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W dniu 11 stycznia br. ~
gmachu Kł. PZPR, al. Kościusz
ki 107Il 09 odbędzie się plenarne posiedzenie Komitetu l,ódz·
kiego PZPR nt. ,,O dalszą po·
efektywności

prawę

DZIENNIK:
'POPULIRIY

działań

naukowo- badawczego
zapleC1Za
w unowocześnianiu przemysłu
województwa miejskiego łódz
kiegoH.
Początek obrad o godz. 9.00.

$RW i · Laos
nowe władze

uznały

PODZTF)KOWANlE

Kambodży
We wtorek prezyd.,,nt i premier
przesła li przewodniczącemu Rewolucyjnej Rady Ludu Kambodtań
sklego HengoWl Sb.mrlnowi pismo, w
którym 4tformują o uznaniu przez
Wietnam Rady za jedynego 1 pranarodu
przedstawiciela
wowitego
S'RW

kambodżańskiego.

Przywódcy wietnamscy podkreśla
wyzwolenie Kambodży i utworzenie Rady stanowią wdne wydarzenia hlstorvczne w życiu poll tycznym narodu kaml>pdż·1>l'lskiego , znamionując nowy etap w stosunkach
a
mlęd~y Kambodża l Wietnamem,
także między krajami Azji południow
wkład
to
W;>-wschodnlej. Jest
utrzymanie '. pokoju i stab!llza~j! w
b;;glo~~°d Laosu uznał ·ZFONK
za jedynego prawowiteg" przedstawic!ela n;,rodu kambodżańskiego.
Ta;kże wczoraj nowe władze kambodżanskle - Radę Rewolucy.1na Ludu
Afganistan
Kambodży , uznały NRD.
ją , że

tyi:°

i Bułga ria .

Spot konie Edwardo Gierka
z załogami EC Żerań · r z a

drogowców
11 tys.
9 bm. zasypane

onad

p~zecierało

szlaki
oraz

Jeszaze
cYjne

warstwę

śniegu,

komunika·

likwidowało
na
występującą

POLSKA - ALBANIA

Protokół

•
•
m1an1e
to ar wej
ł

at'szawle propodolsann w
wymianie t owarowej \ pł~t
nosclach w 1979 roku między Polską
1 Ludową Socjalistyczną Republiką
Albanii.
znaProtokół przewtdu'e dalszy
czny wzrost obrotów towarowych w
stosunku do 1978 r. oraz rozszerzeni"' nomenklatury wzaJemnt» dostarczonych towarów
Przewiduje się dostawy z Polski
w
do AlbaniJ maszyn i urządz'!!t'l
tym obrabiarek , ap~ratury wysokiego naplę<'ia . urządzeń dla r.ukrown1.
sprężarek i części zamiennych apa.
ratury pomiarowej, wyrobów walcowanych, niektórych chemikaliów.
okuć budowlanych, artykułów szkoln;>-ch I bl urowyrh
P3 stronie Importu z Albanii przev.i duje się m In. dostawy rudy
chromu, kó':>ll I przewodów. asfaltu .
pomidorowe,.
pomidorów l pasty
papryki. soków 1 kompotów owocowych.

li bm.
"'
'# to~ oł o

Dokarmianie

leśnei

zwierzvnv,

Pod przewodnictwem I sekretarza Kl PZPR B. Koperskiego odbyła się wczoraj narada aktywu· partyjnego województwa miejskiago łódzkie
go na temat realizacji tegorocznego planu społeczno-gospodarczego i wykonania zadań nakre' ślonych przez XIII Plenum KC PZPR.
Referat wprmvad~ając:v wygłosił'
sekretarz KŁ PZPR - T. Czechowicz. omawiając wykonanie pla nu ubiegłego roku i kreślac najważniejs.z~ zadania łńdzkiej aglomeracji w 1979 r. Mi•wca stwier·
dził, że mimo napięć i trudności
l)(lmyślnie
województwo łódzkie
wykonało plan 1978 r. Produkrja
wielko§c
osfal!'neła
przemysłowa
dalszy
Nastąpił
zł.
178,2 mlił
wzrost jakości, o Mym świadczyć
może 1800 wyrobów oznaczonyęh

L.

Sprawniej pracuje. PKS

•

I

PKP

* WJaponii kwitną śliwy

USA
•

z1ec

Snieg

Europy śniegi.em i lodem. w Ja.pan.id pa.n.upokryta le ni~ykla iak na styczeń sloneczn.a. wiosen.n.a 'P020da.
W 'f)Onie&i.a.łek w TokJ0 temperatura wynosiła 15 stopni Celsjusza. W Ka.naa.a.wie nad Morzem
Japońskim kwitną śliwy, NQrma.l·
nie w styczin.iu rejon ten Jest P<>"
W Na.gasakd n.a
kryty śniegiem.
kwitnie rzei:>alk.
~u Ja.ooni.i
Z Sallita Cruz de Tenerife donoszą o nie notowanych od dziesięcio
leci na WySpa.Ch Kana,ryjsltioch oOIIl tl"ZY
Pok.rył
paidacll śnie~.
orzelęc.zie . w góra.eh n.a Teneryfie .
na wY'SOkośoi 2-3 tys. m etrów nad
'PO.Ziomem morza. Na ola.źaeh te j
Sa•hM'V
sa.mej wYsov od strony
plaimiją natomiast turyści.
<Dalszv cia2 na str. 2)

Napad na ·radiostację
uzbrojonych terrorystów
włoskich Wdal"la ~lę we wtorek rano do lokalnej prywatnej radiostacji
I
rzymskiej ,Radio Citta Futura"
otworzyła ogień do znajdujących się
tam osób. Podczas napadu zost„ło
rannych 5 osób - ,ame kobiety.
Zamachowcy zbiegł!.
Grupa

cesarskiej

już

za granicą

je równi~ż inne prowokacje
oiwlro Wietn.amo wi.

W trreoim dniu swej dZdaJatMŚci
n.owy cywi1nv premier Irain.u Si.a.
oierwsze
T>Ur Bach1'io3JI' naJ)dtkaJ
trudn<>ści. Teki m inis1lra obro.ny nie
'Fereydu.n Dżam
generał
objąl
który figurował na liście członków
gabinetu. Przyczyny tego nie są
ob.serwatorów w
ia.sne. Zdaniem
Teheran.ie. Dżaan u.mal. id: nie zdoła wvwią.zać s ie z misi'i iaiką miała bvć rola Ja,cznika między cywilWedług
rządem a armii(.
nym
agencj i ReUJtera Dżaan ma odil.ecieć do Londynu. jedna.kż{> a.gencia
France Presse podala we wtorek
że 'Premier Bachtiair Dr'óbuie fesz~ T>rizekonać Dża.ma bY wrostal
w kiraju i objąl tę fun.~Je.
Sniegi które spadły na 7Jllacznych obsZa.I'a·ch Iranu spowodJOIWialv zmniejszenie -;ie zajść I dermondo sta<re
~tracii . Jedn akżi> d01S1ZłO
z oolielą w kil~ m iasta.eh . a w
Bend.a.han u!li nął ieden oficer ooticii.
Jak podaJa rozgłośni a teherańska
cesarz ułaskawił 266 wi ęźni ów skazanych T>rzez są.dy wojskowe. Rozoa.trywa.n a jest możliwość da.19ZYch
luż dru~:
zwolnień. W Teheran.ie
nolLtvcz.
dzi eń rod2iony wietniów
n~h . nadaJ trzvm.run:vch w wię.i e·
nia·ch okupują biura miinisters\!w8
sie
doma,gając
spralW!iedHwości
zwolnienna sW10ich naj'bliŻS'ZYch.
· Premier Bachtiar za;p01wi€'dzńal w
WV'Wiad~i e udzielonvm loru:lvńskie
rewirz:je
mu „F in a ncia[ T imes"

oir~e

Gratulacje
od przywódców
ZSRR W imieniu Prezydium Rady
Najwyższej ZSRR. Rady Ministrów ZSRR i całego narodu
Breżniew
radzieckiego. Leonid
i Aleksiej Kosylfin wvstosowali
do nrzew<Jdnlcząrego Rady ReLudu Kambodży,
woluey:fneJ
KC Z.iedno·
przewodniczącego
czoneiro Frontu Ocalenia NaTOHeng8 Sa.m.
Kambodży
dowego
rina. depesze t'ratulac:vjną. w
której przeka.zu.f a . gorące JJO•
zdrowienia w związku 'Il wydar7.eniem n hhtorYMnvm znaoi:eniu - zwyciestwem sil rewoffłcvJnvl'h I pll.t~i.,.tvMrvch nrM
Ra.dv Re<wo.Jucyj
utwor-zeniem
nei Ludu Ka.mbodży, bedącej
fedvnym lefl'&lnym rządem tego
kraJu i antentvC'IJn:vm wyrazicielem W<lli oraz Interesów na.rodu kambodźań~kiego.

•

•

•

We wtorek odbyło się na Kremlu
spDtkanle I zastępcy przewodniczą
Rady Najwyższej
cego Prezydium
ZSRR. Wasilija Kużniecowa . z przeRadzieckim
w Związku
bywająca
grupą senatorów ameryka1isklch , której przewodniczy Howar'1 Baker.

·nz1ER
KIESIE

"

na Wyspach Kanary Jskich
jest

rodżiny

Pierwsze trudności

•
wieci.e

pry•y au:ry n

więksrość

,„

popiera walke narodu KambodiV

64 członków

Ameryk;; Północnej

znakiem „1" i „Q". Przekazano do
uZ,,tku 12 tys. l'nieszka.ń, a takie
liczne obiekty budownictwa towa•
rzyszącego o łacznPj powierzchni
25 tys. metrów kwadratowych. Do
in\vestyc,ii przenajważniejszych
mysłowych należały Zakłady .•Sko·
gar" i modernizacja oddz! Rłów
„Albie". „Polanilu", „I Maja" l
innych rakładacb. Dobre wyniki w
produkdi roślinnej . zwił'rzęcej, a
także skupie oslą!l\'nęło rolnictwo.
(Dalszv cial! na str. 2)

Breżniew przyjął dziennikarz~

RFN

Podczas gdy

•

J az• ieJS e
1 ·a rok ·u
Zd

I sek.retan KC PZPR EDWARD GIEREK odwied'Ził 9 bm. załogi z&kładów pracy prawob~einej Warsza-wy: Elektrociepłowni na Zer&niu i Naukow-0-Pro dukcyjuego Centrum Elektroniki Prl\fesjonalnej „RADrzetelnym wypeklianiem
WAR". Oba te przedsiębiors~wa działają od 25 lat, zyskując sobie dobre imię
codziennych obowią,zków z.a.wodowych oraa; obywa.telskim stosunkiem do spraw miasta, Edwardowi GierWaTszawskiego PZPR, ALOJZY
kowi towarzyszyli podczas wizyty sekreta,rz KC I sekretarz; Komitetu
KARKOSZKA I prezydent miasta st. Warszawy JERZY MAJEWSKI.
Elekitirocieptownia żeirań.sk.a 1est tys. bu.dY'!l.ków. Na.lety do ni!-l'Wńe- sterunkach robotruicy, kadd"a techP<JilllagaJ.i
n.i.ctzm.a i i!llŻyru~-jna.
-'ere::h wa=el\V'SkM:h kszych w kiraiu.
i"edną z
~J
w
"""
Eaward Gierek zail)CllZn.al się z i parna.gają nadaJ. Wln.ieirze Nad„!abry!k eiepla" ogr.zewa.jących 14
ciągiem tęchnolog1c:zinym wY'UWa- wiślańskiej Jednostki, MSW im.
rzania oieola n.a żerainiu - od Onwairta.ków AL. Nie był.o przerw
We wtorek odbylo się n.a Krem'PO automat)'. w funkcjonowaniu El€1kit;rocierpłOIW!lJ
poda.jników węgla
lu si'POtka.n.ie Leonida Breżniewa z
ręigulujące temperartiµrę 'PBil'V 1 Wo· „ Żerań".
W czasie spotkania z zakładowym przebyWa.jącą w ZSRR delegacją
rozirnoiwie z
serd~ne.i
dy. W
pr.zemstaJwicielami 700-()S()bowej za- aktywem I sekretarz KC PZPR amerykańskiego tYl(odnika ,Time"
sl<: warunkami pracy Odpowiadająe na pytania dzienni ·
Interesował
.
podzrlę
PZPR
KC
sekreta.rz
I
logi
kOIWaJ z.a i:>elną ofiairn<>ścri 'Pracę załogi, a tak:l:e programem rozwoju ka:rzv USA . dotyczące oceny aktuL.
w Kambodży ,
alnej sytua.ci'i
w utrudni<lllych zimowych wa.run· ciepłownictwa w stolicy.
że n,aród
oświa.dc.zył.
budow<: Breżni ew
w ub. roku rozpoczę t 'l
k ach. Pnzez 5 dni i nocy. nie liKambodży podją.ł walkę orzed wko
(Dalszy cial! na str. 2)
drogach oczyszczanych w pierw. cząc godizi111, tTWali tuta.i n.a 'POszej kolejności. Dzięki wysUkom ------------------~-------~---- znienmwidZonemu reżimowi . orzetyramiid n.a.rzuooooj z zew.ciwko
dl'OIOwnietwa, we
pracowników
nątrz. Jest to ieito ora.wo - dodal
wtorek w godzinach pOłudniowycb
i L. Breżniew - a s'f)Ołeczeństwo
oiell'l'Ze.fezdnych było tylko 17 km
r radrDieekie po'f)iera sprawiedliwą
dróg oez:vszczanvch w drugieł kowaJke na.rodu Kambodży o<>d kielejności orH ok, l,! tys. km dróg
rownictw~ Frontu Ocalenia Na1>ezyszc-zanych w trueieJ kolejnoś
rodowego. Związek Radz.iecki 'POci.
piera teź Rade Rewolucyjną Ludu
9 . bm. re~oo~ kut"SCJWain.ia
3 Kambodża ńsk i ego tj . rząd, za któPKS w 8kaltl calego
autobusów
]' rym O'P<nv· · daią sie szeroklie wair·
k!ra,ju wmosiła ok. 94 t>t'OC. Nie„ stwy Ju<liności .
ma=e za.kłócenia nobowa1110 w
p.ainowal reżim
W Kambodriy
....
województwach białostodkJm. 'Piotr.
I 'f)ropekiński. tj, chińslki model ukowskim . słu.p&'lclm, skieriniewicma.s.owa
a,
~ stroju T>Oli ty02lllego.
k!an. ezczeci ńskim oru: ~OIWS·
ekstermi.nacla ludz.i w Kambodży
k im. N orrnailnje prze<W'Ol'Lą pasaibeI to niic innego fak c hi ńska ..reworów autobusy obsługujące tt"a&y
r.. lucia kulturalna" realiizowa111a na
d a~ ekobie1me.
< obcym terytorium. Chi ńska ororpaW ei...ru oSta.miej doby nastąpi
u !fam.da - sfiwierozil L. Bre2Jniew
ła :<C'~ p0pr.aiw a w :<uclru l'.)O.:ią
- roo eowa l)OJ?los1d o 1n!(toi·e.r....; i
l?ów pasażerskńch I t.owa.rowvch.
Wietnamu w sprawy Kambodży.
Po rarz T>ierwszy od ostrego atakli
Jest to brutalna Dr'óba wvoameni a
z,imy zaladowairu) w oią~ doby
1>raiwdz.iwego obrazu sytuacji. Jest
miliO!ll ton ładunków. S1JCregótn.ie
to Jeden z J>rzY'kładów tej antYST>ra1Wnie 'Ptimbiega załadunek węwietn.a.mskiieJ swwinisty.ozmei f)O]Ji2'1.a na Sląsku. ,
tyk.i obecnego kierownictwa Chi111.
l!Jtóre - .lak wiadomo - organilZJUNa lliniiacll lmljowych :r.d~
Pracownicy zach-Odnioniemlecklego
wa:n.a. więksrość nociągów 'f)llSaa.:er. przemysłu
metalurgicznego w Muelsldch kurs.uje z.~nie z 1"0!2lldadean helm protestują
orzeciwko por1>ZU ·
i tYllro niewielka ieh ozęść dociera mieniu
między
oo ceLu z oońźnieniem. Po'f)raiwila związku zawodowegoprzedstawicielami
metalowców a
sy t;uaeja w ruchu wła$cicielam1 fabryk, dotyczacego wasię wYdatn ie
m i ędzynarodowym.
runków zakończenia strajku.

