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15 bm. przewodniczący Rady
Państwa,
HENRYK JABŁOŃ
SKI, przyjął w Belwederze delegację Zat'ządu Głównego Zrze·
szenia Prawników Polskich.
Delegacja
wodniczącego
Rady
Państwa
programie. międzynarodowej
fereneii
nt. . ochrony
prawnej
dziecka. która odbędzie się w
dniach 16-19 stycznia br. w Warsz<iwie. Konferencja stanowić bę
dzie reprezentatvwne forum wymiany p0.,gląd6w na sytuację prawną dziecka i rodZJiny w prawodawstwie i oraktyce prawnej róż
nych krajów. Ma ona szczególne
znaczenie w okresie podjętych z
inicjatywy Polski prac nad międzynarodową

SALT li
w poniedZ1iałek odbyło się w Genewie spotKanie szefów deler,acji
ZSRR i USA. uczestniczących w radziecko-amerykańskich rozmowach o
ograniczeniu strategicznych zbrojeń
ofensywnych.

{p

14 i 15 stycznia
1969 roku w
ZSRR wystrzelono na orbitę pilotowane statki kosmiczne „Sojuz-4"
i „Sojuz-5' W pierwszym wystartował Władiinir Szatarow. zaś w
drugim Boris Wołymow. Aleksiej
Jelisiejew i Jewgienij
Chrunow.
16 stycznia oba statkd połączyły się
w kosmosie. Po raz pierwszy na
orbicie
okołoziemskiej
zaczęła
funkcjonować stacja nawkowa. skła

rlwń~h

(.
kosmicznvch
W dziesiątą rocznicę tego donio-

slego
W'{darzenia
prasie
radz.ieckiej ukazało
się w
wiele
artykułów
oraz wywiadów z uczestnikami
pionierskiego spotkania nad Ziemia.
Władimir Szatałow,
który
tr~yk1·-0tnit

latał

w

.k~mus.

zaś ,

obecnie jest szefem szkólenia kosmonautów radzieĆklch. stwierdza.
iż prerws.ze połąc:zeniE> dwóch pilotowanych
statków
ro2JJ)Oezęło
nowy etap w rozwoju świat.owej
kosmonautyki.

szatałow poinformował. iż
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I sekretal'2 KC PZPR Edward Gierek przyX zr,1iany Pvlski~j »"ojskowej Jednostki Specjalnei w Doraźnych Sił<;·~h Zb:cinvch na Bliskim Wschodzie płk
mgr inż. Romana Hibsza i se kcet<!rza
komitetu partyjnego
jednestki połk mgr Wiesława Staniszewskiego,
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Przeszczepienie

serca wPapworth

W szpitalu w Papworth (W pobliCambridge)
dokonano po raz
pierwszy od pięciu lat
operaci1
przeszczepienia serca. Operacja została uwieńczona sukcesem, pacjent
czuje się dobrze - oświadczył przed
stawicie! szpitala.
żu
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z innych krajów socjalistycznych
do kolejnych lotów orbitalnych. ciach, zwłaszcza do ZSRR. kkk1ePrzeszkolenie
przechodzą
przedstawiciele Bułgari.i, Kuby, Mongolii,
Rumunii i Węgier. Szatałow podkreśiił. iż· ..loty kosmonautów radzieckich z kosmonautami krajów
socjalistycznych
w
ramach programu „Interkosmos" będą kon·
tyunowane".
----------------

A. Grom"ko
w1·me we

dookoła świata
W niedzielę w samotną 3-Ietnlą
podróż iacbtem dookoła świata wyruszył 33-letni
jaooński
żeglarz
Takachiko Taniguti rodem z miasta Kamifuoka w prefekturze Sajtama. TaniJrnti wyruszył z portu
Tatejama i obrał kurs na Madagaskar na Oceanie Indyjskim. Że
glarz przez Ocean Atlantycki. Kanał Panamski i Pacyfik zamierza
'POWr6cić do
Jap0nii dopiero w
stycUlli u. 1982 roku.
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Demonstracje w Pekinie
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odpowiedzi na pytania redakcji amerykańskiego tygoctn1ka „Time" Leonid Bre:lmlew
oceniając stan stosunków radziecko-amerykańskich,
z uwzględ
nieniem postępu w rokowaniach na
temat ograniczenia zbrojeń strategicznych oraz ewentualności spotkania na najwyższym
szczeblu, powiedział m. in„ że prace nad no·
wym porozumieniem (SALT·Il) zbliżają się ku
końcowi,
aczkolwiek
trzeba będzie zapewne jeszcze czasu,
aby ostatecznie uzgodnił: stanowiska.
zasada równości I Jednakowego bezpleczelistwa,
która je•t uznawana
przez ZSRR I USA za punkt WYJ·
śclowy, podpowie właściwe rozw.lą
zania I obaj z prezydentPm Carterem będziemy mogli w niedalekiej
przyszłości
poświadczyć porozumie·
nie swymi podpisami - stwierdz1!
L. Breżniew.
W ciągu ostatnich paru lat w -stosunkach
radziecko-amerykańskich
niewiele było
radosnych momentów. Często trudno nawet zrozumtec
óparte dążenie Waszyngtonu do szu
kania własnych korzyści w tym, co
jest niekorzystne dla innych. Przecież wszystko to zostało jut wyprobowane i to
wielokrotnie przez
amerykańskich polltyków w okresie
„zimnej wojny". Jednakże obiektywna rzeczywistość skłoniła USA do
wyciągnięcia
wniosku, te konlecz·
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W 16 dniu roku słońce wzeo godz. 7.37, lajdzie zaś o,

szło

15.54.

Imieniny obcho tq
• Marceli,

Narodziny. kolejnego
•
z r ' k1
1e
W niedzielę, w , szkockim szpitalu sam zespól lekarski, który
dopow Glasgow
urodziło
się
kolejne mógł narodzinom pierwszego „<liie·
„dziecko z probówki". Jest to dru eka z probówki" - doktorzy Pa·
gl udany poród tego typu na tere· trick Steptoe i Robert Edwards.
nie Wielkiej Brytanii I jak się przy- W wyniku Ich udanej interwencJI
puszcza, trzeci na świeci~. Zabieg, chirurgicznej 32·letnia Grace Montjak wiadomo, polega na zapłodnle· gomery urodzlla ważącego 2,6 kiloniu jaja w sztucznych warunkach gramów chłopca.
Chociaż dziecko .
poza macicą i umieszczeniu go po· urodziło slę o miesiąc za wcześnie,
wtórnie w łonie przyszłej
matki. stan jego zdaniem lekarzy nie bu·
Autorem ostatniego zabiegu by1 ten dzl obaw.

--------

radz!ecko„arnerykańsk!e

G

W ponied:r;iałek zebrali się w
Brukseli po raz pierwszy w no·
wym roku ministrowie spraw za!l'ranicznych EWG. Jest to także
inauguracja francuskiego przewodnictwa. które na zasadzie 6-mie·
sięcznej rotacji, przeszło od 1 stycznia z rąk" RFN do Francji. Porz~d'ek dzienny pinwszej sesji jest
'stosunkow9 skromny. W BruksPli
podkreśla się, że ministrowie będą
zwłaszcza dążyć do popchnięcia naprzód kilku spraw. zalegających w
aktach od ub. roku.

