A•
DOWA. POP PZPR ora.1 goLEŻ.\NKt
I
·KOLEDZV H
„SPOŁEM"
WSS
ODDZIAŁ
SDR ,,CENTRAL"
Drogiej

w

KO'leła.nee

Dnia
zmarł,

(W)

wap6łczucla

wyrazy serdecznegD

Wspaniałym
sukcesem zakończy!
miniony rok nasz najleps1y tenisista Wojciech Fibak. Polak po wygraniu międzynarodowego mistrzostwa Australll w deblu (wraz z AustraliJczyklem T. Warwlcklem) zyskał kolejne 60 pkt., co w sumie
dało mu I miejsce na liście naJlepszyc!J. deblistów świata w 1971! ro.ku.
Amerykańskie pismo „Tennis Mairazlne" sporządziło własną listę naj
Bl~r11c pod uwagę plerw~zoUgowe
lepszych. Wśród mężczyzn pl!'-no to
dośwtildczenle wlekszokl
!&wodni- przyznało I miejsce (wśród singliczek S'tartu. a takte dt:1skonała dys- stów) J. Connorsowi (USA) przed
pozycje młodzlety (orzede wszystkim B. Borgiem (Szwecja)' i V. Gerulaltisem (USA). Druga pozycja Szweda jest szeroko dyskutowana wśród
fachowców.
Ich :-:daniem :Borgowi
nale:!:y się pierwsza lokata.
Wśród
pań palma pierwszeństwa
Noworoczny numer „France Foot- przypadła Ch. Evert, któr:i wyprzeball" przynosi pełną dokumentację dziła M. Navratilovą (CSRS) 1 E.
plebiscytu tego pisma na najlepsze- Goolamong (Australia).
go piłkarza Europy, w którym zwy
cletył Kevin Ktt!!an. Wśród 39 skla
Według
wiadomości z Londynu
syłlkowanych
p!lkarzy znalazł się Fibak
mający w parze
Holendr tet Polak - reprezentant Widzewa Okkera przegrał walkowerPm 1>len
- ZBIGNIEW ,BONIEK. (21 miejsce). sze spotkanie z duetem australl I
Łodzianin zyska! najwyUze u:znanle sklm R.
Case G. Mastr.rs. Pru ekspertów ZSRR, którzy w IWO- prostu Fibak nie zdą:!:ył
powróci~
jej liście umieścili Bońka na 'Pią na czas z Antypodów.
Tak Więc
tym miejscu za Kranklem, .Resen- obrońcy tytułu mistrzów WCT mabrlnklem, Keeganem 1 Bettegą.
'ą za sobą pierwsze niepowodzenie.

1

pOW>odu

MATKI
skłaY.!a.J-

KOLEŻANKI

I

KOLEDZV

z ZESPOI.U SZKOL EKONOMICZNYCH

NR l

w

Dni.a St gru·t!nla 1971 ro.ku sma•
nagle, przetywszy 71 lat

S.

Boniek 21 we'" Francji

+

ŻONA

Dnia

rła

p0

se

+ P.
ZENOHA
S.

FUTYMA

ZAJĄCZK OWSICA

dnia ł aty•
cznia br. o gOdzlnle 11 z kapllry
cmentarza rzym.-kałolleklego przy
ul, OglllldoweJ. o czym p1>wl11.da-

w

RODZINĄ

groCnla 1971 ro.kn zmaI clętkt.:h elerpie·

P.

~ogr.ze!J ot!bęlhłe 1lę

pogrątenl

z

długich

Dla.eh

BRONllSŁAWA

m.lają

P.

MICHAl WOLA1K

LODZI

rła

+

roka

prllollOwnlk „Społem" wss
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Przedsiębiorstwo

Widzewa

Mielec - Zbigniew Ciołek. Pół eezonu spędziłem w GKS Tychy
1
teraz jestem szlcol~nlowcem Widzewa. C:hyba o pół roku za p6tno.
- Obejmuje pan zespół w sytuacji, kiedy w historii tego klubu, po
raz pierwszy w jesiennej rundzie
zdobył on 20 punktów ! ma d<'•kO•
nałą pozycję do rri:agrywek w wlD•
senneJ turze rywalizacji? Nowe
i
trudne satem zadanle stDI przed p:onem.- Wcale Sill tego nie obawiam.
Powiem nawet wlęce,, ten fakt mobll!zuje mnl:.? de bardziej wytętDnej
pracy Zdaje sohle dnskonale spr.Wfl z teg'.l, it kibice
widzewscy
Uczą
na jak najwYtszą
po7ycję
swych ulubieńców pod koniec roz,
grywr.k. Myśl4=. 12 siybk'.l
znajdę
wspólny język z zawodn!kamt I nie
zawłedttiemy zaufania.
- Czy ma Pan rozeznanie co do
wartości posznegMnyclt zawoCników
I motllwośel drutyny?
- Ogląd'łłem Widzew w 11kcj! trzykrotnie . Ostatni raz podczas Ugowe~o meczu z OK<; Katowice. Mogł~m się orzekonać. 1t jest to zespół
umleJący gra~ w plikę i stosujący
w rywalizacji nowoczesne
arkana
futbolu. Podczas o:-zygotowań do sezonu będę miał równlet motllwość
bl!:!ej
pr'.lyjrzeć s!ę poszczególnym
zi. wodnikom.
- Nowy trrner. ntem nowe jego
_obll<"ze•• w stylu ęry zespnłu„.
- z uwagą śledzę wszystkie „nowe prądy" w światowym p\łkorstw•e.
Staram się i:<>wnle? wprowadzać elementy nnwoczesnr.go
futbolu
do
drutyny, k~órą oMwadzi:. Rf;dę tD
ch~lał r6wnleł. uczyn!ć w przypadku
Widzewa. Czy mi sli: t'l uda - pokate to jut wiosenna runda
rozgrywek.

srRZED.\.M dom piętrowy z ogrodem w Ozorkowie. Wolne mlesi:kanlo? 2 poko'e z kuchnią. Oferty „29305" :Prasa, Piotrkowska 88.
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Sp61dzielnła Pracy „Czystość„ w Lodzi,
ul. Urzędnicza 36
OGLASZA PRZETARG
NIEOGRANICZON Y
na spi:zedaż samochodu dostawczego
marki „Żuk", typu A-05 furgon, nr
rej. 2550 IS, nr podwozia 114963, nr
silnika 240531. Cena wywoławcza
42.500 zł.
Pojazd można oglądać w oddziale
transportu sp-ni w Lodzi, ul. Tylna 5.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycmia 1979 roku o godz. 12 w oddziale
transportu w Lodzi przy ul. Tylnej 5.
Oferenci winni wpłacić
do kasy
przedsiębiorstwa wadium w wysokości
10 proc, ceny wywoławczej najp'óźniej
w przeddzień przetargu.
n przetarg odbędzie się tego samego
dnia o godz. 14.
Sp6ld'Zielnia zastrzega sobie prawo
do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
22-k
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