••--•-•••••••-••••••••••••e- -••
Nieznaczne zakłócenia

P

•

tstnieją.cycli
wszystkich oboon·ie
umów i kontraktów :zrw i ą.za.nyeh z
wojskowością, W za.sadz.ie unwwy
J)Odpisa.ne będą resoektowa.ne, z
jaik oświa.dozyl
WYiątJk.iem tych - k.tóre są s1>rzeczne z interesami ·
W 18 dniu roku słońce wze·
kra.ju''.
s7ło o godz. 7.42, zajiłzfo zaś o
Ba-chtia.r z.a,powied.z,iaJ u tworaenie
15.45.
dow Irani.e radv r~encv jn~j.
n ie wyj~ie z
dając, że cesllJl'IZ
Iranu pr.zoo upływem 10 dni. Oczeobchodzq
Im e
kiwano .iż ce.sa.rz zreaJ,iwje swą
za'POWiedt wyia.z,du ..na kurację"
Jan, Wilhelm
za gra.nicę w szybszym terminie
Agencja Prasowa
Amerykańska
Dył r
AP Podalia.. że od momentu wybus noptyk
chu kiryzysu oolitvcznego w Irailllie
64 ozlonków ~Y cesairskiej uw dniu dzisiejszym dla f,odzi
dalo sle za .:era.nice.
pnewiduje na~tę\)ująi:;i, pvgodę:
Okresami
zachmurzenie duze.
0)18.dy śnie1t11. Temp. od minus
3 do minus 1 st. C. Wia.try sła
be I umiarkowane południowe

iny

Eksplozja
na tankowcu

i

'
połudnlow<1-11a.chodnie.
Ciśnienie o J?Odz. 19 wynosiło

986,5 hPa ('739.9 mm).

Wain'ejsz

rocznice

W Bremie prokla·
1919 mowano Republikę Rad.
Strajki powszechne
1943 przeciwko ustawo~ antyrobotniczym,

Tak

sobie myśl

Zie się wywdzięcza mistrzodo po'f)r.irwiiono wy90ko w stosunku do planu.
ubiegłorocznych zaRta!izacia
ZPHZ ,Textil- oiono w tym obszar.ze surowców dań nie wyczen:>uje jednak proNajwiększy eksporter przem .~słu lekkiego impex" w ł.ndzi, zameldował w tych dniach 0 pełnej - po dla 'f)l"Zemysłu lekkiego za l,5 mld . blemu. Rzecz w tym, by efektyrealizacH zadań postawionych zł dew. Uzyskano w!ęc W'f)rawdzie wna 'Praca i związane z nią do·
riaz 11ierwszy od kilku lat bre wvnilti lódzkie20 handlu zaprzeił centrala w roku 1978. Jest to sukces tym większy, te ujemne saldo. ale jednak 'w storealizacja zadaó E"kspt.1rtowych przebieira cały czas w trud- sunku do planowanego rostalo ono grani=ego stały się tradycją.
nych warunkarh dekoniunktury na rynkach zachodnich i sto- POPrawione w sposób zdecydowa- Już więc <>d 'f)Ołowy ub. · roku
trwi;ły J)t"ace nad przygotowaniem
sowaną w związku z tym przez rząllv wielu krajów polityką ny.
protekcjonizmu i limitowania importu.
W obrotaoh z krajami socjali- realizacji zadań roku 1979.
Jak wyjaśnił dyrektor general·
stycznymi eksport .;rextilimpexu"
Lódzka centr ala wveks'f)ortowany „Textil impexu" - J. Wojtkow·
do krajów
ła w roku ubiet;(lym
ski - handel zagraniczny wymakapitalistyczn vc.h tkaninv bawełnia
ga dl'liś ogromnej O'f)eraitvwnoścl i
ne za ponad 164 mln zł dew ..
doskonałej znaiomości sytuacji na
tkaniny l.niane za około 92 mln
rynkach światowych. Dlatego więc
zł dew.. za tyl e ż tk a niny we łniatak wiele uwagi przyW!ązuje się
108
'f)Onad
jedwabne
ne,
wszystkich
funkcjonowania
do
I bm. w irlandzkiej Zatoce Bantry
za
dziew iarskie
wyroby
mln.
przedstawicielstw „Textilimpexu", nastąpił wybuch na franC'USkim su178 mln zł i odzież za 273 mln lekkim, w te j stnfo~ płatniczej wyniósł 1,5 mld zł dew. a import spółek i delegatur.
pertankowcu Betelguef!e. Cała załoga
„T e xtili m pex" zarobił ponad 330 900 mln zł dewizowych: Także l
zł dew. Jeśli dodać eksport z mzginęła. N/Z: 'PO wYbuchu na super.
11ych resortów poza przemysłem mln dolar ów. .Tedno«;ześnie zaku- w t ej d :ui edz\nie - dodatnie ul(Dalszy clllf na str. 4'
tankowcu.

ZADANIA 1978 ROKU \V

PEŁNI

ukce

~'YKONANE

I

wi, kto zawsze
uczniem zostaje.

tylko

jego

- Tato, Ja ,!ut nie chcę traktora na Imieniny! 'Właśnie znalazłem co. w szafie na ubrania!

Najtrudniej~zy

Każdv

Najważniejsże

minął

okres

1negawat na waoe złota

WASZYNGTON. - W ambasadzie
PRL w waszyn.gtonile odbyła 1ię 9 bm.
profesorowi
wręczenia
urocz}"StoU
Akademii Medycznej Uniwersytetu
Moore•owl
Franolsowt
Harvarda, dr
dyplomu C2łonka zagranicznego PAN.
Prof, Moore, znany amerykański
chirurg o powatnym dorobku naw
ukowym., bierze czynny udział
współpracy
programów
realizacji
a
amerykańską
medycyną
między

bm. w kraju obowiązywał 19 stopień zasilania (w skali od 1
do 20) odbiorców. Oznacza to. ił stosowane były ograniczenia w dostawach energii elektrycznej dla zakładów t>l'Zemys1owych zgodne z programem tych ograniczeń określonych
w zarząd~e;"iu prezesa Rady Ministrów z sierpnia 1978 r.
Wg. opmti resortu energetyki, najtrudniejszy okres elektrown4e
mają Już za sobą, ale nadal bilans mocy nie jest Jeszca:e zrównoważony. Występują tez pewne kłopoty z dostawami węgla brunatnego dla elektrowni w Pątniowie I Kon.lnie. Odbudowano natomiast
moc elektrowni „Adamów" w której uruchomiono stojące dotychczas dwa bloki energetyczne.
W ostatnich dniach nastąpił znaczny postęp w zaopatrywa'1lliu 11·
I to zarówno pod względem Ilości jak
łowni w węgiel kamienny i jakości paliwa. Popraiwiło się takte z&O'Patrzenie w olej opalowy, od którego rytmicznych dostaw zalety w dułej mierze moc
li jaką pracują elektrociepłownie i elektrownie,
Obe~a sytuacja nadal wymaga clutego zdyscypllnowan.la w ko·
rzystanm z energii elektrycmej przez wszystkich odbiorców. W tym
celu stosowany Jest specjalny system kierowania godzinami pn.cy
zakładów przemysłowych. Równiet odbiorców prywatnych obowląlluje oszczedne gospodarowanie energią elektryczną.
Wszy1tkl•
Całkowlde unormowano sytuację w ciepłownictwie.
elektrocieplownoie i ciepłownie pdoporządkowane•resortowi energe-tykl dotrzymują wymaganych temperatur wody w instalacjach cle·

9

pqlską.

HAWANA. - M!inlsterstwo Spraw
Zagranicznych Republiki Kuby opuw którym
blikowało oświ1dezenle.
zaniepokojenie koncentracją
wyraża
sU zbrojnych w rejonach
chińskich

Rozmowy
Waldheim - Castro

płowni~zyrb.

.M. iu. w Warszawie zakodczOJU> ju:t regulację systemu ciepłow
mczego. W niektórych ośrodkach miejskich np. w Gdyni (beze.
cill!ie i Zielonej Górze zanotowano awarie sltlci cieplnej, ' W Ich
szybkim usuwaniu energetyka ściśle współpracuje z przedalebiM·
stwaml gospodarki komunalnej.
W trudnych warunkach pracują brygady sieciowe. W kilku województwach - np. w szczecińskim, 1orzow1kim I zi~lon<>góraklm na
skutek oblodzenia linii energetycznych I atacJI transformatorowyc h
doszło do awarii. S14 one szybko likwldowaine.

W Ha.w8Jll.ie odbY'lY się l'07Jl1IOWY
pieIIW'SZY'm sekiretaiI'l7Jelm KC

międa;y

KP Kuby Fidelem Castro, a ~
bywającYl!ll na Kubie :z ofiicj.aJJlą
. yt

_,_

g€1Iler......ym
w.12; ą selklretarzem
ONZ Kmtem Wa,ldhe!a:nem. Ddkx>naino w-ymi.am,y poglądów llJ8 syt.u.
problemy
międriynarodoWą.
a.cię

graniczących z Wietnamem oraz 10Kuby ze Zdecydowanym
lłdarn~

zad ani a roku

stanowlskiem Wietnamu w spraW!e
(Dokończenie ze str. 1)
Inteobrony swojej suwerenności ,
Zadania województwa na rok
terytorialnej 1 przywr6ce.
b.ieżący zakładają wz:rost produknia pokojU na li'Woich granicach.
BRUKSELA. - Król Belgów, eau- c:ii przemysłowej o ponad 9 mld
i osiągnięcie wielkości około
zł
MarWllfrieda
douin. zwrócił sle do
tensa przewodniczącego flamandzkie- 188 mld zł. Realizowanych będzie
30 ••dan·· i'nwe-'".ycyi·
go skrzydła Partiiz SocJalno-Chrześcl11 ych. w tvm
"''
t>ropozycją utwojai\skiej (CVP)
rzenia nowego rządu. 42-letnl Mar- budowa rr.akładów ..Dąbrowa". „Patens poproslł o Zł .rodziny do namy- bia", „Konstila~a" i Tkanin Techsiu. Dotychcas nie był on ministrem nicznych w Pabiani(:nch. Przewiduje się przekazanie soołeczeń·
w ładnym gabinecie belgijskim.
w rolnick ń
MOSKWA. - We wtorek rozpoczę- st wu 11300
micsz a ·
·
la s.ie w Dubnl(J pod Moskwą kolejna
sesja Rady Naukowej Zjednoczonego twie znaczne środki finansowe
Instytutu Badań Jądrowych. Uczest- skjel'OWane zostaną na meliorację
nic'"' w nie.1 fizycy z 1.1 krajów so- i budowę obiektów inwentarskich.
W pr.zemvśle do najważniejsizych
clalistycmych - członków teJ miębi:dzie
należeć
zadań tego roku
d:r.y„ aT<>dnweJ organizacji.
I
BEJRUT. - Obserwatorzy ONZ w
Libanie południowym donoszą 0 VfY· nada zwiększanie produkcji na
podkreślił T.
syłaniu pmez Izrael w głąb teryto- rynek i eksoor t libańskiego nocnych patr oli CzechowiC!Z.
rium
Obradujące właśni e ter.a.z KSR
wojskowych, wypooatonych w czołgi
poświęcić oowinny
I transportery opancerzone. Jest to dużo mie j sica
zakładowych
ustalenlh1
pierwsze potwierdzenie przez tródła takiemu
w planów, abv wyelim: n ować z nich
ONZ obecności wo1skowej IzraelaWYLibanie połudnlO/WYlll od czasu
cofalllla się oddziałów izraelskich z produkcję, na którą nie ma zbv·
tego rejlt)nu. po dokonaniu na ten tu. Okazuje się bowiem. że prze·
mysł województwa zakońc-zvł rok
kraj Inwazji w marcu ub. row
-„.------------.--------~..,,....~-.....--~gralności

"ar mu rowy gab1„net ~:t~1:z_~~
w 1 .u~jCh.~b;.v-ri~I Spotkanie
IY\

ze znaczną ilości ą zapasów gotowych wyrobów.
W dyskusjj podjęto m. In. za.
gadnieinie odrobienia zaległości w
produkcji przemysłowej_ powsta·
łych w wyniku ostrego ataku z.i.·
M
ówiono także o ootrzebie
my.
dalszego obniżani a k1Jszt6w wvtwarz.a.nia i !eps?ego bilansowania potrzeb materiałowych. W czasie
zakła<iowvch przeglądów stwie!'dza
brakuje
się niejednokrotnie , że
jednych materiałów. POdczas gdy
za du·
się
drugich n a gromadziło
żo.