•

na Jest współpraca :1 ZSRR, ~wła roku. Teraz, kiedy odprężenie daje siebie ogromne Ilości wojsk i broszcza w zapobieganiu wojnie jądro· się dość wyraźnie odczuć na kon- ni dwóch bloków wojskowo-polity·
weJ I regulowaniu sytuacji konflik- tynencie europejskim, kiedy ogólno- cznych, siły każdej ze stron m~Ją
towych w różnych rejonach świata. europejska
konferencja w Helsin- inną strukturę, lecz w sumie są
L. Breżniew stwierdził' dalej, te kach wskazała
drogi rozszerzenia mniej więcej równe. Tego rodzaju
dobre sąsiedztwo - ńiezależnie oct pokojowej współpracy, a w Wied- równowaga wojskowa Istnieje w Euróżnic w systemach politycznych
1 niu toczą się rokowania w sprawie ropie już od
kilkudziesięciu lat.
Dlaczego więc równowaga istnieją·
ca od wielu lat nagle stała się „zagrożeniem"? Czy ZSRR nie ma normalnych, a nawet dobrych, pokoJo·
wych stosunków ze wszystkimi w
praktyce krajami
Europy zac\'todnlej? Po cóż wprowadzać ludzi w
błąd, strasząc ich „radzieckim zagrożeniem wojskowym"? zapytał
L, Breżniew. - Podkreśłlł następ·
nie, te ZSRR nie dąży do przewa·
gl militarnej nad Zachodem, jest mu
ona niepotrzebna, pragnie jedytlle
niezawodnego bezpieczeństwa.
Odpowladająe na pytanie dotyczą
ce normalizacji stosunków między
Waszyngtonem
a
Pekinem oraz
zapatrywaniach - to najlepsza po- obniżenia poŹiomu konfrontacji mistosunków
radzleckolityka w stosunkach między pan· litarnej, znów podnosi się wrzawę przyszłości
chińs'kich,
Leonid
Breżniew
oświad
zagrożeniu wojsko-'
stwami. Jestem też głęboko przeko- o „radzieckim
czył,
że
gdzieniegdzie
na
Zachonany - powiedział - źe
stosunki wym dla Europy zachodniej" najwidoczniej komuś na Zachodzie bar- dzie rodzi się pokusa posłużenia się
radziecko-amerykańskie Istotnie mo·
Pekinem
dla
wywierania
nacisku
na
gą być nie tylko normalne, lecz na·
dzo się nie podoba odprężenie po·utyczne, a zwłaszcza zamiar umoc- świat socjalizmu. Taka polityka jest
prawdę dobre.
awanturnictwem,
bardzo
nlebezplecz
nsynuacje o „zagrożeniu ra~ie nienia go przez zmniejszenie koncentracji all militarnych obu stron nym dla .sprawy powszechnego pockim" nie a;i nową
sprawą koju.
oświadczył L. Breżniew. Wie- w centrum Europy.
Nie chodzi bynajmniej o nawtązalokrotnie mówiono o nim na zaSytuacja historyczna sprawiła, te
chodzie od czasów pa1dziernlka 1917 1koncen~rowan1 •11 tu naprzeciw
(Dalszy oiąi na str. 2)
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1,89. ,milimetra

zegarek na świecie wy·
jedna ze szwajcarskich
firm. Jego „grubość" wynosi zaledwie 1,89 milimetrów. Jak zakomunikowano na .pokazie t~go mechanizmu w Genewie, zegarek - un1lµt nie będzie produkowany maso·
wo, przynajmniej na razie. Przewi·
duje się bowiem
wyprodukowanie
tylko 3 sztuk miesięcznie, Nie Jest
to zegarek elektroniczny, lecz z mechanizmem tradycyjnym. Cenę zegarka ustalono
na ok. 25 tysięcy
dolarów, a więc nastawiono się ra·
czeJ na bardzo elitarnego nabywcę.

·~tmen1a Lu~owvc~ Sił. Zbromvcb.

IŻ ł~1erze- dz1es1ate~

Uzdmw1s. k.a przv1mu1ą
· · kUrRC.IUSZV
·
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Japoński żeglarz

I

żołnierzom

złoz·v

Najcielisży

telefoto
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15 bm. - w związku z obfitymi
opadami śniegu - skierowano do
akcji odśnieżania ponad 22 tys. dro·
gowrów. Mimo icb w:v~iłl~ów, nie·
przejl'Zdn:vcb
było
21 km dr6g
oczyszcunycb w drugiej kol„jno·
ści (w woj. tarnobrzeskim) oraz
poilad 1,5 tys. km dróg oczvszczanych w trzeciej koll'jności. ·zamiecie i zawieje występująre w nil~którycb rejonar.h kraju
pnwodo·
'
dopiero
co
oczyszczonych
tras.
Włoszech
Na Dolnym S!ąsku, 11a kllkukilometrowym odcinku międzynaro
dowej drogi „E-12" Pomiedzy L~·
Ja•k podaje agencja TASS.
na
gi~Wnikami i
l'iemc:zą. a takż<.> w
zaproszdllie rządu włoskieg<". czło
rejonie
Jordanowa. kilkakrotnie
nek Biura Politycznego KC KPZR,
powstawały zatorv
samochodów,
minister
śpraw
zagran!C'lnych
które c-;;ekały na przebicie zasp.
ZSRR. Andriej Gromyko w końcu
Również
na
międzynarodowe
i
styc:imda br. złożv oficjalna wizytę
trasie „E-83" prowadzącej. z Wrowe Włoszech.
Pracownicy PKP w Zielonej Górze
cłaWlia do Jeleruej Góry tworzyły
-~--~~~.-...............„~-----------..,.._-„„--..-.------mimo trudnych zimowych warun·
ków czynla wszystko, aby pociągi się zaspy, które drogowcy musieli
z węglem I innymi
surowcami bez mrzerwy likwidować.
mogły planowo docierać do miejsc
Pogorszenie warunków atmosfeprzeznaczenia. Na zdjęciu: odrycznvch w ciągli ostatniej doby
śnietanle zwrotnic na stacji
utrudniło ruch samochodów, Zanokolejowej Czerwieńsk.
Od 17 bm. przyjmuje już po- 1 racjusa:y wedłu11: ustalonych wczetowa·no pewne zakłócenia w komuCAF - Gawałklewlcz - telefoto
nownie kuracjuszv uzdrowisko w śniel terminów.
nikacji
PKS.
Kierowcy musieli
Kołobrzegu. Od tego dnia z focze- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - znaczniE> ograniczać prę'('lkóść, aby
na nawierzchni pokrvtei śniegiem
nia uzdrowislkowego korzystać bę•
nie wpaść w ooślizg. Niestety, nie
da mogły wszystkie osoby dorowszyscy
zachowali
odoowiednie
środki ostrożności.
czego rezultasłe. dzieci i młodziei posiadające
tem były wvoadki i kolizje.
skierowania na leczenie·
Ja'k informuje dyrekcja ZjednoOstatnie opady śniegu utrudniły
czenia „Uzdrowiska Polskde", pozoteż prace kolei.
Do utrzymania
stałe uzdrowiska nie przerywały
przy
wejściu
do
tzw.
miasta
zaka·
w poniedziałek grupa cbtopow za·nego, tj. dzielnicy, gdzie miesz- przej~dnoścli szlaków i węzłów
swej działalności i przyjmują kuprzybyłych do stolicy na piechotę
PKP
skierowano
około - 16
tys.
z bardzo nieraz oddalonych zakąt· czą się siedziby władz i rezydencje osób. W wielu rejonach kraju
ków Chin, demonstrowała pod ha- przywódców chińskich. Ocenia się, użyto ciężkiego sPrzętu. a m. in.
te w Pekinie przebywa obecnie oko
słami „żądamy
żywności I pracy"
ło 20 tys. ludzi z różnych
regio· kombajnów. pługów i odśnieżarek.
nów kraju, przybyłych, aby ztożyC Pracowało również sporo samo·
skargi na władze lokalne.
Ludzie chodów wywożącvch śnieg z wę
ci żyją pod gołym niebem I często
Gn1bość
złów kolejowych. Zanotowano jedpadają ofiarami
prześladowafl ze
nak pewne opÓźnienia w ruchu
strony pekińskiej policji.