W czasie naradv głos zabrał I
sekretarz KŁ PZPR „_ B, Koper·
ski, który zwródł m. in. uwagę
na rmwój naszego przemysłu i
zn3czny W1Jrost jego potencjału,
dokonany kosztem dużych nakładów finansowych . W bieżącej pię
ciolake na lnw <.>st:vcje przeznacza
si" w wo1'ewództwie około 60 mld
"
zł. Srodk1 te trzeba jak najlepdej
wvkorzystać w codziennej oracy.
I sekretars KŁ PZPR om6wił
nlekt6re problemy pracy partyj-

Edwarda Gierka ~~/;;::::~~c~~~=t z:.::i~~~::;1:;

partyjne otrzymało S100 os6b. A e
podkreślił mówca liczbie człon~: tkwi nie tylko w podomie
:~ze~~;~!<;ś~lo:1e::.asi~Ja;~~t;:'
'"lektroc(D1eopłkoown1ńcze.niewze strK„·w~czynle,
ideologa kombinatu przekroczyła ub:egło- ków, leoz w Ich
„
przeznaczonej dla ogrzewania pół- roczne zadania, podejmując produk- wym, ofiarności i 1aan~a:iowaniu,

lcago . .
amplrsadZ
, . I k'1ego przed
em
kU I ro ewJćxr.ef Słomiec.
Zamkamienia~
dlKii€łl.eocy
a aaityśeli
~~Y~~k:; ~~w ~~~~t~~zasJ3,X~~~ ~~~ard wb~~k ~°y':.;~~ oc;;~rob~;;'~ :rac:n:~~o~~:i:skin~kt:eś~:is;
li

&.'I

~
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Józef Nowak,
lohn Gacy, „wampir" • Chicago,
Na.dają on.i p!yt~ ma.rmiwru z
doikJQnują trudineg,o az.i.e.ła: w iernej
został
największy w historii USA,
_....,,_,
Wł „ Bet...:· oraiz lVUIC'łmym
~-'---•·~-.+-.•ri
.
wY"
.:,;..o1,
OCu„
ma.rga.ull1"'""
""""'"
""""''""""Ull\.CJ,i
oska ?1!Y
ksLta.lt glad'k.ość polySk. w poniedziałek formalnie
murowego Zamkiu KrólewlSik.iego w ma,g~ny
Poltc,a
mę:l:czyen.
1
zamordowanie
,_„. oprowadząc
• l)I'U11.Jol:e.
· .ko
Rz ~· .
: . -~
przessnkl·
drobiazgowe
Wairszawoie. M ....raowie wloocy kJu1i . e7'bli~ skompli1 Watne
orygilllal ponad I O la1t. Fachowcy c1ęc1a 1 frezy. Przygo~je . &1ę wanie jego posesji w Plaines koło
mę:t·
w 1213 elementów. lclóre z.łO!żą SJ.e n.a Chicago znalazła swłoki 21
z Za.kładu Obróbki Mlli!'1muirtt
Kie1ca·oh mają :zinaczn.ie mnoiei cza- płyty ści a111 o o0wierwhn.i 170 m czyzn. Gacy przyznał się do popeł·
pned
Stanie
morderstw.
32
nienla
I
~ie
kW. Ga.binet mair.mUiroWy
su.
sądem dzisiaj.
Techni!ka n.ie!W'iele maże pomóc, l!-Otow'v na kcxn.iec czerwca br.
nalrlcu:ą się lud:zlk,ie ręce. nn-oste
.,...
111
~ia i orizede wseyS!Jkim dośk.anaij~eps.i
~racują
wiadK2enia.
Kusak,
Józef
jak
tacy,
mieniarze

,_. -""·

.

siła partii -

I
I

• ka pap1ez·a
Krytyka stanow1s

gigaka2300
dostarczy warszawie
!orli oraa: 800 MW mocy.
Dziękuj•c zalodzle F.lektroclepłown!
" tołnierzom
NadwiślańŻerań oraz
sklej jednostki MS W, I sekretl.lt'Z
KC PZPR podkreślił, te ich praca
jest
w pierwszych dniach 1979 r.
przy Kładem dobrej organizacji, umie
wysiłków,
mobilizowania
jętności
Taką postawę
wysokiej dyscypliny.
wobec zadan trzeba stale nmacntać
wyi upowszechniać. Ostatnie dni
jeszcze, l:t tam,
r„z organizacja,
bowiem
karzały
dysgdzie nie zawiodła
cyplina i po<"%uc1e obowięzku, tam
skutki mrozów i śniegów okazały

ziom pracy załogi, podkreślaj11c n- tt7.ebę dobrego l1t'ZYli1otowanfa zeaktywizowania brań party1·nych 1· ses1'1· KSR,
razem konieczność
eksportu w „Radwan:e" oraz w in•
poświęconych zadaniom 1979 r. i
nych fabrykach warszawskich.
·· wvt ycznych X IlI P 1enum
1·
_l'lodc?.as spotkań I sekretarz;:. z w.a.r rea IZ8CJJ
omówił także rolę orPZPR.
KC
mlbyli
szawskimi załogami obecni
n1strowle: przemysłu maszynowego ganlruicji oarlyjnych w podejmoAleksander Kopeć oraz energetyk! i wan°i u czynu 35-lecia PolskU Lu•
<lk)
energii atom:>wej - Andrzej Szozda. dowej.
--------------------------------·

Meldun ek z Antark tydy

Polska wyprawa polarna
Zamadl na sedziego w sprawie przerywania c·iąży :;;~;;:~;;:~~~~ere:on~~u~: przed odlotąm do Oazy Bungera
W Hl
.~pani"i"

,

,

We wtorek przed µoludniem został
zastrzelony w Madrycie przewodniczący VI Izby Sądu Najwyższego, sę
dzia Miguel Cruz Cuenca. Zamachu
do.konali diwaj meżczyfai. którzy odz
dał! do si:dzlego kilka strzałów
pistoletu z bliskiej odległoścL. w mo.
menele gdy wychodził on z domu.
wsiedli do czekającego
Następnie
obok bl.ałego samochodu marki „seat" i zbiegli. Dotychczas fadna z organizacji nie przyznała sle do zabóJs~wa sędzlef:o Cuency.
Zdaniem obserwatorów. wszystko
wskazuje na to. że również tego za.
machu politycznego szóstego w coku bleżąctm. dokonało terrorystyczne skrzydło ~eparatystyczne) organizacji baskijskiej ETA.

Papleł · Jan Paweł li dwukrotnie
w ostatnim ol<resle wypowiedział się
pneciwko realizowaniu przez leka·
kilkoma
rzy wprowadzonej przed
o
miesiącami we Włoszech ustawy
przerywaniu ciąty, a takłe przeciw·
papleła
ko rozwodom. Stanowisko
przedstawiciele
niektórzy
poparli
episkopatu włoskiego, m. In. arcr.·
biskup Florencji, Giovanni Benell.
Wypowiedzi papleta przeciwko stoaowaniu ustawy o przerywaniu ci11ty tpotkaly się s krytyk'! lewicowej
I części liberalnej prasv włoskiej, kt6
ra zarzucili\ na.Jwyjszem11 dostojni·
kowl kościoła katolickiego lngeren·
cJę w wewnętrzne sprawy Wioch.

i 1.>rodukuje nowoczesny sprzęt radtolok1o.cyjny - radary nawigacyjne
I drogowe - szafy sterownicze do
obrabiarek sterowanych numerycznie,
Ja.k j'UŻ Ln!ol"lllowalri·ŚlllY - poi.!·
radiotelefony, elementy elektronic:me
J>Ola.r>na kierowa.na
dla motoryzacji. „Radwar" pracuje ka WYPra.wa
rytmicznie, stale modernizując swo- PJ:'Z€2 docen.ta Wojelecha KrzemińLewicowa „La Re1711blica" stwier• je wyroby. Jeden z nich: nowocze- sklego z Instytutu GdiizY'k.i PAN
pa- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -'- - - - - - dzila. te ostatnie wystąpienia
I
pieta w sprawie przerywania Cillł'Y I
rozwndów świadczą o „roszczeniach
do hegemonii, do prymatu kościoła
~
/
nad
nad państwem, zasad rp.Jlgil _
ustawami państwowymi". Podobnie
nymskl
stanowisko papleła ocenił
rek odwołano w Skopje za.Jęcia 'IV
(Dokończenie ze str. 1)
dziennik „Il Messaggt1ro" oraz organ
Po opedaeh marznaceJ mtawld I szkołach .
FIATA, dziennik „La stampa••.
deszczu we wtorek w Wielu rej11I
opady
nach RFN wystąt>11Y Obfite
1
śniegu, które skomplikowały komułJ
ft'
nlkację dr<>90Wą. W NadrenJJ - Westtalii. Dolnej Sakson!!. Hesji - Pala.
~
tynaele. szczeg6lnie na wyżej poło.
żeber oraz wstrząśnienia mózgu. Ran- tonych trasach. ślizgawica oraz liczne
na
ną przewle~ono do szpitala. Straty wy>pad.kl drogowe
SPoWodowały
50 tys. zł.
w rejon.ie Maahorw.i.c klQł.o Kielc
niektórych odcinkach całkowite zahaW Ksawerowie na mowanle ruchu.
Godz. 18.
odnaleziono 'ZlW':lok.i m~y. Jak
skrzytowa.nW ulicy SZkolna - No.
z się okazalo był n.im 34-lebni Jen:r
Zieion,. łwiatło dla ooclągbw
wotkl nleotrzetwy Tadeusz J. lat 20
węglem Zadaniem wszystkich - u- Mańkus, or.a.o<JIW1n.ik Fabry'k.i Lo<żysk
zatoczył się I Wpadł POd „malucha".
""--podstawowych
I
lmt
pracy
Z ranami głowy przeiwieztono go do trzymanle
WS1JC2!ęte
oblekt6W orzemyslowYCh. Utrzymać ... ,.„;wnYCb W Kielcach.
szpitala.
orace elektrowni - to główne hasła n.a.tV"Chmiast p!'!l.e4 Komendę Woiewód'Ziką MO oostepowanle oodnla w Jugosławii.
Swtadkowle oraz osoba. która
Wszyscy mają nadz!e1e . te wtorko- chodizeniOIWe ora.z .oom<>c miej&cow dniu 15. XII. '18 r. ok. godz. 13.30
s;polec2eńlS<twa dio!)lrolWaidzlily
na ulicy Próchnika przy zachocfnle t wy poranek był najzimnie jszy tego- wego
are5!1)1;owair1Ja
przez samochód rocznej zimy. Od oółnocnel(o zacho- w ciągu 12 .;rod.zin do K.
patrącona
zost a ła
oodejrza.bowiem fala znacmie Jana W. i Czesl.aJwa
sa do WRD MO du naplywa
osobowy proszeni
się
w Lodzi ul. w . Bytomskiej 60 tel. cieplejszego pawietrza. ale na oołud. nych 0 dokona.n.ie zbrodin.i. Jail<
będ111C
dnia
nlu mrozy były osta·t niej nocy bar- okarz,al'o krytYoZ.n.ego
715-86. pok. 28.
obraibowaJii
alkoholu
WJ)ływenn
pod
+ Pod oowyższy adres pok. 17 pro- dzo silne. W niektórych rejoMch
szeni są świadkowie wypadnięcia ko- Macedonii. graniczącej z Grecją. nad
ranem notowano minus 28 stopni. w on.i swojego kJ<)le,gę, Pobili! go, a
biety z tramwaju 21/10 w dntu 8 I. stolicy
Macedonii - Skopje było mi- n.astępn.ie ~iol.i do Poblńs.kiiej
79 r. ok. godz. 7.00 na ulicy Piotr.
Takich temperaitur IWetlt;i Lubrmlllki. Smierć nastą.pi
kowskiej między żW!rk! a Czerwoną . nwi 20 stopni.
dawno tam nie notowano. We wto- ła PoPl'!Ze? uduszenie w wooue
(eh•
Organ Włoskiej Partii Komunisty·
cmej. dziennik .,Unita" ocenił wy·
1tąpienie paplda i innych przedsta·
jako
kościelnej
wlcieli hierarchii
„powa:tn11 ingerencję w całą sferę
praw obyWatelskich".

e
Kaprysy -aury na sw1ee1
e ,. .,. . .

spraWm'Da akCJa

Kron ika wypa dków
+

God'z. 1.40. Na Ulicy 'Brzezińskiej
Stanisław Z
1'31 kiero-wca .,Stara"
d1"ug1m
z
zderzenlp
spowodował
„stairem" LDA 492-G. w wyniku czeZGIN~ŁO
uSZkodzentu.
uległy
pojazdy
go oba
Straty ponad 8 tys. zł.
Godz. 9.05. Na krańc6wce przy
ulicy Rojnej w autobusie linii 83/4
la.t 68 z Inozasłabła Leokadia Ł .
Przybyły lekarz stwierdził
włodza.
zgon.
+ God11:. 9.20. W mlejsco-woścl Sło
kierowca malucha
w ik gm. Zgierz
Zdz i sław S. spe-wodował czołowe zde·
rzenle z ..Fiatem 125 p". z potłucze
go do szpiDr:uga w ciągu tygodnia kait.a- niam1 ciała Przewieziono
. straty 15 tys. zł.
.strofa k.oil.ejowa wyda.rzyla się we tala
+ Godz. 13.30. Obywatelka RFN wtol'ek rano w Turcji. W odile- Dorota L. Jadąc samochodem „Citrogłośoi 20 km od Ankacy zderzyły en" na skrzyżowaniu ulic: StrykowZltLnęlo ska się diwa pcciągi osiobowe.
Woj. Polskiego nie ustąpiła
oo n.a..imn.ied 30 osób. a około 100 pierW$Zeństwa przejazdu I zderzyła
doznając złamania
„Jelczem".
z
się
rany.
odni·~lo

30 OSÓB

+

Katastrofa kolejowa
w Turcji

pomY'Ś).nie wYlądowała na Anta.rlttydruie. Pol&'.!y POiarnicy na ookladotalf'ld
da.ie 61taitku ·„Za.wieh<xst"
pnzed kilku dnia.mi do ra.dalieckiei:i
baa::v „Mi.myj". Spr.a.Will.ie pI'1Jell'rO·
za,p86ÓW i
wYl.a.diunek
wadoom.o
sp-.... · - w cz,,,..., duże]' ..,.,,,...,ocy
.,..,....
~·„
l.lldzieili.la ra<liz.lecka ~a sta.cjii.
Po pl1Zepr0Wadzen.iu w ciągu dwóch
dni wYładu.nkll •.za.rwichost" odpłyną} od brzegów Antairktydy.
PQ1ISit.a WYPI'&Wa po'lairna przyi»towuje $ię do ostatn.iei:io już etapowieńnzneRO skoku
!)U podróży do odległej 0 370 km Oazy BunRera. SpraiW~ się spr:zęt i pr,zy.
wiezione przez wyoprąwę śmiRlorwce. które atarullWić będą stałe wYDobrowol.sk.ieg<>,
~ie sta.cli
wykorzY'l:JltyWa.ne dla celów komun.ikacyjnych i badaowaz.ych. Ocze.
ki:wany lE!6t w ciągu najbliższych
<in.i radziecki at.a.tek „Michail Somow". który prtiyW!e7.lie do „Miir.
" ·~"'"'' h-'"- t
l1effO 01 .,.......e ""'""-~P ery radmiecJr.ie. Dwa z !llicb p()llllOgą w prze.
tra.nsoortCJWa.niu naszej ekspedycji
wraz Z niezbędnym ła.dn.inkiem do
Oa.zv Bungera.
że Pol.!lka WY·
Przewiduje &ię,
„MirnYi" ok. 15
prawa opuśoi
styczni.a.; ok. 20 sty=ia - w 20
Po.lskę
pnlejeoia ?>rzetz
rocznoicę
na.sUu:>i
stacji Dobl'OW'Cl1sllliego Sta
·
h
• ·
cja
.ie] ~ unu: omien.ie.