produkowała
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Najcieńszy
zegarek świata

CAF -

Staniszewski, Roman Hibsz, Ed·
i gen. broni Włodzimierz Sawczuk.

I
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Śnieżyca nad Chicago

tł bm. w Chicago przeszła gwał·
towna burza śnieżna, która pokryła ulice
miasta półmetrową
warstwą śniegu. Snieżyca spowo·
dowala śmierć 7 osób. Na zdję·
ciu: śnieżyca w Chicago.

Na zcljęciu: od lewej Wieslaw
ward Gierek, Wojciech Jaruzelsl<i

W sootkaniu uczestniczył czlo-1 n:·mii Woi'ciech Jaruzelski. Obecnek •iura Politycznego KC PZPR. ny
był wiceminister ON
szef
minister obronv narodowej,
,gen. '-';t.wnego
Zarządu Polit~cznego
1
PODPISANA PODCZAS NIEDAWNYCH OBRAD XXI SESJI PQI,. go samolotu An-2.
kltóry znalazł J
-WP. ,ge11. b1'oni Włodzimierz SawSRO-RADZIEC!LIEJ KOMISJI RZADOWEJ W MOSKWIE UMOWA szerokie zastosowanie w lotnictwie
czuk.
·
W t~k b
..
. .
O PODJĘCIU W POI.SCE - WG. ·aAnZIECKIEJ DOKUMENTACJI 1 CY\"lilnym, a na terenie Związku
SERYJNEJ
PRODUKCJI LEKKlF.GO SAC\-IOLOTU PASAŻER- I Radzieckiego użvwany jest
iako
·
ł'; uF.;zoos.ted.nie1 Wrozmow,v
1
1
1
SKJEGO .'\N·''8 OUA:7. o- T.\W!E 'l'''"''l !"P....,ZF,'l'D DO ZSRR' podstawowy środek transoortu lot~~
sz
ppłk
· StamSTANOWI WAŻNE WYDARZENm w BLISKO 35-LETNIEJ
JUŻ niczego na' krótsze odległości.
rzą
~c 1t1~11 <1_J I SZ~W.SK! zameldowali r _sekrrtarzoWSPOŁPRACY PRZt;;Ml'St.O·,y LOf!>.lC:i'.iCH OBU NASZYCH
Wraz z samolotem An-28 podcj.l1
U • • U 0„ · '(! 1 K~ PZPR ok oomy~lnym. wyPAŃSTW
·
.
.
.
1"Gnaniu P!'Zez . adre 1 zołmerzy
•
I ~.u1emy produkcie nowe1 ,genera- 1 W
poniediialek Senat irański : X zm!t:nv PW JS
wszystkich za. Wieloletnie
umowy ze Związ- produkcie sprzetu lotniczego
Do 1 ~Jl samolotów._ przechodząc od b~=: 1:,ldzielił wotum zaufania rządowi ! d 0 ń w ~łużbie oo<l błekitna flaga
kiem Rad?:ieckim umożliwiły ~ze- chwili obecnej wyeksPOrtowaliśmy dowy .samoloiow .napędzanych s,tl Szapura Bachtiara. Za wotum gło- I ONZ.
mysłowi polskiemu wielkoserviną do ZSHR kilkan3śc:e tvs. samolo-l n!kami ~łoko~vllll. do samolo;o~ j sowało 38 senatorów. przeći'l)i'ko 1,
tów. śmigłowców i szybowców.
z
silmkami
turbcśmuzłow,mi. a 2 osoby wstrzymały się od głosu.
J:dwal'd Gierek wyrażając uzna'e
Nowo pad pisana umowa p1·zew·i- 1
· (Dalszy ciąg na str. 2)
I
n;,_, i t)()<lz;ekowanie dowództwu i
duje oorócz dostaw do ZSRR ,gowszystkim
za ich wzotowych samolotów An-28,
także
•
rnwa oostawe
ofiarność i godne
••
do.stawy wyrobów komplettjiącvch.
.#
""Pr"7entowanie Ludowego
Wojzespołów i cześci zamiennych, wyska Polskiego w ookoiowei misii
no~~7enia apllrllt"'''" Trzeba oodPna granicami k-raiu. oodkreś!ił.
kreślić
że An-28 będzie nastę,pcą
ł
l
"
l!
m. in„ że orzvoadła ona w okre-

• dnym M•1"as·t~cz klJ trwa1ą-1
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Wczoraj

jął dewóacę

konwencją

dziecka.
·
Delegacja polska na konferencji
zaprezentuje · dorobek
prawny i
sócjalny PRL orarz nasze pogląd.Y
na rolę prawników w służbie
dziecka.
Podkreślając wagę tego przedsię
wzięcia w okresie Międzynarodo
wego Roku Dziecka przewodniczą
cy Rady Państwa prosił o przekazanie uczestnikom obrad życzeń
owocnej pracy.

ll

EDWARD GIEREK PRZYJĄŁ
OWÓ
Z1 HA W. S
NA ·LIS I 'C ODZIE

LODt,
wtorek 16 stycznia 1919 roku
Rok XXXV
nr 11 (9187)

Wło1lzimicrz

D iurny syno
w dniu dzisiejszym dla l.cdzi
przewiduje nast•arnJąt·;i :1ogudę:
zachmurzenie duże - okresami
opady śniegu. Temperatura od
minus 4
do minus 2 stopni.
Wiatry umiarkowane północne.
Ciśnienie o go~inie 19 wynosiło 996,4 hPa (747,4 mm).

a me1sze

roc 'ce

1945 - Wyzwolenie Często
chowy i Radomia,
1909 - Ur. S. Hiabo, działacz
Komunistycznej Partii Słowa·
cji.
1945 - Zm. M. Priszwin, pisarz radziecki.

T ka sob1

m

śl

A to miej na pilnej pieczy,
czytał, kiedy tylko mo-

abyś
żesz.

- Jako instruktor muszę p.<nu
powiedzieć, :l:e wiele wody upły·
nie nim pan slę nauczy ,teździt
na nartach.

Obradują

konferencje

samorządu

rohotniczego

Wywiad L. , Breżniewa

Oświadczenie

18 mln metrów dzianin i 28 mln SZblk odzieiV ~OK~~~!~~!„ r~:~~l':i~~fi:f~~ff:~
roku ZTK Teofilów'' ~~:~~~::x~j;;łi~f~~fil t~:ł~l~~~~~~;~;r~r;~~:~:~11~
dostarcza w h•m
'I

niektórych pojęcia odprężenia. Na
Bliskim Wschodzie np, sprzeczne z
interesami odprężenia nie jest bynajmniej walka narodów arabskich
o zwrot ziem należących do nich,
a zagarniętych przez Izrael, ani wal
ka o prawo Palestyńczyków do uant
tworzenia własnego państwa,
wobec od- też działania tych, którzy popierasprawy tego kraw
Prze
Arabów.
żądania
słuszne
te
ją
rozbrojenia i stabilizacji
ju, 'narU&Zentem jego prawa do sa- prężenia,
Bliskim
na
odprężeniu
jest . sprze<:zne na świecie, którzy zgłaszają roszcze- ciwko
i
: mostanowienia
• działają właśnie ci. któnia terytori~lne wobec wielu kra- Wschodzie
z •Kart_ą NZ.
rzy stoją po stronie agresora. po~ oswladczeniu Podkreśla !I.ie. te jów i organ:zują przeclw nim pro-. pierając jego ekspansjonistyczne dą
za
przez wokacje, ktorzy uznali wojne
~ała
Pota
lcl'ka · Pol
To samo dotyczy równie:!:
Igra.nie z żenia.
Jest to
Oba.łona. nieuniknioną.
kambO<llżański
na.ród
1
sytuacji na południu Afryki.
j nie reprezentuje n!k(),glO 1 nie ma J ogniem ~ stwierclzll L .. Breżnl~w.
jak poimuje się w
Wyjaśniając,
pra·wa nigdzie 1 w tadnej sprawie
Mówiąc o zastosowaniu Aktu KońZSRR konkretną .•~olityc'ln~ -~resc
j występować w _Jego imieniu. .
zwlns~c;·a w cowego z Helsinek w polityce we1 MSZ Kambodzy w swym osW!ad- terminu „odprężenie
1 zen'u
dowa le od'1'7JUca wszy- odniesieniu do problemów reg10nal- wnętrznej Związku Radzieckiego L,
d
1
nych np a'o problemo'w Afryki i Breżniew stwierdził, że ZSRR jest
k"
k„
in
z ecy
!' ctk'
1a ie
·
'
s 1e jej
Leonid Brez- za ca!kowitym wcieleniem w życie
padły z t~yibuny Bliskiego wschodu,
adresem oszczers.wa
pod kłamstwa·
Rady Bezpieczeństwa z ust obrońców mew powiedział, że prnces odprę- tego aktu we wszystkich jego czężenla povnmen obejmować w~zyst- §ciach. Związek Radziecki jest zre! onal.onego reżimu.
kie reion.Y świata. Jednakże meslu- S7 tą Jedynym na świecie krajem,
•
_._
"'
•
szne i mereahstyczne byłoby ocze- którego konstytuc.1a zawiera wszyst•
,..
.
I
1
zrezygnują 2 kle dzie;;tęć zasad stosunków mię•
na kolejnym posiedzeniu kiwanie, że narody
.15 bm
znajdujące się w
Rady Bezpieczeństwa ONZ, pośwtę- walki o swe sluszne prawa w Imię dzynarodowych,
interpretowanego przez Akcie Końcowym.
Kambodży, g1os falszywie
conym sprawom
·-·-~=-·-·
„
w
Polski
zabrał stały przedstawiciel
11
ł-~·
, ONZ, ambasador Henrylt Jaroszek.
Podobnie jak wielu innych mow·
,
„,
·
.
•
ców, stwierdził on, że wydarzenia 1
~
·
· w Kambodży pozostają wewnętrzną
kambodżańskiego,
sprawą narodu
Ą.dJwoka.t Johna R i4es1ut.a., 21-J.et- J <lizenie tł--g"o be.ziprecedens.oow-ego J:Jll"(>który obalił skompromitowany, krwa
z. cesu bylo r:n.ożJJilwe. poniew.aiż w
ustanawiając ill'i•eg;o PNllC«'JWUl·illca: re<S>taU<I'fl>Cj,i
wy reżim Pol Pota,
__ _, __„.
l
.
, .
Sail
.
władzę ludowo-rewolucyjną dla bueim W s = e 0 !'e- stain.1e 0 1'egJOill wesz a pI'lo= '"""iem
dowy pokojowej, niezaangażowanej mleJsoowośr.i
gon. kltór-ego ż.<ma ookarnżyla o do- w zyoie oot.aiw.a,, kitóra nie PoZ'Wlari socjalistycznej Kambodży.
ook.ona1nń.ai
kiom.a1ruioe na n.i:e.i ,gwrułtu. ośWJaid- la OtdJpi0rać z:i1rz.utu
ozył. że matl:7.10rukowi-e 1>0.~od17''.li slę giwailtu saan.Y'lll tY'lko a1I1gUJlll-emit€1!n,
1
o'bochc<dd1o o
WIJ•betc s leibie
i .nie
nYch oreiteooji. Pa.n.i Rii(foo•ut po- wiązików m.atl'że{"LStk,Lch.
sta1lllQIWli•1a równ,\€\Ż wycofai! >l«'.€1W
o .roZl'Wód, kltóry wnoo.s.lia do, sąidiu
sit.ich nie jest możtliwe. W saimofo- po ookatt'ilenrilll swego męża o sto- I
cie t:vm w udany SPOSób t>Ołaczono s.owarni•e Pr.zem.oey. Nieco Vl"C:Zoeśn\€.j '!
dobre rozwiązanie techniczmo-elks- lialwa pnzysię.~ły10h, w której zalS!iaploatacyjne z komfo.rte<!ll i bez:pie- <l>a•ło B k!c1biet i 4 męY:z:vizin. UIZllla.ła
Johna za ru.imVli,nn€tgO. P!"z,9J)l'IOW'aczeńs!Jwem lotu.
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•
uczczenia 35 rocz·n icy pow-1' gcdzmę.
Samolot ten, to dzieło wYbitnego
Polski LudGwej, na konfezabrali: Czesłi.wa Wiśniewska, Zosamorządu robotndczego w radzieckiego n.arulkowca i konstruk. fia Kusterka, Jan Paprocki. Stani„Lodex" podjęto zobowią.zJ!-1 tora lotiniczego O. K. {\n.tonowa.
sław Nastarowicz, Bożena Baran·
z ta:kimi
Jest on porówn:viwailnv
=_.,,. „,
__________________,,.,,,,„,...,..,..~-=
znanymi maszynami, ialk samo·lo<t
"
"•
•• Tw.in Otte.r"
kanadyjski DHC-6
„Shorts Styczy w .gielS:k:i. SC-:7
Rozw1ązarua konstrukcyjne
van".
•
·
.
ff
ł'