1.-• • MO
kieIeealeJ

+

+

Do~iego ko?'ZYIS'tać będizie
przez caly lebni sezon badaiwoesey Z
oomocy i pośredniobwa radrliieokiej
b!l%y •. Mi.rnyj".
Dnia 7 lityesnla trrt ".

amarł,

przeoływuy lat 1ł, n.asa natuiko·
ch&iissy ~. Ojciec i Dzladziuł

SiatkarLe lechii przed

trudną próbą

na dwa wyjazdo·
Lechii udają dosięMielca
i Rzeszowa.
we mecze
znaczenie będzie miał
gowych dobiega końca. w ekstrakla szczególne
LeWygrana
Mielec.
stalą
ze
mecz
sie siatkówki mężczyzn, w związku
z udziałem polskich zespołów w chll w Mielcu mote okazać się przy
przerwa słowiowym JłlZYCZklem u wagi w
pucharach.
europejskich
tr~ała krócej Rozegrano kilka me- dziele uratowania się tomaszowskiej
czow „awa~sem". Pierwszej poraż- drużyny od degradacji.
ki doznał lider tabeli Hutnik ~ra·
(a. szym.)
ków, który przegra! na wyjeździe z
Płomieniem Sosnowiec 2:3 w pozostałych meczach ni~ _zanotowano nie
Plom1en zdecydowanie ŁKS pokon.ał S
spodzianek.
pokonał Beskid 3:0, a Hutnik wygrał na wyjeździe z mającą wysoLKS
Sosnowi•.!<:
Zagłębie
kle aspiracje wrocławską Gwardią
jedyną
Lodź 0:1 CO:O. 0:1. 0:0),
3:1.
mion.
2tl
w
zdobył
meczu
bramkę
Przed niezwykle trudnym zadarundy L. Kokoszka.
nlem stają do rewanżowej
Zaiłębie przegrało n.ieO<:zekdwa•
rozgrywek siatkarze tomaszowskiej
zasłuz'eru·e na
Lechii. w niedzielę zmierzą się w n1'e. niemn1·e.i, je-'nak
"
z Legią. w eeniamlnek
Warszawie
pierwszym własnvm boisku z wiceliderem tapokonał
ekstraklasy
pojedynku we własnej sali stołecz· beli. ŁKS Łódź. Różnica pomiędzy
1
1
do

Swiąteczna kanikuła dla zespołów
uczestniczących w rozgrywkach u-

•i"dera

"';V Jeleniej. Górze Turniej Wyzwolenia kończy jubileusz Anilany
1

u stron1u

Na pierwsze 1 tegoroczne zgrupoudała się wczoraJ
wanie zimowe
łódzkiej Gwardii.
ekipa bokserów
s. Zientary
Pod wodzą trenerów
I s. Pisarka do gwardyjskiego ośrod
ka w Jeleniej Górze na przeszło 2tygodniowy obóz zimowy udało się
21 bokserów zakwalifikowanyc h do
I-ligowe.1 kadry klubu.
gwardzlDodajmy, że czterech
zaliczonych do reprezentacji
st6w
Plelesiak, Pietrzykowski,
Polski Pilecki i Krysiak przebywa obecnie
na zgrupowaniu kadry w Ustroniu
k. Wisły.
pięPo powrocie ze ' zgrupowań

~~ii~~ler~~{d~ B;;;~~~g~r~t1eg~

br. tegorocrne rozgrywki 0 Puchar
Polski. Obok bytomskiej drużyny w
grupie tej znajdują się jeszcze CarZgorzelec.
bo Gliwice I Turów

d j
ako-'
Ostat ·
·Luem Pf'ZY'Pa. a ąeen~
jubileuszu
go w ubiegłym roku
SO-lecia Klubu SJ)Oll'towego Anila·
na będzie kolej.ny turniej w piłce
ręcznej o Puchar Wyzwolenla z.od · h
dz! Odbęd2ńe 0
. n h 11. ~WKS UD.llda~
1 ~14. st YCZD.la
:r.iał
•
a l "-'
W
W 11!1Jn Wezmą trzy zespoły zagraKrasnodar
niczne: Burewiestnik
(ZSRR), Żelez.niear Nisz (Jugosła(CSRS
.
· ) Ba 'k K
) .oraz
ar.w~na
ni
WJ.a •
Ai!-1lana
g~spodarz tur~ieJ~ Łódź. SZCZ<:!gólme mteresowac będyscypliny
dzile sympatyków tej
sportu udz.iiał w Imprezie Jueoołaroku
wian któ;,,zvd W ubiegłym
Pucha!l'u
inału
o
awansowafi
Zdobywców Pucharu przegrywając
A m·1an:v
·
zaW r.o1m z pogromcą
Vfl
chodnioniemiecki m zespełem

s·e

1

· ·
bj
o ął mm1S&er pnemysłu ebemles·
nego - T, Konopacki oraz presr
J, Nlewładen& miasta Łod1l domskl·
.
U
r~yista akadi;m1a odbędzie
w. druu 25 styczma p~dczas której
wielu działaar.y zostanie wyr6żnionych ooenaczeniami
·

a!•

Z Moun' Everestu
do„. Łodzi

Jak nas poinformowano w Łódz
kim Klubie Wysokogórskim, w naJw
gościć będzie
bliższych dniach
naszym mieście (spotykając się m
po
In. z koletankami i kolegami
fachu) pierwsza w Europie zdobywświata
czyni najwytszego szczytu
- Wanda Rutkiewicz.
zdobywczyni
W czasie spotkania
Mount Everestu otrzyma hQnorowe
·
·
·
czlonkowskie Łódzkiego
legitymacje
pr:>.eoiwmkiem.
gaJącym
Poc:zątek turruej11 W dniu 12 sty• Klubu Wysokogórskiego I Akademi(w)
Górskiego.
Klubu
ckiego
pierwszym
cznia o godz. 14. W
meczu spotkają się Zeleznicar Nisz
z Burewiestnikiem a następnie, po
uroczystym otwarc:u turnieju Anilana zmierzy się 'z Banikiem Kar'
wina.
Poinformowano 0 tym łódzkich
_.._
'ka
.„...:
~enm rzy spo...... wych prasy, ra·
I LOSOWANIE: za 5 traf, po 3.67ł
dia i telewizji na spotkaniu, któ· zł, 4 - 100 z!, 3 - 10 zł;
za 5 traf. po
re odbyło się wczoraj z prezydlum
II LOSOWANIE:
350 zł, 3 +
zarządu KS Anilana. Była to oka· 7.832, 4
600 zł, 4 zja do wymiany poglądów na te- - 55 zł, 3 - 30 zł.
abonamentowe po 150 zł
mat SO 1-;a klubu • g d Zla
• Je o · ła l no- naKupony
· ~~
5 kolejnych losowań przyjmują:
ści• sportowej oraz zamierzen na PO 21 - ul. Andrzeja
Struga 4,
.J. PO 23 - ul. Tuwima 2, PO 47
przyszłość. Prezes klubu
Kłos stwierdzi ł, iż w bi eżącym ro- ul. Zielona 2. Premia specjalna do
ku Alllilana rozwinie nowe for- „6" - 65.000 zł i 125.000 zł.
ó
Konkurs Noworoczny trwa do 21
my patronatu zakład W pracy nad stycznia - komplety kuponów 300
klubem, uwzględniając wzajemne zł od 19 listopada 1978 r .
Wiele
lrorzyści. !>.rzv okazji poinformowa- cennych nagród.
III Loąow ANIE
no, iż patn.-an.at nad jubilooszEm BEZPŁATNE odbO:dzle się 21 styczAnilana nia.
30-lecia powstania KS

~~~~~~~a~;'· d~e p?;fl1~!łu~rupy(wly ?;,°!~:iti~a~\~~:,~~~1:ach z;:::h
~~ą ~~1?,~ rt;';;.ai~~~~~ ~~arzd u;;~~ ~~~eg~es:1~~. zmniejszyła się
0
;~:~~~ ~~a n~dzp~~o pi~:Warszaiwa - Stoczn!owlec Przyjacielska wizyta
Legia
:T:sz~oz;~~~~~no~~~rr ~:~ą.c~rz~~ Gdańsk.
1:6 (0:1. 1:2. 0:3).
go dowodem była wygrana z Pło·
mieniem. Leg ia znajduje się obecnie na s miejscu w tabeli. wyprze·
Lechię (8
dzają<" o jeden punkt
pozycja).
Trener Lechii w. Kobendza nie
ukrywa, iż ten mecz ma duże znazespołu. Będzie bar
czenle dla jego
dzo trudno o wygraną, bowiem już
w rundzie rewanżowej miął rozpocząć występy w drutyni~ Tomasz
Wójtowicz, a wiadomo jakie ma to
kolosalne znaczenie dla wzmocnien1a siły ataku warszawskiego ze·
spo!u. Decyzja w sprawie wystęµow
Wójtowicza jeszcze nie została podjęta. Natomiast tomaszowianie przystępują do rewanżowej serii spot·
kań, osłabieni brakiem kapitana ze·
spolu Wleslawa Radomskiego. Kilka
dni temu podda! sie on operacji kolana I prawdopodobnie dopiero w
decydujących turniejach o pozostanie w lidze ~ocni drużynę. Ponadto przed meczem z Legii\ rozcho
rował się Grzegorzewski, który należy do najsilniejszych punktów Lechil.
Po spotkaniach z Legią siatkarze

I

delegacja
przebywa
Łodzi
W.
N
Podh
d/s
Federacji
owy Targ - GKS Kato- Ogólnozwiązkowej
a 1e
Sportu Związkowego ZSRR na cze·
wLce 3:o (O:O. 2:0. 1:0)
żuw.
s.
stoją
której
Balłdon Kaito-wlce - Naprzód Janów le
Mo2:2 (1:1, 0:0. 1:1).
przewodniczacy
1
rawllew
sklewsklej Federac ji - L. A. Łojgoście bawią w
czuk. Radzieccy
naszym 'Kraju na zaproszenie Zarząi;
r
.i
du Głównego TKKF, a wizyta ma
wa- na celu wymianę doświadczeń obu
sµrzyjaJące
Wykorzystując
runki atmosferyczne i grubą polrtY- bratnich organizacji.
Wczoraj goście radzieccy spotkali
wę śniegu, UH11d Dzielnicowy Łódt·
9ródmleścle wras 1 TKKF I WOSIR się z aktywem związkowym I spororgantzuj11 w parku- 3 Maja, w wo!- towym ZPB Im. Obrońców Pokoju
ną sobOtę. 13 stycznia. patrolowe bie. oraz złożyli takte wJzytę w Wydzla·
jest
le KFiT. Dzlg przewidziane
gl narciarskie.
•-prezie mog" uczestnlczyA" zwiedzenie ZPO im. Próchnika.
„
""
"
DZIS START GRA z LIDEREM
wszyscy cho:tnl. Na 2-kllometrowej
TABELI
tra~ie biegu wyz.naczon.'.> 5 punktów
lak pisaliśmy. w ekstraklasie paft
sprawnoścl:iwych. Biegi przeprowadzone będ.11 W dwć-ch kategorl„ch dojdzie· dziś przy lódzkie.l siatce do
wiekowych. młotlzle:t d.'.> lat 18 oraz interesującej konfrontacji. w sali
od 18 lat wzwyż. Dla najlepszych u- przy ul. Teresy 0 godz. 16 , obrońtytułu
czynie wicemistrzowskieg o
fundowano atrakcyjne nagrody.
Pcdobrua impreza odbi:dzle Się w siatkarki Startu rozpoczną mecz z
nled:rlelę (14 bm.) w Arturowku. Po- aktualnym przodownikiem tabeli blelSkll Stalll,
'
czątek o godz. 10.

P!ltrolowD, b1'ei11· narc1·arskie
0

.„

I

DZIENNIK POPULARNY ar T (9183)

\

S.

ł

P.

STAiN.ISlAW

DOMJN.IAlJC
ocUl'4sle Ili• tłu.la lt
JłoC'ne!b
•tYeanda br. o 1ods. u na mnen-

taorsu ka.toUekim na Zlnew'ie, o

CSY'lll powdadamloa

RODZINA
Dnia I 1tynnda 1911 r smarta,
85 naju,kiocbańsza
Matki&, Ba'bcla

Jlneływszy W

~na,

s.

t '·

STANISŁAWA

ADAMCZEWSKA
Poer:zelb odbędzie ll!e dllilia 10
atycan>ia br. o ~dz. 13.SO s kaplicy cimenłana na Kurcza.kach. o
·
czym za'WlaJdamiają:
MĄŻ i

z

DZlEC:MI i POZOST.\•
Ł,o\ RODZINĄ

głębo~m tale·m zawiadamiałe w dniu 6 stycznia 1919 r.

my

zmarła

S.

+-

ł

P.

JADWIGA
S8RAFl~SKA
PO«fteb Odb~zie Ilię dn.la to
styc7.t1ia br. o godz. 14 z kaplicy
cmentarza na Dolach, o czym
zawiadamiają pogrątenl w smutku:

SYN,

SYNOWA I RODZINA

g t:1ai'IC11.11~.I~ :>~~il r: c1:J :1 m
,

·

1

I,
:1""1
dla dz.leet" w,·1e1"skinłt
nr~zydent
załęt:'·1·a
• AtrW'lk1cy1"ne
II
.
'dla łódzkich harcerzy IIr.-;.::-~:;:

po~udniem

pacf11 inter, ale - Jak
\Vprawds.le wczoraj pn:ed
stwierdzono podct:as wczorajszych obrad roboczego ntabu d/a
poprawy porządku I bezpieczeństwa, którym przewodn!Hył

tegorocznej . Harcerskiej
W
Akcji Zimowej 197iJ zorganizowane będz.ie w f.odzi zimowisko
dla dZiecii wielskich z naszego
wojewó:Wtwa. Będą one przebyWały w okresie feri~ zimowych w Szkole Podstawowej
nr 174 na Dąbrowie. Na SZ<'ze•
zasługuje fakt,
g6lna uwagę
że. w czasie pobytu w na.szym
uczestnicy z.imowiska
mieście
przez inzostaną l)l'Zebadani
struktorów harcerskich. słucha
czy w AM. Dmecl wiejskie zwiedza Łódź oraz obejrzą przedstawienia m. in. w teatrach la·
lt-k „Pinokio" i „Arlekin".
Dla harcerzy łódzkich szkól
podstawowych urządzane będą
zimowiska przeznaczone· m. in.
dla młodzieżowych organiizatorów spoirtu. ze szczególnym
u~ględnieniem reallzac:H zada6
III eta= Sztafety Olimpijskiej
„Moskwa-80", którego wiodące
hasło brzmi: · ,Bijemy rekordy
zdobywamy odznażyciowe Przewiduje się
ki soortowe".
Zlimowiska
r6wnież ha,rcerskie
dla organizatnrów turystyk.j i
klubów wi-edzy
kieorown.lków
społeczno-polltvcznej. Na dwóch
szkolić się będą
zimowiskach
i llll"ZYdrużynowi harcerscv
bocz;nli drużvn zuchowych.
(J.kr.)

Przed

12.1~.

DYŻURY

węglarek,
nftdal
~

o'---w1·ą..,_uje
uv

:LJr~~~r:!:w~~~s::tdia~
zależy
wyłączeń.

kich

·

t

od

WS'!ystko

!1!1SZEJ. pcs a.wy„ w oszczę

c1n

ym zu~~„ ~~ódzkie elektrociepłownie każ- ' ~vwaruu energu elektrycznej.
jest
często
Poż.orna
~~~ 'l <:go dnia otrzymują kolejne ~~Straż
~ pociągi z węglem I mazutem. ~ wzyWana do usuwania sopli
~ Wczoraj oczekiwano na przyję· ~ lodowych I pompowani a wody
cie dalszych 11 pociągów na róż- · ~ z piwnic. Obecnie utworv..ono
ne boc'Znice. Ich wyładunek orz~-111 specjalnych ekip na sam~ho
biega spr~ie. Również spraw· dach .. Żuk" z motopompami , któnie wysyłane se z I.odzi na Stąsk re spiesza na .każde wezwanie mie(j.kr)
puste węglarkń. Dość powiedzieć, sizkańców.