Dla
stania
rencji
ZPW

B,[i!stona."" szy'bko ·odra bD1a
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Podczas dyskusji, w której głos

deklarują swą wrogość

wewnętrzne

się

li

.
. .
.
ska, Mirosław Wozwakowskl - /n.te wyprodlukowainia dodatkowo
tys. metrów tkanin wairtości 1,3
MinidyrektOlr departamentru w
Lekkiego, mln zł. Załoga zakładu podniesie
Przemysłu
ste.rs.tw'i-e
•
,_, j kość
ó
I
Ro
d
R
h
P
Iz bel
.wyrobów. aby
r wnOCZ€„~e :3. ga
acoc a, . y~ar
a
~
to~e dokonuJą ~ceny
mcz~g~,
wymkow_ u 1egłego roku 1. ~a- i ski'. Anna Batorowicz 1 Agnieszka uzysit:ać wuęce·J tfll:anm w ~ gatu~<>21I1aczonych znakiem „1 '·
1
Ja.g1ełła, skoncentrowano uwa1gę na I ku
twierdza.Ją plany na rok breząsposoba~~ pełnej re~lizac.H wy~- ! Łączna warto~ .robowi~ań „Locy, ~ypraccwują również kie3 5 mln zł Zostaną
wynosi
szych niz w roku ubiegłym zadan. I dexu"
runk1 ilr.i~hn'a maJ·ace na celu
"b
· · k'
·
·
Za ta
·
·
. '.
one wykonane w drodze wzrostu
s ·nawiano się, W Ja 1 sposo
pełną realtzacJę za.dań.
·
· k
„
„
j a k osc
d · „
pracy i P?pra~ jej
. _osz t y · wyda~oś~
1· o h n.izyc
po mesc
wy~warzania. Wska:yw~o, 1z po- orgamzacj1, oszczędnoś01 s~rowca i
Samorzą<l robotniczy obradował wazne rez~rwy kryJą się nadal w efektywnego wykorzystMllla czasu
(ik)
wczoraJ' w J'ednym z nai·w ·„'-s.rvch gospodarce materiałowej i surow- robocizego.
1""' _,
k
tak"
·
przedsJębiorstw pnemysłu lekkiego CoWeJ, a . . ze W 1epszym ~y 0 *
•
ZTK „TeofHów". w obradach rzyet~wan1u cza.su ~r~Y·. Waznyi;i
uoz;estnkzył sekreta'rz KŁ PZPR- tadamem jest podmesieme wydaJ•
O 13 proc. wzrośnie w br. produk·
ności pra<:y, Od jego rozwiąza!l'liia
Zbigniew Faliński,
h zależy m. in· odrobienie zaległo- cja w Zakłada.eh Sprzętu DomoweI"
, .
.
St . ,c!:zo
go I Turystycznego „Predom- Pre·
t ł h
d k ..
•. 1.
no. ~e pomLI?lo 1cznyc
Wier.
pro u. CJI, pows a yc w I spoi" w Niewiadowie, woj. plotrW
trudności. 7-tysięczna załoga kom- IH'.
! kowskie. Przedstawiciele załogi ponbinatu dobrze wywiąrzała się ze . pierwszyc_b dniach roku.
W cza.ste obrad głos zabra.ł; s4:· kreśl_ali na sesji ~SR, iż wprowaJak poinfocmował
swy>ch 7,adań.
dyrektor ZTK Teofilów". _ Ed- kretarz KL PZPR - z. Fabnski, dzem!' do produkcJi wyrobów nowoktóry wskM:ał na osiągnięcia kra- . cześmejszych, np. nowego m!ynkods' b.'o
ward Jedyneck.''
Jl miksera „Electronic" wymaga popra
.
"ki
będ
prze .1ę I r- ju
t wy jakości pracy załogi i ściślejsze·
. ące . wym em re~ 1iza,c
stwo dootarczyło w roku ubiegłym · •
ponrud 16 mln metrów dzianin i • stra.t~g.i1 ".I 1. YJ.I Zja.zdu 1. pod-_,1 go przestrzegania reżimów technolo·
2,6 miliona sztuk konfekcji łącz- I kresbł naJwazmeJSze ~adarua ro- '
·
•
e
nej warto·ści ponad 6 milia·rdów ku, określone na. ~Ili Plenum ~C '
'
wykonano plan PZPR. Do zadan tych .
z
, ł,;
.
.
eksportu. Przekrocwno olanowan:v wzr~t. ~rod?~c~i rynkowej, _j_011ra- .
.
wskaźnik produkcji wyrobów r .Wa JeJ . Jakoso.1 1 no:woczesnosc1, Ie- I
gatunku. o 200 mln zł zrnniejszo- psz~ je~ dostosowame do wymagań!
(Dokończenie ze str. 1)
;
no zapasy a dzięJr...i oszczędnościom odbiorcow.
Podkreślają.o znaczenie odpowie- : ~-28, to nm:""Xzesny, wi~oz~darnat€riałowyrn uzysikano 57 mln zł.
Tegoroczn·e wdanfa przewidują d;;ialności każdego pra~wnika za I n1awy, .lekk-1 sam?1ot krotktecl(o
lado:vama, . na~zan'I'.
J
wzrost produkcji na rynek i eks· pełną realizację rocznego pia.n u, z. ! sta.rtu
port oraz da';za poprawę jakości " Faliński podziękował w imieniu I dworna -11urbośrn1J!łO<WYffi.l s~1kam1
Teofi· i o mocy 960 KM. W wersi1 pasa·
wyrobów. Przydsiębiorstwo dostar- ' KŁ PZPR załodze ZTK
jest on przeznacwny . do
CZ~{ w tym roku 18 mln metr6w łów" za uzyska.ne w 1978 "r. do· ! żers!tiej
przewozu 15 osób wraz z bagazean;
dzianbn i 2 8 mln sztuk od.z;eży li bre rezultaty produkcyjne
zabiera
, w wersji transpor·t owei
·
łącznej wartości pon.ad 6 6 mil.iar.
kraju ·obradują
W ·całym
robotkonferencje samorządu
·
k ·
·

spadł

z. w"1adu- kt··w kole1"011ueao
u
iili

„
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Jeszcze jednym potw.ierdzeniem
I' dotychczasowych hi:potez naiU'kow-

Trag'11czny wypadek pod Gd"n'sk·1em '~Źtk~~%~v n1:"i~~~ie!.;,:~s=
. '

:

_

wiel~i~ .poch?'1zie o~krvwców
~rUJ'.(IeJ połkul1. stało. ~1e odn._alez1e~1e na teren.ie B?łl:w1i kaim.ien-:
.
z ne1 rozetv J:>?kryte1 ms1try•oc1arn1
zxl.TO!Wla wycbobywać rannych
j wnętrza
zdruzgotanego autobusru. zredagowanvm1 msmem klinowym
Przyczyny wypadku bada proku- I w jęzv<k•u &emickirn.
ratura wojewódzka, MO i 'spećjalnie powołana !t'°~sja Gdański€gO 1 O nowym. sensacyjnym odkryciu
donoszą ze stO!l.icy Boliwii. La Paz.
Urzędu Wojewódzkiego.
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Traigici;ny
Iautobusowy

.

w słL'Ultlkach_ 'WY'Padek

się 15 bm.
E-81
na międzylllllJro<lowej trasJe
pod Gd·ańskiem. O god2linie 5.45 jadą.cy. Z Nowego Dworu. Gd. d~
„Jelcz
Gdańska arutobus mar'k~
wy<daTtzył

f~:~:~zi=~~::r!~~1!;~ ;!Eąri~:t~~iis~uł:Cf~

sryektvwa produkcji na co najmniej
10-15 Iait.
Bardzo istoitna S'Prawa jest moż·
lotnisk
w...n..orz".'"tvwania
liwość
_,_
J•~
krótkich, nie wy:magalacvch specjalnego WTI>OSażenia, 0 długości
pasa stal"towego 550 metrów.
Wszystko to spraw.la, że An-Z8
może znaileźć szerokie zśstosowaw komunikacji miedzvwojenie
edzie
wódz,kiel i wszedzie tam,
użycie innych samolotów pasażer-

trowej wy~kośc.i W'ia<duktu koletorami prowadząna.cl
jowego
rafinerii.
gdańskiej
do
cymi
w wyiruklll wypadku 4 OISOby
• j
• ~•
1
...arła
„~
zgin""'y na mie scu,
w dirodi7..e do sz.pitala, a 48 jest ran
nych, w tym kilka ciężko. ·

i

AA
IY\

ary n·2·a-· „r.„s~ k··. .,--ad-~ • e. -ta a,-„

na
pracy w szvbk.im tem- le.psi pracownicy przechodza
We flocie Polskiej żeglugi Morskiej, I nują bardzo bogatym wyposażeniem
obsługę maszyn,
cdrabiaja zaległości powstałe tl'JW. poszerzona
nanor-,! można w nich przygotowywać
wprowadzono od stycznia nowe które
pr~
nai'wi·„•-~za
J·-~·
uzyskać
by
br·
<>tyczni·a
dni'aAh
erwszvch
'
wet bardzo skomplikowane potrawy.
my żywieniowe. Poprzednie,
W Pl
~
.,.....,.,
"""
,..
~
przez
zaakceptowane
normy
Nowe
jUż
dawno
r.
1954
od
obowiązywały
zaległoPodjęto specjalne działania or~a- dukcie i odrobi<: lst.nieiace
strukturze załogi pcywające przewidują -dla manie odpowiadały nowej
Fabryka dostarcza każdego
które ma1a usprawnić ści.
nizacvine.
floty, w której coraz bardziej ogra- rynarza ponad 5 tys. kalorii na dobę.
przy ,,. dnia ponad 30 ton przędzy teikstupracę przemysłu. zwłaszcza
Natydiim[asław€j pomocy olf.iarom nicza się wysiłek fizyczny, a pracę Ponadto wprąwadzają nowe rodzaje
wys··ępuiacveh jeszcze tu i ówdzie rowanej oraz ok. 30 ton ró?Jnego
Ponadto pieczywa słodkiego, więcej warzyw
ręczną zastępują automaty.
i
. lal'
~~
rod.zai·ru dzi··~x··n. IAh --''-i'orcami· ...,
tn>dn'.Jściach ~neredvcznvch.
oraz ograniczają . ilość
możliwo&cl i owoców
one
pracown cy nie uwzględniały
U<faie l
wypadlk:u
uu.u
~
~··
Gdańskdch Zakładów Ra:fd'!leryjnych, siatkowych kuchni, które zwłaszcza szkodliwych dla zdrowia tłuszczów.
_,Mariko" i
Z dnia na dzień wiece.i towarów Zak:ładv Dziewiarakie
służby na najnowszych jednostkach dyspo- Ponadto zwraca się w nich uwagc
którzy pomogli zespołom
na r:vnek dost«rNrnia zakładv urze- „Iwona".
niż dotycbwiększego
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Do J)rwdujacych
ll"kkiego. łódzka
mysłu
posiłków marynarurozmaicenia
czas potrzebę
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··
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Start w WP j MŚ w sPortowvth b?~~~!~~~~~~.
Tę sZansę lrzeba wykorzystać
ir;:h :~;a F~r!i~r\:~:~:~~;
planach K. SuJ·ki
muzyczne ZK,P tKS ~ Baiiidon i Podhale - Zaglę1bie
.le
ho kej•owej•
w
ekstraklas p
·
I
1

Nagrody

zało

Ju:·v doromnei nag-rody muzyczi:ej Zwiazku KomPo~Ytorów Polorzt>wodimctwem W1·
skJch pod
tolda Luto:>ławskiego przya:nało nagrody na rok 1979. Laureatami sa:
Florian Dąbrowski - za twórozość
uznaniu zak.ompo.'Zytorską i w

sług dla rozwoju życia muzyczne-

go w Polsce araz Andrzej Hiolski
wybitne kreacłe interpretacyjne polskiej rnuzyk1 współca:esnej.
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Kronika
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wypou« ó ~

Hokejowa ekstraklasa nie zwalnta I kiem pojedynku Podhale - Zag1ę
tempa. Dziś rozpoczyna się ostatnia bie. Ten mecz ma bardzo duże zna
seria ligowej rywalizacji, po ktOrej- czenie dla układu tabeli. „Szarot4 najlepsze drużyny (w turniejach ki", które w ubiegły piątek przena lodowiskach „zainteresowanych") grały mecz w Janowie z Naprzodem,
zmierzą się w walce o tytuł ml- mają 5 punktów straty do Zagłębia
runay oraz 3 punkty do ŁKS. z kolei sostrzowski. z przedostatnie.1
punkty
mają o dwa
rozgrywek pozostały jeszcze do ro- snowiczanle
zegrania mecze, które miały odbyc wyższe konto od łódzkiego zespołu.
się w dniu 7 stycznia. Z uwagi na
W pozostałych meczach zmierzą
fatalne warunki atmosferyczne spot
I Stocz
kania te odbędą się w dniu 28 sty- się: GKS Katowice - Legia spotkacznia. LKS zmierzy się te!(o dnia ,nowiec - Naprzód. A więc
na własnym lodowiSku z GKS Kato-· nia, które mają duże znaczenie ala
zespołów zagrożonych spadkiem.
wice.
(szym.)
Dziś natomiast przeciwnikiem zekatowicki BaUspołu ŁKS będzie
don. Początek spotkania o godz. 18,
Hokeiści ŁKS przygotowywali się do
tego meczu na własnym lodowisku.
Trener zespołu J. Stuchllk, oprocz
Stall, będzie mta!
kontuzjowanego
do dyspozycji wszystkich zawodników.