•
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Parkujące samochody utrudniają odśnieżanie

E:

* Kuligi * Imprezy narciarskie
*- Przejażdżki konne * Czy

=

sprzętu

:

-

~

:::
::;
:::·

mechanicznego.

Taką

l

które z tych porzuconych

samo

ulicę łatwo odróini6 od innych, chodów &ą tak zachlapane. że

gdz'ie płuri I spyehac.ze Jut
garnęły śnieg-, nierzadko ai

oddo
Interes
czarnej nawienchni.
kierowców wYmaga zastosowania się do przedstawionej u.
naszym pośrednictwem prośby

::.. operatorów sprzętu

nie-

mal słychać. jak w szybkim tem
pie blachę zżera korozja.
też ponawd.aimy
okazji
Przy
b
·
tk' h k '
1erowcow , a Y
apel do wszys 1c
zachowywali w C'Zasie ja:zdy ma

odśnieżne- ksymnlną ostrożność.

Naicizęście

„grzechem", którv
pcpełnianym
·
l d
•• k j
::-·
go, "ar u ące samoc to Y ume- mśei się · k=town:vml stłuczkami
_
ó
:.. możliwi.aja oczysiczenic całych
wiadomo jest włączanie kierunkowskaz w
:. odcinków jezdni. a
prseciei że wygodniej i bez· dopiero przv wykon~1waniu mane
:
pleezn!ej jetdil się odśnletony· wru :r:miany pasa ruchu, bądź skrę
tu. Przvn.ajmnłeJ na czas zimy
:: ml ultcami.
wynika
wywołanego nią r:vzyka
jącego z jazdy po oblorizonvch Je:z
Warto też zwrócić uwag~ wszy- dntnch należał1>bv wvzbyć się sta
stkim właścicielom samochodów, ry-:h nawvków w interesie wła
które 7'0Stałv pcrzucone na ulit'acb snym
użytkowników
innych
i
w pierws:zvch dniach stye?;nia na dróg. W pełn~ •1zasadniony Je6t
skutek awarii wvwołanvch mroza· również apel bv wszvscv kierow
mi . Warunlti atmosferyczne Już na cy i piesi l)I"Zechodzący 1>rzez kz
tyle się OOl'I'awiłv. że •amarznię dnie byli prze zorni.
(kt)
te auta powinny dać się uruchomi ć. a jeśli łe>'Jt to nadal niemo- 7'H'//././/./././~/U.////H./././M
żliwe, tl'IZeba zadbać o odholowaPoradni
Badainio
nie pojazdu w mlej.~ce. gdzie nie
Pozozawadzał.
będzie nikomu
Dermatologictnej stawianie samochodu bez opieki aż
do czasu. gdy termometrv będą
to osobista korzyść
temperatury powvwskarz:vwałv
żej zera. na pewno nłe wyjdzie na
społeczny obowiqiek
dobre ani karoserii ani... kieszeni
właścicioela. Już w tej chwili nie- ~H~HHH/HH~~~

w

i
gastronomia pomyśli
o gorących posiłkach? Nie zawsze trzeba
..

------

Przed nami drusa w łym roku wolna 1obota. A poniewai
wszystko wskazuje na to, ie pogoda ustabilizowała się I bę
dzłemv ·mogli pomyślP.ć o wypoceynku na iwleiym powietrzu,
Wojewńdzki Ośrodek Sportu I Rekreacji w Łodzi pnygotował ho!faty pro!l'ram tmprrz zimowych.

dzwonić-

po

1e bez powodu wracamy
do tej sprawy. Zimowa aura, śliskie jezdnie i - co
brawura
tu ukrywać wolną sobotę, 13 !owe. Potrv:ebne one są wszędz.ie,
niektórych kierowców są przyczyZarówno w
jak i w niedzielę, 14 ra SZDZególnie w Arturówku. w Par· nami zwiększonej ilości wszelkiestycznia,
stycznia. w ArtuI"ówku . w Parku ku t Maja. na Stawach Jana oraz go rodzaju drobnych na ogół 11:0Obrazek ten do1 Maja. na Stawach Jana. w Par· w Malince w Zgierzu W Ariturów- lizji pojazdów.
'
.
.
brze jest nam znany: długi sznur
ku im. Prornienistvch w Malince koło Zgierm i w Rusince w ku mozn.a takze pomyśleć o wy- pojazdów, zatamowanie ruchu sana
Dworu", mochodów i tramwajów, a
„Leśnego
Pabi.a:nicach odbędą się liczne ku- korzystaniu
ligi i imprezy narciarskie dostęp- kt6ry w zimie jest ruleozvnny. środku drogi dwóch panów, nasobie
udowadniających
ne dla wsi:vstkich orn1 przeja~ Również w Malince. gdzie sa wv- wzajem
winę. Zwykle proszą oni o pomoc
ó
.
. . .
. .
konne. Towarzystwo Krzewterua
drogowego
wno
zar
ruchu
tory
1
funkcjonariuszy
narc1at$1e
Kultury Fizycznei w wolną sobo- c1ąg1
tę i niedzielę w Arturówku i w nam•arakie, jak i saneczkowe, na- MO, czynią to jednak bez potrzeParku 1 Maja organizuje rtla drzie- leżv już dziś. przed wolna sobo- by. Obowiązek wzywania0 MO istnieje tylko w wypadku, dy są '>ci, m.ł~zieży .i do.rosłvch patrolo- ta zobowiązać GS w Zgierz.u do flary w ludziach, bądź gdy za'
we biel!'! narc1arsk1e.
otwarctia kioSku spożvwczego i chodzi podejrzenie, że zostało poTak więc nie zabraknie cieka- przysłania tu kuchni polowej, Nie pełnione
(kradzi.~ż
przestępstwo
wych imprez dla wszystkich tych.
samochodu, nietrzeźwość kierowktórzy będa chcieli w wolną so· można bowiem pozbawić tysięcy cy,
ucieczka z miejsca wypadku
korzystających z z imowego
itp.).
botę 1 niedzielę zażyć uroków 7!1· ludzi
my. Rzecz w tym iPd-"Ulk. aby (a- relaksu gorącego posiłku czy choć
Innym prsypadku
W kaidym
o
zapomniała
nie
stronomia
gorącej herbaty.
kierowca, który umaje swoją wi·
obiE:ktach rekreacyinych. Powinny by irzklanki
(j.kr.)
wypadek, winien
zaistniałf
za
nę
wres2JC'ie znaleźć się tu kuchnie "POnapisać i wręczyć poszkodowane•
„Oświadczenie dla PZU", w
mu
fakt spowodoktórym stwierdza
podaje pod1tawania wypadku,
wowe dane o kierowcy, samochookolicznościach wypadku I
dzie,
samochodu.
uszkodżeń
rodzaju
mieli w okresie Placówki PZU dysponują specjalrak dostatecznej ilości częScł jakości których
ponabywcy
zastrzeżenia
gwarancji
do samochodów
„amlennych
Wymontowane w czasie nymi drukami takich oświadczeń,
Jest dokuczliwa zmorą wszy· jazdów.
a je:ieli uczestnicy kolizji takich
stklch bez mała ich posiada- przeglądów gwarancyjnych części bę
naprawiane . a naczy. Widocznie łatwiej je•t wypro- da dokładnie
stacje obsługi będą propostępnie
niż odpowieddukować samochód,
któ- nowały klientom zamontowanie ich
nią Ilość drobiazgów, dziekl
Wartość taki•J czę
samochodów.
do
ooruszac.
rym ów po~azd mot~ się
ścl będzie o 30 proc. niższa , a InCzęsto zresztą te drobiazgi są bar·
tylko z wybędzie
je
się
stalować
jakości, stąd zachodzi
dzo niskiej
ratną zgodą I na t.yczenlP klientów.
konieczność częstej Ich wymiany.
j 1st
dzla!a"ia
takiego
Celem
Cót robić w takiej sytuacji? Łódz· zmniejszenie deficytu części zamienkJ „Polmozbyt" postanowił wybrac nych. Z pewnością lepie.! Jest jemnle.lsze zło I .tut w na.lblizszycb chać z tak zreperowanymi elementygodniach ruszy tu spec.t alny war- tami. nit. naratać się na często kilsztat, który dokonywać będzie na· kuml•sieczne cz•ka"i". Jak si<: nie
(si
praw części samochodowych co do ma co sie lubi„.

N

I

Jak się nie ma co

się lubi~„

B

Karygodne

W kilku zdaniach
A „Ameryka Łacińska z bliska"
prelekcja red. Tadeusza Pasierbińskiego, dziś o godz. 11 w Klubie
MPiK przy ul. Narutowicza 8-10 i o
godz. 20 w filii Klubu MPiK przy
ul. Rodzeństwa Fibaków 11.
.t. Recital organowy Jónfa Serafina dziś o godz. 19 w sali PWSM
przy ul. Gdańskiej 32,

-

bie Studenta w Pabianicach I o go·
dzinle 19.30 w łódzkim klubie „Ko·
liber" przy ul. Swlerczewsklego 5.
.t. „Tradycja Nowego Roku w ob· • A Zabawa choinkowa dla dzi eci
w niedzielę 14
r:r:ędach ludowych'.' oraz film „Nie członków ZPAP ma mocnych" dziś o godz. 17 w
ZDK ŁZPB Im. Obrońców Pokoju bm. Zaproszenia w zo ZPAP przy
• ul. Piotrkowskiej U
przy uJ, Przędzalnianej 11.

I

marnotrawstwo
Prawie od dwóch t11godnt w ptwnlcach klatki D btoków PT-ZY
ul . Kosmonautów 12 t l4 bueha
para. Temperatura w plwntc11 w
z t11m wynoSł ponad 30
st. C. a mieszkania sq nte dogrzane. Dzieje ll!ę tak na skutek nie
usuwanej awarU w węztach cle·
plownlcz11ch.
Wiadomo, te w obecnych warunkach nie motna Bobie pozwolić na luksus utraty nawet pól
1'atorU clepla. Nie zcfa.1a sobie z
toqo sprawy pracowntc11 admini·
związku

s•rae.11 przu ul. Tuszyńskiej oraz
komórki cle,,townlczej przy ut.
Mimo wlelokrotnuch
Gaparlna.
wólb lokatorów o usuntęcle tej
awarlł nikt po prostu nic tam nie

milicję ...

wystarczy
posiadają,
na zwykłej karter.
papieru. Planuje się w przystłym
tradycyjroku, przy wysyłaniu
dołą
nych wezwań płatniczych,
czać do nich druki takich oświad
czeń.
Również w przypadku, gdy ża

druków nie

oświadczenie

den z kierowców nie chce uznać
swojej winy, nie zachodzi koni<'!W takiej
czność wzywania MO.
przy zgłoszeniu szkody
sytuacji
we właściwej placówce PZU należy podać szczegółowe okoliczności wypadku, na podstawie któwe własnym zakresie
rych PZU
(lub przy pomocy biegłych) ustali sprawcę. Wskazane jest, dla u-

zapewnić
łatwienia postępowania,
notusobie świadków zdarzenia,
adresy.
i
jąc ich nazwiska
Z dnia na dzień na wąskich uŁodzi
więcej, stąd

pojazdów jest coraz
potneba szybkiego uPodregulowania i tych spraw.
obowiązkiem ustawowym więc
czestników kolizji Jest natychmiastow,e usunlęele pojazd6w w ten
sposób, aby nie tamowały one ruUporczywe oczekiwanie na
cbu.
funkcjonariuszv MO moie narazić
ie
na to,
ucze1tnlk6w kolizji
oni winnego,
ustalą
wprawdzie
Jednak morą się równocześnie narazili na mandat · karny za tamowanie ruchu. Bedzie to e!l'zekwowane z całą stanowczością.
(ms)
licach

robi i ciepło jak uciikalo tak ucieka. Karygodne marnotrawstwo!
R.

Dziwny remont

ZH·ł9

265-86
747-20
03

zgz.zz

253-11

f09-3%

Straż

os,

Pożarna•

111-11, 795-55
Z57·17, ł99-00

następnego.

=

w Pabianicach, o godz. 17.30 w Klu-

„Polmozbyt••

398-11

Pogotowie energetyczne
Rejon Łódź Północ 334·31, 109·32
Rejon Łódź Połudn, 33ł-28, 833-36
37-10
Rejon Pabianice
18-34-49
Rejon Zgierz
220-89
Rejon oświetlenia ullc
395-85
Pogotowie gazowe
07
Pogotowie MO
08
Pogotowie Ratunkowe

~""""" ~

Operatorzy S}Jychaczy i in·
::'
:. nero sprzętu stosowanego do
odśnieżania ulic skarżą się, że
:
pracę ułrudniaja im parkujące
E: samochody. Trzeba Jo bowiem
omijać i zosta wlać wokół zaśnie·
:
:łone Jezdnie. Oczywiście, trud·
:
:; no wymagać, aby właściciele
pojazdów zabierali je do.„ do:
Warto jednak, aby brali
mu.
:
pod uware społeczne potrzeby
miasta I w miarę możliwości
nie parkowali aut na ulicach,
:
które jeszcze nie zostały od:
łnlełone pn:y pomocy ciężklero
-

A „Muzyczne wieści znad Tamt·
zy" - o godz. 18 w Klubie MPiK

TELEFONY

UWAGA, KIEROWCY

wolną sobotą

A Inauguracja Międzynarodowego
Roku Dziecka oraz filmy dla d'l;ieci,
dzlil o godz. 13 w SDK „Lokator"
przy ul. Nowopolskiej lZ·lł.