Józef F. jadący
A Godz. 7.30.
„Fiatem" LDD 6202 przejechał skrzy
ulic Przybyszewskiego żowanie
Promińskiego przy czerwonym świe
tle, gdzie potrącił 6-letniego Piotra
P. Pomocy chłopcu udzielił lekarz
pogotowia.
A Godz. 12.50. Zdzisław R. łat 49
· ulicy
skrzyżowanie
na
wszedł
Wa.chodniej i Nowotki przy czerwonym świetle .i wpadł pod „warszaPieszy ze złamaniem nogi
wę".
przewieziony został do szpitala.
Pierwsza kolejka spotkaf!. IV run& Godz. 13.25. Zdzisław s. wcho- dy ekstraklasy będzie stała pod zna
niespodziewanie na jezdnię
dząc
zmusił „żuka" do nagłego hamowania w wyniku czego furgonetka zde
rzyła się z „Fiatem" LDD 4038, ktO
rego pasażer Witold P. doznal ogO!
nych potłuczeń. Straty ponad 10 tys.
zł. Wypadek mial miejsce przy ulicy Brzezińskiej 65.
Znalcomita polska alpinistka, któ& Godz. 15.50. Nietrzeźwy Tadeusz
jako pierwsza kobieta w Euroz. w pobliżu ulicy Liściastej i Kru- ra
pie zdobyła najwyższy szczyt świa
zatoczył się i wpadł na
szynowej
Everest - Wanda Rut~
Mount
ta
Z ranami
bok „Syreny" IW 4316.
kiewlcz, na zaproszenie łódzkich algłowy pieszy przewieziony został do
będzie dziś w · nagościć
pinistów
szpitala.
szym mieście.
& ·Godz. 18.10. Irena S. lat 52: weW programie wizyty· W. Rutkieszła na skrzyżowanie ulicy Zachodniej z Lutomierską przy ruchu zam wicz przewidziane jest spotkanie w
Wydziale Kultury Fizycznej i Tury·
potrącona przez
kniętym i została
Miasta, z dziennika··
„Fiata". Kobieta ze stłuczeniem krę styki Urzędu
·odwieziona rzami łódzkiej prasy, radia i telegosłupa i lewej stopy
wizji (organizowane • przez Klub
została do szpitala.
Klub
Dziennikarzy Sportowych I
& Swiadkowie potrącenia starsze·J Dziennikarza) oraz z kolegami po
kobiety przez autobus MPK marki fachu - członkami Łódzkiego Klu„Jelcz" w dniu 12 bm., o godz. 11.45 bu Wysokogórskiego i Akademickiena skrzyżowanju ulicy S!Pnkiewicza go Klubu Górskiego. W czasie tez Tuwima, proszeni są do WRD MO go ostatniego spotkania W. Rutkie·
ul. W. Bytomskiej 60, wlcz otrzyma honorowe członkostwa
w Lodzi,
. (eh)
tel. 715-86.
obu_· łódzkich klubów.

Wo.nda Rutkiewicz

w

Dro~emu

Łodzi

FLORCZAKOWI

PROKULEWICZ-

se-rde·~

w~pMC2luiciJa

śmie<r•Cli

.MATKI
~kia.da.la

/

noworoczne
się
Wczoraj odbyło
spotkanie aktywu związkowej kultUt.
ry fizycznej i turystyki. W swym
Rany
przewodniczący
wystąpieniu
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki ŁRZZ - J. Binasiak, podkreśli!, iż ubiegły rok zapisał się llalszymi pozytywnymi osiągnięciami w
sporcie kwalifikowanym i masowym.
W V Spartakiadzie zakładów _pra·
cy wzięło udział ponad 55 tysięcy
uczestników. Rozwijane były dalsze
formy rekreacji i wypoczynku ludzi
zatrudnionych w przedslębiorstwacn
miejskiego.
łódzkiego województwa
Honorowe dyplomy w zakresie pootrzymasowego
sportu
pularyzacji
dyrekcje I rady zakładowe
mały
ZPO
następujących przedsiębiorstw:
ZPO „Wólczanka",
Im. Próchnika,
ZO i SS „Polsport", Zakłady Apara„Ema-Elester",
Elektrycznej
tury
„Iwona••,
ZPDz. „Marco", ZPDz.
ZP.P „Feniks" i Fabryka Transformatorów „El ta".
przeW spotkaniu wzięli udział
J. KaczmareK
wodniczący ŁRZZ oraz prezes WFS w Łodzi - J. Mi·

kołajczyk.

K'ł8RZIKOWS1Kl·EJ
WYt'i'-ZY
Z

pOWod!!

Nb-IJNII"

śmle1'cł

. "!"9PÓłczucla

W)'!l'&$Y

z powodu

głębokiego
śmierci

W!q)ÓIC'ZIUCla

PRACOWNICY s ZAKŁADU
ANESTEZJOLOGII INSTYTU•
TU CHIRURGII AM

dllliii. 11 •t~snla 1179

r. o

g.o-

S. ł P.
BR1 0Nl 1SŁAiWV
MG:k PRAWA

KOLEŻANKI

I

s PGR „KONSUMY"
w ŁODZI

Tak. Moim zdaniem, będzie to
najważniejsza próba i zarazem suro·
W)• egzamin kwalifikacyjny. Wyniki
na
uzyskane przez każdego z nas
szosach Francji (m. in. sześcioetapode
Circuit
we wyścigi po Bretanii,
la Sarthe) otworzą nam drogę do
WP i MS. Oczywiście, nie ukrywam,
wystartowaC w obu
te chciałbym
tych imprezach.
W imieniu czytelników „DP" sympatyków kolarstwa - życzymy
panu sukcesów w obu lmprezach.
w w 0
R
R BEL
·
ozm.:
-