WAŻNE

lnformacja o usługach
lnformacja kolejowa 855·55,
Informacja PKS:
Dworzec Centralny
Dworzec Północny
Informacja telefonlczua
Komenda Miejska MO
877-ZZ,
centrala
Pogotowie ciepłownicze
Pogotowie drogowe

Pomoc drogowa
52·11·10,
PZMot.
Centrala Informacyjna PKO
TELEFON ZAUFANIA czynny w godz. 15-7 rano

1

706-27

73I-82
337.37

dnia

TEATRY
nieczynny (bllety za- '
po przestemna dzten

WIELKI -

ważność

chowują

plowanlu w kasie
19.I. 1979 r.)

19.15
godz.
POWSZECHNY
„Damy t huzary"
NOWY - godz. 19.U „Zemsta"
godz. 20 „DruMAŁA SALA -

gie danie"

godz. 19.30

JARACZA -

„Kra-

wiec"

TEATR . 7.15 - godz. 19.15 „Jednak kabaret"
MUZYCZNY - godz. 11 „Jał I
„Dobranoc
g. 19
Małgosia",
Bet tino"
ARLEKIN - nieczynny
„PoPINOKIO - godz. 17.30
proście Rzepa, by się nie cze(zamkn.)
piał"
MUZEA
HISTORII RUCHU REWOLUCYJNEGO (Ul. Gdańska 13) godz.
9-17

RADOGOSZCZ (ul
Zgierska 147) godz. 10-17
I ETNOARCHEOLOGICZNF.
GRARFlCZNE (pl. Wolności U)
godz. 10-17
BIOLOGU EWOLUCYJNEJ UŁ
godz.
Sienkiewicza)
(park
ODDZIAŁ

10-17

Wł.0CENTRALNE MUZEUM
KIEN NICTW A (ul . Piotrkowska
282) nieczynne
HISTORII MIASTA ŁODZI (Ul.
(Ogrodowa 151 nieczynne
SZTUKI (ul. Więckowskiego all)
godz. 10-17
POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUZ
BY ZDROWIA (Żeligowskiego 71
godz. 15-18

•

KULTURY
PĄRK..
WYPOCZYNKU (na Zdrowiu)
zoo - czynne od gOdz . 9-15.30
(kasa czynna do godz. 15)
LUNAPARK (Ul. Konstantynowska 3/5) nieczynny
Ł0DZIQ

KINA
- „O jeden moat za
daleko" ang. od lat 15, godz.

BAŁTYK

9.30,

12.45, 16,

19.15

zrobisz,
IWANOWO - „Co ml
jak mnie złapiesz" poi. od lat
15, godz. 10, 12.15, 15, 17.15. Pro
jekcja dla ZSMP Łódt-Ba!uty
„Co mi zrobisz, jak mnie zła
piesz" godz. 19.30
POLONIA - „Rocky" USA od
lat 15, godz. 9.30, 12, lł.30, 17,
19.30

„Colargol
PRZEDWIOSNIE
kosmosu" pol. b.o
zdobywcą
taki
godz. 15, 16.30, 18, „Nie
godz. 10,
fr. od lat 15,
zły"
12.30, 19.30

WŁOKNIARZ

„Bez 1nleczulenla" poi. od lat 18, godz. 9.30,
-

12, 14.30, 17, 19.3Ó

.

WOLNOSC - „O Jeden most za
daleko" ang. od lat 15, goaz.
9.30, 12.45, 16, 19.15

- „Abba" nwedz. b.o.
godz. 10, 12, 14, 16, 18. 20
- „Przełom:v Missouri" USA, od lat 15, godz. 10,

WISŁA

ZACHĘTA

14.30, 17, 19.30

12.15,

- nieczynne
STUDIO - „Dzień delfina" USA
b.o. godz. 16 „Kłopoty z cnotą" jug. od lat 18, godz. 18, 20
STYLOWY - nieczynne
DKM - „Trzy dni Kondora" wł.
USA, od lat 18, godz. 17.45, 20,
płynie do Afryki"
„Bałwanek
b.o. godz. 16
NRD,
KOLEJARZ - nieczynne
domina"
GDYNIA - „Zasady
USA, od lat 15, godz. 10, 12.15,
ŁDK

14.30, 17. 19.30

GWARDIA - „Kabaret"
USA, od lat 15, godz. 10, 12.15,

MŁODA

14.30,

n

19.30

„Dopóki bije zegar"
MUZA radz. b.o. godz. 15.30 „ Sędzia
z Teksasu" USA, od lat 18, g.
17, 19.30

ntanta"
MAJA - „wąsata
radz. b.o. godz. 15.15 „Szczęki"
USA, od lat 15, god7 17, 19.30
POKOJ - „Sędzia Fayard zwany szeryfem" fr. od lat 15, g.
15.30, 17.30, 19.30

Od 1 mtestęcy trwa tut remont
sklepu na ul. Lipowej 13 (przy ul.
Więckowskiego). PlsatUmy 1ut o
przedlufajqc11ch lrię pracach w tej
ntaeówce . Nasza Interwencja 'lic
:lednak nte 1>0mo17la I w sklepie
jak nic się nie dzta!o, tak się ni e
dzieje, Przepraszamy, coś się 1ed·
nak dzteje! Jak nas 01tatnto polnformowatt Czytelnlc11, oel kilku
dni drzwi do te170 sklepu sq ~a
cllecajaco ... uehylone. Czego więc
przez klika mlesłęC)J „1e zdqfytt

z

„fachowcy'',
zdemolować
amatorzy
dokonają
nośełq
nvch

wrateń czulł

pew-

noc-

po prostu cllu-

ltoanl. Jak pisze nasza Czytelniczka, remont ten jest zaprzeczeniem
wszustktego, co naz11wa s" dobrq
robota. Zgadzamy Się z tym v• •u·
R.
pe!nofot.
\V NASZYM REFLEgTORZE
„D„iennlk Popularo:v" Ptotrkow·
ska Ił 91.1n t.lldł teL 137-47
cod•loacb IO-U
I Hl •Ił •
Piszcie do aaa. a w 111In:vcb
sprawach telefnonJcte.

Dąorowsktega

19,

Lutomierska 146

STAŁE DYŻURY APTEK
Apteka nr 47-083, Aleksandrów,
ul. Kościuszki 6
Apteka nr 47-087 Konstantynow,
ul. Sadowa 10
Apteka nr 47-083, Glownt"!. u1.

okręgu ł~-zkiego PKP wysła-

0&ZC2ędz.anie eneiriii elektrycznej i
choć c:zynd się wszystko. żeby nie

najostrzejS?e
ze zwol-

konr.-ekwencje
n'l'roem s 'Pl'&CY włącznie

z

APTEK

14, Obr. Stalingradu 15,

Nich.rnlana 15,
Olimpijska 7 a,

Łowicka

·

.
Iła ~o a~eorrmg:::.......
"'·• ---~

f9'k
~oni~zn~ią li należy w~.iąp~służbowe,

1>ilna
jest zsuwa1me Pr.zez płu11;1 śm~gu
na t><>boc:za je'Zdn1. Chodzi bowiem
o doprowadunfo do oorzadku całych sr.erokości głównych ulic.
które jeszcze zn,ijdują się w śnieżnyc!J tunelach. I tu nj.e zawsze kierowcy pługów solidnie wykonują
swoją prnce. Stwierdzono liczne
PI'?.Yl>!ldlti jarmy po mieście samochodów z„. podn{esicmvmi pługami. Rzecz jasna. w stosunku do
ki-erowców
nieuczciwych
takich

'że

14.30, 16.30, 19

Główna

tj. o 241
no WC!DOraj 1540
więcej nH planowano. Sytuacja na
liin.iach kolejowych prawie wróci-

_Lodzi, J .. Niewiadomski - w mieście i wojewód1·
tw1e prawie całkowicie została opanowana sytuacja •wiitzana
li zapobieganie1n skutkom ostatniej śnldycy,

-

porwanie" USA, od lat 18, g.

w odwrocie

Har~rsk~ zima ~1Zim.a
• Ztmow1sko wŁodzi
197

I..__, ·

• ••••

•

~·

ROMA - „Policjanci" USA, od
lat 18, godz. 10, 12.15, 14.3&, 17,
19.30

STOKI - „W pustyni 1 w puszczy" poi. b.o. godz. 15.30 „Ko·
zlorożec" USA, od lat 15, g, u
OKA - „Tygrysiątko" bułg, g.
12, 14 „Nie ma sprawy" fr. od
lat 15, godz. 10, 16, 18. 20
POLESIE - „Czterej muszkietero
wie" panam. od lat 12, go'1z.
17, „Ucieczka gangstera" USA,
od lat 18, godz. 19
Kong"
POPULARNE - „King
USA, od lat 12, godz 15, 17.45
ENERGETYK - nieczynne
HALKA - seanse zamknięte
„Sześć nli?dtwledzl
PIONIER l clown Cebulka" czeski, b.o.
godz. 15.30, 17.15 „Płonący wie
:Łowiec" USA, od lat 15, g. 19
REKORD - „King Kong" USA,
od lat 12, godz. 14.30. 17, 19.30
SWIT - „Pepplno podbija Ameod lat 15, godz. 15,
rykę" wł

96

INFORMACJI
O DYŻURACH APTEK
w Pabianicach udziela Apteka
nr 47-083, ul Armii CzerwoneJ 7
w Zgierzu udziela Ap1eka nr
47-080, ul. Dąbrowskiego 10
w Ozorkowie udzie la Apteka
nr 47-092, ul . Dzierż y ńskiego 2
DYŻURY

SZPl'.rAJ.I

POŁOŻNIC'l'WO

Sspital Im. Kopernika - · po·
lotnictwo I 1inokolo~fa - dzielK ul.
Pornrln\3
nica Góro<.,
Rzgowsk..a . Lokatnrska , CieszkowPrzybyszewskiego, Odrzańska
skiego, gmina Rziiów oraz ginekologia z dzielnicy Polesie ul.
~'ornalsklej .

Szpital im. H. \Volt - polot·
nictwo I glnlrnlogia - dzielnica
Bałuty 1 Górna, poradnia K ul.
z
Felińskiego oraz ginekologl3
por„dnla K
dzielntcv Pole">le,
ul. Kasprzaka. Gda:1s:ca.
Sspltal Im. Jordana - polotni·
ctwo - dzielnica W' rtie w l Pc;lPsie oraz z dzielnicy Górna poradnia K ul Tatrza1islca.
Instytut Pol. Gin. AM (Sterlinga 131 polotnictwo i ginekologia
gm.
Sródm!e ~cie,
- dzielnica
Brójce ori.z ginekologia z dz' eln!cy Polesie poradnia K ul. 1 Maja.
Szpital Im. Curie Sk!odowskieJ -miasto i gmina
położnictwo Ozorków,
Zgierz, Aleksandrow,
Pamiasto Konstantynów. gm.
rzęczew I Anrtrespol
Szpil.al Im . Marchlewskiego w
Zgierzu - clnekologia - miasto
Aleksandrów .
Zgierz.
l gmina
Konstantynów,
Ozorków. roli.sto
gm. Parzęczew I Andrespol oraz
l.ódt dzielnica Widzew I z dz!elr.lcy Po:esle. poradnia K, OllmpljEka I sr ... brzyńslu1.
poSzpital w Pabianicach m!asto
łotn ictwo I glnelrnlo1tla i gmina Pabianice wraz z nora·
dnlą K w Ksawerowie.
Szpital w Głownie - połotnl
l
ctwo I ctnekołogla - miast:>
gm, Głowno, Stryków I gm. Nowosolna.
Chirurgia ogólna - Bałuty Szpital lm. Biegansktego (Knlazlewlcza 1/5). Szpital tm. Barllcktego (Kopcińskiego 22) codziennie dla przychodni rejonowej
nr 7. Szpital tm. SklodowskleJCurte (Zgierz, Parzęczewska 35),
dla przychodni rejonowych nr
nr 1, 2, 3, 5. Szpital im. Marchlewskiego (Zgierz, Dubois l7),
PaAleksandrów,
Ozorków,
Górna - Szpital tm.
rzęczew.
Jonschera (Miiionowa 14). Polesie
- Szpital Im. Kopernika (Pabianicka 82), Sródmteścle - Szpital
tm. Pasteura (Wigury 19), Widzew - szpital tm. Sonenberga
(Pieniny SO) .
Szpital
Chirurgia urazowa
im. Skłodowskiej-Curie (Zgierz,
Parzęczewska

.

35).

N„urochlruriita

Szpltal Im .
(Zgierz, Pa-

-

Skłodowskiej-Curie
rzęczewska 36).

Szpital lm.
Laryngologia
Pirogowa (Wólczańska 195)
Okulistyka - Szpital Im. SkłoParzędowskiej-Curie (Zgierz,
\'Zewska 3~)
Chirurgia I laryngologia dzleSzpital Im. Korczaka
elęca (Armll Czerwonej 15).
szczękowo-twarzowa
Chirurgia
Szpital im . Skłodowskiej-Curie
(Ze:lerz. Parzęczewska 351
Instytut MeToksykologia
dycvnv Pracy (Teresy 8).
Wenerologia - Poradnia Dermatologiczna (Zakątna 44) .
AMBULATORIUM
DORAŻNEJ POMOCY
CHIRURGICZNEJ DLA DZIECI
czynchirurgiczny
Gabinet
Armii
Łódź,
ny całą dobę,
Czerwonej 15, tel. 341-30, wewn.
70, 457-50, do ~4. wewn. 70
NOCNA POMOC LEKARSKA
czynna codztcmnte od godz.
w Stacji Pogotowia Ratunkowego m Łoclzl . tel. 666-68.

-

19-3

NOCNA
PO!WOC PIF.U;GNIARSKA
poszczególnych dzielnic
dla
codziennie w godz. od
~~y;~a

5

Bałuty

- zabiegi na miejscu
w izbie przyjęć Szpitala .im. H.
Wolf zgłoszenia na zabiegi w demu ch:>rego tel 777-77
Górna - zabiegi na miejscu w
Izbie przyjęć Szpttaln Im. J Jonschera I Szplala lm1 Wł. Brudzińskiego zgłoszenia na za biegi
w domu chorego , tel. 408-58
Polesie - za'>legt na miejscu
w Izbie przyjęć Szpital" Im. Mad:.1rowlcza zgłoszenia na zabiegi
w domu choreg? tel. 261-85
llródmie~cle - zao!egt na miejscu w Izbie Szpitala Im. L. Pasteura zgłoszenia na za biegi w
domu chorego , tel 88~-11
Widzew - zable~I na m!ejtcu
w lzbi@ przy1ęć Szpitala Im . N.
zgł?szcnt„ na zabieSonenbe~ga
g:! w domu l'horeg? tel. 884-11
WOJEWOOZKA STAC.TA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W

ŁODZI

ul. Sienkiewicza nr 13?, tel. 09
OG0LNOŁ0DZK1

PUNKT
INFORMACYJNY
sJut.
t>lacówek
pt'acy
dotyczący
by sdrowla - czynny całą dobę
we wszystkie dni tygodnia, tel.
815-111

17.15, 19.30

SOJUSZ - nieczynne
TATRY - „Błękitny ptak" radz.
-am. b.o. godz. 10 „Brawurowe

m
DZIENNIK

r

rr

POPULA.lł.NY

r

„„

_. T (9183)

I

W bólach rodzi dę nowe. W b61och
l kpinie. Stwierdzam to r prawdziwym smutkiem, bowiem wielu dzwo·
nlqcych do nas w tej sprawie Czytelników wprost powstrzymać się nie moglo od śmiechu - dajqc tym samym
wyraz swojej całkowite! nieznajomości
Idei unowocze!nlania handlu. A Sfkodo. Skqdlnqd to nawet dziwne, fe
przykład dawne! firmy „Pekao" (kt61a
rozrosła się tak pięknie l duło oku·
tecznlef wabi dziś krafowc6w dewizowych · po zmianie nazwiska na „Pewex") podziałał tak p6fno na inne,
podległe rodzlmef walucie, brante.
Zawsze to fednak lep!ej r namysłem nit
wcale. Dzięki temu właśnie sklep z ryb·
nvml delikatesaml prry ul. Piotrkowskiej

19.S uxysl<oł Jut ed!'owlecłnlq Mhrntację
wraz z nowq, pięknie wymalowaną no
uybfe nozwq: „ R y b • 1: 1

„

rz:==::CiiiólllK!::llE1"'&llZ>l:lm;o;X:=:m111
~

SZCZYPTA SOLI

'

..
„._,a Iesonex"I?
1
"

11

najchętniej

w sumie 73 proc. całego eksportu
volskiego przemysłu lekkiego do
Centrala łódzka dysponuje obec- krajów kapitalistycz,nych. W opar·
spółkamd ciu o doświadczenia pracowników
trzema własnymi
nie
na bieżąco svtuację
handlowymi. trzema mieszanymi, śledzących
czterema delegaturami w kra lach rynkową . przedstawiono sugestie
przemysłu .
dla
socjalistycznych i ośmioma w ka· asortymentowe
pltalistycznych. W kilkudziesięciu sprawy bardziej niż dotąd OPE'Takrajach świata zatrudnia w sumie tywnej wsoółpt'acy.
58 specjalnych agen.tów.
to problem m:zególn.le
Jest
ważny w odniesieniu do krajów
stanowiących
się,
W ostatn.lch dniach zorganizo... rozwijających
wano w Łodzi spotkanie arentów obecnie zaledwie 6 proc. naszego
z 11 krajów zachodnich. dających eksportu. Właśnie tutaj możliwości
ze s:r. 1)

W dniu 5 atyc:uiia 19'19 r. zma.Tła
Po dłwgicll i cięłJkieh cle<rpi.eniach,
w wieku lat 73

$. ·

ł

w dniu 'I 11tyczm.La 1979 rGku
zmada. po długli.cb ł eiężkkh cierpienia.eh, w wieku lat 7t
S.

P.

li

diroglcb D.al!D
W)'Prowa.dzenle
na.stąoi w ctndu 10 1tyczn1a
br, o gock. 1ł z k~plicy cmentarza na Ku.?1CzaB!:a.ch. O smutnym
i bolesnym obrzędzie' zawiadamiia·
jlł:

wsp6łc7iuda

tym,

prosrq o neon

oczywlłele,

8

stycznia 19'19 r.

z

+

z głębokliim fJa.Jem zawla<!amlamy, :te dnia 8 stycznia 1979 r., po
długiej i cdę:tkiej chorGble zma.rła
nasza najulrocbańaa Matka, Ba·
j

12.05 z krajU i z:e świata. 12.25
Mozaik& polskicb melodll. 12.45 Rolniczy kwadrans 13.01 Rytmy mło
dych. 13.20 Kwartet Addarley•a. 13.40
Kącik meloman11. 14.00 Studio „Gama". 14.20 Studio Relaks. 14.25 Studio „Gama" 15.00 Wlad. 15.05 Koresoondencja z zagri.n!cy. 15.10 Studio , <"lama". 18.00 Tu .Jedynka. 17.30
Radioknrler. 18.00 Tu .Jedynka. 13.~5
Nie tylko dla kierowców. 18.33 Nowości polskie1 pios:.nkl. 19.00 Dziennik wleczop1y. 19.15 Przeboje sprzed
karnawał.
Meksykański
19.40
lat
20.on WladomoścJ I Informacje dla
naszych
kl'!rowców. 20.05 Siadem
l\f11zyka sta.rego
20.10
lnterweńcj!.
Wledn!a. 20.40 Muzyka. 21.00 Wiad.
21.05 Kronika sportowa. 21.15 KomuSportowego.
Totalizatora
nikaty
utwo21.20 Koncert chnnln'Jwskl ry w formie fantazji. Wyk. G.
Ohl,son. 22 OO Z kraju 1 ze świata.
22.23
radio kl~rowców.
22.20 Tu
Kleke na mm:ycz.nej antenie: 23.00
Wita Wi..s Polska

P.

ł

PROGRAM ll

BENIAMIN
MAIRKłEWłCZ

WBRONllKA
GŁĘBOCKA

LAT •

W ypro'l'Wlltlsemiie zwłok nutii,pi w
dniu U at.}"CZ!Lia br. 0 godz. 13.30
z kapUcy omen.tu.za na Dota.ch.
COR.KA I SYN

11

Pogrzeb 01llł1ęd:rde alę dnia 10
stycznda br. o gadl:. 11.JO na Cmentanu KmnunMnym na Zarzewie.

RODZINAMI

WNA l C0RiKA

OJCA
się

skła.dają:

DYREKCJA, RADA ZAIKŁA·
• DOW A, POP PZPR, KOLE·
ZANKJ i KOLEDZY z OD·
DZIAŁU OKRĘGOWEGO PBP
,,ORBIS" 1 W ŁODZI

dnia 10
Pog•rz.e'b odbędzie
styczufa br. o i;odz. 15 z kR>plicy
cmentairza iw J6zefa przy u.t.
O~rodowej, o· czym uowiadamiaja
w głębokim smutku
ZONA l SYN z

RODZINĄ

STANISŁAWSKIEJ

wyruy
z powodu

ZłJODJD

MATKI - TESCIOWEJ

W
zmaJl'ł

JADWIDZE
WOŻNIAK

ANDRZEJ

dyrektorowj LO dla Pra.cują'cYch
w Zgienu, wyrazy glęb0<kiego
nagiej
z J>OWOdu
współcwcia

WOŻNIA1K

śmlerct

LAT 38.

Pt>grzeb odbęthiie się w dniu
styczni.a br. o godz. 12 na
cmentairzu św . Fra.nclszka pm:y ul
RzgGwsklej na Chojnach. Msza
wvurowadzenie zwłok ? kapllr.v
cmenta.rneJ, o czym powiadamia
po~ą:ilona w tarobie

ANDRZEJA

GRONO PEDA.
SŁUCHACZE,
GOGtCZNE, SAMORZĄD UCZ·

NIOWSKJ i PERSONEL SZKO·
ŁY

S.

EDMUtNO

KOLEZANKJ; I KOLEDZY
se SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 124.

-

bartJkowa na dworach europejskich. 15.00 Ekspresem
przez świat. 15.05 Herbatka przy si..mowarze. 15.25 Przeboje Beatlesów
gra G. Benson. 15.40 Poeci włosklej
piosenki. te.oo .,Wldz:f md się, Widzi wam się". 111 20 Muzykobrarue.
18.15 Nasz rok 79 . 17.00 Ekspresem
przez świat. 17.05 Muzyczna poczta
UKF 17.40 Siadami jazzowych legend 18.10 Polityka dla wszystkich.
18.25 Czas relaksu 19.00 Codziennie
powieść w wyd&.nlu dtwli:kowym J. żuławski: „Laus femlnae". 19.30
.Ekspresem przez świat. 19.35 Opera
tygodnia. 19.50 „Kat czeka niecierpliWie" - odc. pow. 20.00 „Dym z
papierosa" - a.ud. rozrywkowa . 20.30
WaTSka I Niemen ~piewają Norwida.
Ludwika Beethovena opera
21.00
omnli... 22.00 Fakty dnia. 22.08 Gwiazda- siedmiu wieczorów - Frank Sinatra. 22.15 Trzy kwadranse jazzu.
23.00 Nowe tomiki poe~yckie - Henryk Makarski. 23.05 Między dniem
a snem.

GRUżLICA
WCZEŚNIE WYKRYTA
GWARANTUJE PEŁNE

WYLECZENIE

ł

no-

a

wvP r zeprowadzam śledztwo w sprawie morderstwa
t pańskie odoow iedzi beda wciągnięte do Pi;o·
jaśnił PoireJ tokołu iako zeznania świadka.
- Odpowiem iPś!i zechce.
- Om:ywi~ie .
Ton głosu komisarza stał s!'i bard~iej oschły .
- Zresztą będztes1. mógł odpowiedzieć, kiedy przyjdzies-z przedłużvć _kartę ocbytu
Poirel wyciagnął swój notes.
- Wczoraj wieczorem miałeś wizytę Georgesa Passeloupa.
- To ~ię rr,adza.
- JpstP.Ś kochankiem jego wny.
Carrera c hwile ~ię zawah3ł.
- T~k to orawoa
Spojrza> nagle na komisarza z zainteresowaniem i zapytał:
- la świnia nie zabiła chyba Treny?
- Nie. '>na miPWa się dobrze On również cies;i:y się dobrym
zdro'o':it,m alP ja prowadz.P. dochodzenie w sprawie zabójstwa, a
Pass~loup wvstępu iP jako łwiadek. Mus:-:ę sprawdzić jego zeznanh.
CarrP.ra wyraził zgodę kiwnięciem głowy.
- Co się stało . kiedy wczorai rano. przyszedł zobaczyć się z
tobą? - spyta! Poirel.
- Nic. IX1 orostu nic się nie st.ało.
Car.rera wvdawał sie byr. l>ardznej odprężony. Zrozumiał. że
komiisarz znał jego orzyl!Odę Pomyślał . że lepipj byłoby nie
krędć tvm bardziei. kle~y· iesi się dopiero od niedawna imi·
grantem.
- Przvznaie - ~wiedział - że kie<ly on przyszedł nie czup ewnie.
łem się zbyt _
- ntaczego?
Carrara ~l)('irzał ze współczuciem i Pc..irel zrozumiał bezsens
swei:o pv.tania Pospiesznie zmienił temat.
zapytał
- Czv pan uprzednio spotykał już Passeloupa?
.
. .
.
przech·>dza~ na „pan".
- Nigdy ale TrPna pokazywała mi zdJęc1a. totez natychmiast
go rotpoznałem M6w : ła mi. ze to człowiek gwałtowny i dla·
tego bałem Slię„
- On tu wszedł?

poszedł

Mol 1111bstancjl chemicznej. 12.ta Tl'R
- uprawa roćlln. sem. 1. 12.ł5 Dla
szkól: historia kl. VII - rok 1893.
13.15 NURT - nauczanie noczątkowe.
16.50 Dziennik (<kol.). t't.00 Obiektyw.
1'1.20 Dla dzieci „Przygody psa Huckeiberry" oraz .•Loupe de Lupe". 17.50
Losowanie Małego Lotka. Ul.OO Studio Sport. 18.30 „Między nami jaskiniowcami" - „Prześwietlenie". 19.00
Dobranoc. 19.10 Siódemka. 19.30 Wie.
cz6r z dziennikiem (kol.). 20.15 Ten
film nrod.
dziadek nieznośny
franc. (kol.). %1.45 Dziennik (kol.).
PROGRAM U
odc. li
t'l'.10 „Daleko od szosy" „Prawo jazdy" - film prod. TP (kol.)
Wseynko jut było - Basia 1
o aktorstwie Barbarv
BRlt'bara 18.10 Wladomolc! (Ł).
Wrzesińslqej.
Wieczór z: dziennikiem (kol.).
19.30
20.15 „Tak czy Inaczej" - program
pub!. 20.45 Wleezory historyczne (kol.)
21.15 24 godziny (kol.). 21.25 Bez recept J. rozmowy o wychowaniu.

18.25

WYDZIAŁ

kierunek

Miejsce qXitkacla

Fll.OLOGICZNY

bibllotekoznawstwo

al.

wszystkie kleru.nkf !llologlc:zne
(filologia polska, angielska. roklasyczna,
mańska. ~ermańska.
rosyjska)

- Tak, 1ak powiedziałem.
Poirel zamknął swój notes
- 1lziękuję panu 'za wsp6łp!'a<'ę.
Wvs?-''cił Sct:.odzą<' ze schodów doszedł do wniosku że :.::;owu
stracił dłl.lgie godziny idąc nowym tropem, równie fałszywym,
jak poprzednio. Teraz. kiedy sprawd7iił. te Collenot nie był kochanklem r:-eny Passeloup a strażak z zazdrości nikogo nie ·zabił. ooczuł Oł' nowo ŻE' ma P"'l'.emoczoną nogę, o czym na chwilę zap.)mnisł podekscytowany śledztwem.
ColleT!l>towi po południu musiało się coś przydarzyć, coś, co
zetknęło go z mordercą.
ROZDZIAŁ

j.w.

Mw:eum Archeologiczne,
plac Wolnałd 1'

archeologia
etnografia

gmach Biblioteki Unfwersytec.
!dej, wejście od ut N811'Utowi-

cza 108.

D,lriucił:

-Wvdaje się że pan nadkomisarz jest wyjątkowo poruszony.
Zadał b.>bu inspektorom i nawet Gigi. to znaczy chcę powiedzi~. inspektc1· Catania ar.i słówka nie pisnął. To panu coś
mówi.
- ~dzie on' sa?
- Nie wiem. Żabrali swo~e nieprzemakalne płaszcze I ulotnili się. Pozostał tylko Poupel-9.rd. który przesłu<:huje podejrza·

Instytut Historii,
ut Buczka 27a
ut Uniwersytecka S

nauczanie początkowe
pedagogika kulturalno-oświato
wa
pedagogika opiekuńcza
wychowanie muzyczne

WYDZIAŁ

J.w.

·

ps~bolog!a

j.w.
Zgierz,
ut Sw!erczewsk!ego C6
al. Kościuszki 21

MATEMATYKI.

FIZYKI I CHEMD

Instytut Matematyk.i,
ul Banacha 22 (dawniej Nowo- .

XXI

Powracając na Quai des Orf~vres nie zastał swoich zastęp·
ców, za to dyżurny policjant szepnął mu do ucha, jakby nie
chciał . aby inni słyszeli jego słowa:
- Pao nadkomisarz oczekuje pana„.

llS

Fll.OZOFICZNOHISTOBYCZNY

historia

sobie?

Kościuszki

WYDZIAŁ

ogień".

I potem

PROGRAM I
lil.45 Dla uk61: chemia ldL VIII -

0 T W A RT E D R Z W I"

Wydział.

- Co pan wówczas zrobił?
- Cofnąłem się aż do tego stołu, szukając czegoś do obr0111y,
ale on nle wyglądał agresywn!e. Powied7.iał mi, że wie o wszystkim i że zażądał rozwodu„.
- To wszystko?
- To wszystko. Wyszedł krzycząc: „Teraz dziwka należy do
cieb.!e, radze ci dobrze jej p11nować, bo ona w zadku ma
-

TELEWIZJA

NA UNIWERSYTECIE ŁODZKIM
Uniwersytet Łódzki organizuje cykl spotkań
z kandydatami na studia wyisze (stacjonarne)
a) spoza lodzi .... dnia 16 stycznia 1979
godz. 10.30,
b) z Łodzi - dnia 16 stycznia 1979 r., godz. 17,
według następującego rozlcladu:

P.

je
Próbowałem zamknąć drzwi, ale zablokował
poniP.waż był silniejszy ode mnie. no to wszedł •.•

•ud.

~''''""'''""'''''''''''''''''''''''''''...,t••••t••·~

KOŁODZIEJCZVK

EMERYT PKP
Wyprowadzenie drogich nam z:włol!: nastąpi dnia 11 stycznia br.
o godz. H.30 11 kaplicy cmentarza 1>ara11atne11:0 św. Fraut'iszka orzy
·
ul. Rzgowskiej.
ZROZPACZONA RODZINA
Prosimy o nieskładanie kondolencji.

gą,

8.00-14.00.
14.00 Muzyka

12.00 Wlad. 12.05 Wiad. (Ł.). 12.01
Chwila muzyki (Ł.). 12.10 „Wydarze.
nla, poglądy , refleksje" - mag.
sieradZki w opr. u, Mikołaje2Yk (Ł).
13.00 Lekcja ~.
12.25 Giełda płyt.
a.ng. · 13.15 Muzyka. 13.20 Dla lrl. I
„Biały taniec''. 13.44 TU Studio Stereo (stereo). tł.OO Naukowcy - rolnikom. 14.15 Tu Studio Stereo (st.e„
reo). 14.ł5 Tańce ludowe Slowacj!.
15.00 Wiad. 15.05 Radiowy Tygodnilli
Kulturalny. 15.45 Muzyka. 15.50 Komentarz ekonomiczny .Jana zagończy
ka. 16.00 Wlad. te.os Pierwsza pomoc
prak~ Zwichnięcia. 18.25 Nauka tyce. 16.łO Aktualności dnia (Ł). 16.55
Chwila muzyki (Ł). t7.00 Ton ł test
17.1>1 „Demon s~reypiec
(L).
N. Paganini" - konc. :1 komentarzem
w opr. M. Hoftmann (Ł). 18.00 z
cyklu „Ludzie naszych dni" K. Tamulewlcz (Ł). 18.10 ChW!la muzyki (Ł) . 18.15 Radloreklama (Ł). 18.25
Krajobrazy historyczne. 18.40 O ZdTowle czloWieka .- Lekarz osiedlowy.
Hl.OO Studium
18.SS Chwila muzyki.
19.18
wiedzy polltyczno-epołecznej.
19.30
Lekcja języka hiszpańskiego.
:m. .20
(stereo).
Studio Stereo zaprasza
iuo
Willis Conover nrzedstawta.
NURT - „Nauczanie nroblem<>we".
22.10. Chwila muzyki. 22.15 W trosce
22.311 Radiowo-TV
o słowo ł treść.
Szkoła Srednta dla Pracujących. 22.:50
:T. OmiliMi śpiewa l)!eśl:li E. Grana·
dosa. 2Z.55 Wlad.

r.-

OJCA
skłatiallł

Z głębokim talem zawiadamiamy, te dnia I stycznia 1978 roku
zmarł nagle, przeżyw511y 8C lat, najukoehaószv Mąt, Ojciec. Teść,

WOŻNIAKA

eldadają:

RODZINA

i KOLEDZY
OGOLNOLICEUM
KSZTAŁCĄCEGO Im. T, KOSCIUSZKI w ŁODZI, ul. SIENltrEWICZA ttl.
ID

W&półc~cia

śmilerd

KOLE~I

s

Dziadek, Brat i Szwagier

MĘŻA

10

•erdeczneeo

składają

MGIR

dndu 6 ety=n.la lllT9 :foku
nagle

wyma1ey

z powodu

a dniem.
przerradiostacji cd

snem

konserwacyjna

11

GRAżVNIE

TADEUSZOWI
WIATROWS·KIEMU
serdeczn~o współi:zucla

wa

ltOiL.

MGR

I Jego :2:0111ie ZOFII

PROGRAM Ili
Między

Uwaga! UKF 72.23 MHz -

Z głęboldm talem sa.wlad.amia·
my, że w dniu 7 stycznia 1979 r„
Po klrótkleil t atę'tklej cho.ro bi-e
z muł

P.

pół SBB. 18.10 w. A. Maz.ut: 25
konr.ert na fortepian O-dur. 18.40
i.lrle operowe. 17.00 z aktorśpiewnika. 17.20 Teatr PR:
skiego
,.Apollo z Bellac" - słuch. według
sztuki J. Glrardouir. 16.25 Plebiscyt
Studia „Gama". 18.30 Echa dni.a.
magazyn han18.40 ŚWiat I my dlu zagranicznego. 19.00 Koncert
19.40 Informacje, rady,
wieczorny.
propc.zycje. 19.50 Len - roślina opła
ci,.lna. 20.00 Studio Młodych - aud.
z cyklu „Młode pokolenie Polski
Chwila muzyki.
20 .15
Ludowej".
20.20 Opera w przekroju - T. Szeli·
gowski - „Bunt Ża.ków". 21.30 Wiadomości I informacje sportowe. 21.40
Mała Symfonia
R. Twardowski na smyczki, fortepian i perkusję.
Kamera.
22.00 Przegląd filmowy 22.15 S'zkic do portretu 1'. Nowickiego. 22.25 Chwila muzyki. 22.30 Magazyn Studencki. 23 .30 W!ad. 23.35 Co
słychać w świecie. 23.40 Muzyka na.
dobranoc
Włoskie

9.00

Pralba!boia

ł.

PROGRAM IV

A.

PROGRAM I

111.30 Wlad. 11 .35 Choroby społecz
ne nadal ~tne. lt.4~ Muzyk>1 spod
strzechy. 12.05 !:. Grleii - Romans
staronorweski z wariacjami on. St.
,..Jakem
12.25 ~ladami Kolberga !<!~ z11llcoł". 12.45 Gdy człek w taniec
obiecująco. MoŻl!la więc mieć także ootski stonle. 12 . ~5 Chwila z nlosenAudycja publ!cystyczn~
13.00
ką.
nadxieję, że dziękd zdobytym w
13.10 Muzvk3 w teatrze 13.30 Wiadodoświadczeniom
roku
ostatnim
łódzkich handlowców, także i rok mnś~i I kt1munłkaty dla 1':6rnik6w.
1979 okaże się dla „Textilimpexu" 13 .36 Ze wn I o wsi. 1~.51 'B. Bartok
- Suita tanec7J!'la. 14.10 Więcej, lenie mniej udany, choć na pewno nl„1. noW<>C"><>~n'.P1 14.25 Chwila mubędzie znacznie bardziej pracowizyki. 14.30 Dla dzieci: „Historie żół
(L, Rud.)
ty.
tej ci:l:emki" - cz. ITI słuch. wed łm!

odszedł

EDMUND
SM.AGACKI

powodu

.Z&'OlllU

ale mlefmy

rozszel'!Zenia polskiej oferty są
ogromne. Tym bardziej. że w
polskie tekstylia
chwili obecnej
na rynkach
uz:vskały
i odzież
pozycję, po·
światowych wysoką
na uzyskiwanie dozwalającą
·
brych cen.
eksportu
rorzwoju
Możliwo4ci
widzi się · obe..'Ilie przede wszy·
P<l!n.ieważ
metrażu.
dla
stkńm
ten na Zachodzie jest
przemysł
inwestycji
przedmiotem
obecnie
moderni.zacyjnych, przy odpowiedniej ofercie asortymentowej, nowzornictwie i wysowoczesnym
kiej jakości wykonania. można bę
dzie znacznie zwiększyć m;yskiwane kwoty dewizowe. ·
· W praktyce możliwości zdynamizowania eksP<>rtu polskiego, a
w tym przede wszystkim łódzkie·
go przemysłu lekkiego, rysują się

ad nas na sawne, pnetywScZy lat
72, wlroehamy Mąt i Ojciec

S.

nie koniec,

Na

równie dfwlęczne przykłady,

bala
POZOSTAŁA

„Całesonex" •••

nadziel~. :!e wyobrafnla llngwlstyczna han·
nam rychło dalsze,
dlowców 1>odsunle

WNUCZKI
RODZIINA

SYN, SYNOWA,

w dniu

Koledze

się

14.50 Muzyka J...
Domań111dej.
Popołudnie
1\1.20
ęoccherlniego.
dziewcząt l chłopców. 18.00 Gra zes-

SKODA, lt !ITYCZNIA

I

zwło<k

JERZEMU
BRZOZOWSKIEMU
wyraa:y

P.

DOMAGAŁA

dGmu CYLL

P.ogne1b odbędzie się tln.ia 10
stycznia br. (środa) 0 P>ds. 14 z
kaplicy cmentarza św. Franciszka
przy ul. RzgGW!Jkiej, o czym po·
wia.da.mlają pogrążeni w glębt>kim
smutku:
WNU·
MĄZ, SYN, SYNOWA,
CZKA, BRACIA I POZOSTA'ŁA
RODZINA
Dr~teimu

ł

ANNA

AURELIA
KORDALEWSKA

at

jasna, , :rgorzkn1alc6w,
wldzlelfbv tam szyld

brak, rzecz

Nie
którzy

u ces ,Text1·1·1mpexu''
(Dvkończenia

pt. ;, Flqdro", ;,Szprotka" ery ·nlech&y na·
wet „Karaś", ale jak juł 1twlerdzlłe111 metamorfota nasrego handlu musi wren·
cle racrqć odbiegać od zwletrrałych nawyków I plTfZWYC%a]eń.
Dlatego teł sqdrę ft nadsredl eros by
kiepsko brzmłqee „solony obuwnloze" ra·
mienić eo prędze) na „Butex-y", akłepy
kosmetyczne opatrryć np. nazwq „Perfu·
mex", a magaryny t odzletq podspodl'lq

ma;tematyka
fizyka
chemia
WYDZIAŁ

południowa)

- aula

j.w.
j.w.

BIOLOGU I NAUK

O ZIEMI
biologia
geografia

WYDZIAŁ PRAWA
I ADMINISTRACJI

gmach Biologii,
ul. Ba•nacha nr 12/16
Zakład Geografii Ekonomicznej.
al. Kościuszki 21, front, Illp ••

„ 304

ną.

PrJirel, nie tracąc czasu na zdjęcie skafanclra cx:iekającego wo·
dą, ws2edł bezpośrednio na gćrę. Teraz wiedzi-9.ł, że i jego także
czeka wvciskNadkon:.isarz był jednak spokojny.
- Gdzie się podziewałeś?
- Niech pan sobie wyobrazi, że ciągle szukam mordercy
·
Collenota.
Nadkomisarz przyglądał się berlince na Sekwanie, a to .nie
wróżyło nic dobrego. Nie odwracając się zapytał:
- A więc znalazłeś mordercę Collenota?
- Jeszcze nie.
Masson odwrócił się.
- Myślę, że dostałeś po nosie, ponieważ chłopcu z antygangu znaleźli Lassiro i jego wspólnika.
- Gdźie oni są?

administracja
prawo
WYDZIAŁ EKONOMICZNO' SOCJOLOGICZNY

wszystkie kierunki ekonomicz(ekonomiczno - społ~zny.
ne
cybernetyki ekonomiczne) t fnformatvki organizacji t uną.
dzanla ekonomik! I organizacji
produkcji ekonomik! f organlza.
cji obrotu I usług, ekonomi.
ki I organizacji handlu za.
granicznego)
socjologia

Collegium turidicum,
ul. NarutQwicza 59a
j.w.

·Armii Ludowej 3/5, aula'

j.w.

-611-

...: 65 -

DZIENNIK POPULARNY \ - dzlennJk RnbotnlczeJ Sp6łdztelnJ Wydawniczej „Prasa Kslątka -Ruch" Wyd'awca: Łódzkie Wyd~wnlctwo Prasowe RSW .PraH-Kliątka-Ruch". Redaguje Kolegium Redakcja
kod IM.l-103 t.odt Plótrkowsk• 118 Adres pocztowy: „DP" t.6dt. skrytl:a nr 69 Teletony: centrala 293 OO łączy ie wszystkimi dzla lamt Redaktar naczelny S25 -6ł z-ce redaktora naczelnego 307-26
Sekretan odP'""iedztainy li 0t<lneta12. ?04 75 Dzlały i mfP1skl :141 10. 337 ł7, sportoVl.'"V 208-95 ekonnmtczn:v US-32 wojpwódzkl 223 05 dział l!stłlw I Interwencji soa 04 (rękonlsńw nie zamówtonych
Panorama" 307-28 dzlal 1połeczny I fotoreporte~ 378-97 Dział Ogłoszeń 311-50 (Za treść ogłoszeń rP.dakcja nie odnowtada). R"dall:cja nocna esS-68
kulturalny 621-oO
redakcja ole ZWTaca)
PrenumPrate orzy1mu1a oddzlałv RSW .,Prasa-Książ ka-Ruch" oraz urzedv pocztnwe I doręczyciel<> w terminach
868-78 Cen6 orenumeraty rocznie 312 zł nółmcznle 156 zł irwartałnle 18 zł
na I ltwartał I półrocze ()t'a:t cały rok do JO katdego inJes!ąca poprz<'dza tącego okres prenumeraty Zaltłady pracy Instytucie I organizacje składają zamówtenla na orenumeratę w !llieJscowym
p0cztowych. bądt u doręczycieli. Natomiast prenumeratorzy indywidualni wyłącznie w urzędach pocztowych
urzędach
W\
od'dzlału.
tego
ma
nie
których
w
oddziale RSW a w mlejscowośclach
bąd:t u doręczycieli. Egzemplarze archiwalne .. Dziennika" sił do nabycia w 1klenle „Ruchu". t.6d~. Piotrkowska 95.
··
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DZIENNIK PClPULARNY

nr T (9183)

akłat1

I drut:

Prasowe Zalrlady RSW

;,Prua-Klłą.t!Ca-Ruch"1

Łót1t,

Armil CutWon&j •. Papier druk, mat. llO S.
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