Sł::i , . . ·uty
Spra""'-'
u ""
J
7Y
dals'
c1· ąg
_
v •

rozmowie, którą przeprowadzi·
liśmy WCIM>raj z. wiceprezesem . ŁKS
- mgr H. Cecotem. dowiedzieliśmy
,się. te po oatatnich rozmowach la·
sekcJI
kie przeprowadzili działacze
Piłki nOłoe.t ŁKS z przed1tawlcle1ami Rakowa. władze częs.tochowskiego
klubu nie wyra:l!ają absolutnie zgody na J)rzejście Sławuty llo Łodzi.
Podtrzymują swoją decyzJe o rocznej
swego wychowanka
dyskwaliflkac.ll
sie na pierwszym
za niestawienie
treningu w n>owym seumle. Ponieo zwolnienie
waż ,jednak podaoie
nrzed
Rakowa nadeszło
piłkarza
treningiem częstochow
pierwszym
skie.! Jedenastki. wobec tego istnlel
je (zgodnie z nrzepisami PZPN) szan
sa ootwierdzenia tego zawodnika dla
ŁKS .z urzędu (ma to miejsce r6w·
nieź w wypadku prze.iścia piłkarza
z klasy. niższej do wyższej).
W związku z tym w· najbllźszym
czasie Odbędą się w PZPN w War·
z
szawie rozmowy d7Jiałaczy ŁKS
dotycZ!łce prze·
władzami zw~zku.
, niesienia z urzędu do Łodzi Zdzisła
wa Sławuty. Wyraził on zreszta cheć
w barwach lódzkleJ
występowania
I swego nostanowlenia
jedenastki
nie zamierza zmiendć.
Skoro już o nowych twarzach w
mo·wa. to pozytywnie została
ŁKS
załatwiona snrawa nrzeHiria do tego
z
klubu bramkana Kwaśniewicza
Lechii Gdańsk. Pod konię_c stYCMl•a
bleirze on ślub w ŁOdzi i nrawdono·
po
dobnie .luź w nowym sezonie
udanych testach stanie miedzy slup•
kam; bramki ŁKS,
W

Z głębokim talem zawiadamiamy,
te dnia 13 stycznia 1879 r. zmarł
w. wieku 35 lat serdeC'ZJly Kolega

PAWEŁ

KOLEDZY
ODDZIAŁ

zostanie odpr>awimla msza łw. a
spokóJ Jej duazy w kołciele przy
!li. Rzgowskiej ł3,
NAJBLI281
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\..

Wyrazy serdecznego współczucia
Rodzinie Zmarłego skład·ają
PRACOWNICY z ODCINKA
ELEKTROENERGETYCZNEGO
PKP Ł0D:2-0LECH0W

uwagę

zwracała

.,miss Francji"

swą rzeczywiście

wv < tę-

dużą- urodą

pujac w eleganckich lokalach. itdzie
miss
za
również
slę
podawała
Expo 1978, miss Europy 1878 i miss
Ameryki.
Taka mno,gość trofeów wzl>udzila
„El
podejrzenie właścicielki lokalu
która pod-zielila
Palacio de la 96"
s1E: swym.1 wą~pliwościami z nolicją
w wyniku czego doszło do aresztowania faŁszywej mLss. Ok.azalo sie.
iż BrtgUite Aube jest z za<Wodu model1rą. Powołując się na swoje tytuły za•rabfa.la w Kolumbu rnasę pleniędzy, wys• tępujac w lokalach nortowych miast Barranquilla carta.gena i Cali.
Dnia 13 stycznia 1979 r. zmarJa
nasza ukochana Ż0111a i Mamusia

t

$,

P.

HELEN1A GRIZ 1ELĄZIKA
z domu SPALIRSKA.
Pogrzeb odbędzie się 1'1' stycznia 1979 r. o godz. 15 na cmentarzu Kurczaki. o czym zawiadamiają pogrąteni w smutku
MĄŻ

Prosimy o
lencji.

z C0RKAMI

nieskładanie

kondo-

Dnia 11 stycznia ts79 r.
nagle

t

$.

zmarł

P.

WŁODZ'IMIERZ .

$TRZELECKI
lat 37
nam
drogich
Wyprowadzenie
zwłok nastąpi w dJniiu 17 styczn<la 1979 r. o godz. 15.30 z kaplicy cmentarza 1>rzy ul. Ogrodowej, o czym powiadamiają po•
grą:i:eni w bólu
ŻONA

i SYN

. W trzecią nema smutku I tesknoty rocznicę odejścia od nas

S. t

P.

SABl'NV
DOBROWOLSKIEJ

S01KOtOWSKI

PO.SPISZVL

2l O NY
s,kładaJ•

składa.lit

Zimowa aura sprzyja organizowaniu imprez rekreacyjnych na śnie
gu. TKKF, WOSiR oraz Urząd Dziel
nlcowy Łódź-Sródmieścle zorganlzo•
ubiegłą sobotę i . niedzielę
wały w
„Patrolowe biegi· narciarskie" w
parku 1 Maja i w Arturówku. w
obu impreza"h bralo udział łącznie
87 zawodników.
W kategorll wiekowej do lat 16 w
parku 1 Maja zwyciężył J. Guzy,
a powyżej lat 16 - G. Wilk. W Arturówku w tych samych kategoriach wiekowych zwyciężył M, Siura i W. Pacanowski.

clzime 8 w drugą rocznicę śmierci
naszej 111\Jukochatl.s-uj C6rkl1 Matki t sabum

OJCA

WSPOŁPRACOWNICY

z OSRODKA ODNOWY BIOLOGICZNEJ , RER'\BJLITA·
CJI przy CHOJEŃSKIM KLU·
BIE SPORTOWYM „KOMU-

głębokiego

Udane bie~i narciarskie

w

ANN1l1E

WY'l'll!ZY

Noworoczne spotkanie
związkowego aktywu
sportowego

DR

KoledlJe

GRZEGORZ·OW1ł

z powodu

trzema dniami powroci! z zimowego zgrupowania
wicemistrz
Zakopanem
w
świata w indywidualnym wyścigu szosowym, reprezentant łódzkiego Społem - Krzysztof Sujka.
Do 19 stycznia K. Sujka pod okiem
trenera M. Flli.11czaka
klubowego
trenować będzie realizując z'!llo:!:enia szkoleniowe trenera kadry) w
Łodzi. Od 20 bm. zwycięzca plebiscytu Czytelników „DP" wraz z w
kolegami z kadry przebywać będzie
pqwtórnie pod Giewontem, przygotowując się do sezonu ~tartowego.
- Tegoroczny sezon 'będzie wyJątkowo bogaty w liczne starty kraJowe i zagraniczne - powiedział nam
w czasie ·Wizyty w naszej <redakcji
K. Sujka. - Prosto z zakopiańskie•
go ośrodka udajemy się do Bulgaril, gdzte wraz z kolarzami ZSRR,
uczestniczyc
CSRS l gospodarzami
szosobędziemy w kilku próbach
wych. Już w trakcie zgrupowania
nad Morzem Czarnym trenerzy naszej reprezentacji dokonają podziału
na dwie grupy. Jedna przygotowywać się będzie do startu w tegorocznym Wyścigu Pokoju, druga - no
mistrzostw śwJata.
& Kolejne plany polskiej czołówki
.
kolarskiej„.
- Po bułgarskim zgrupowaniu 12
Półwysep
zawodników uda się na
Apeniński, startując m. In. w dorocznym, silnie obsadzonym wyścigu
dookoła Bergamo. Druga część ekł·
py wyjedzie do Algierii, gdzie prze·
widziany jest udział w wyścigu dookoła tego kraju.
& A potem, tradycyjnie już Francja? ...
R:Z.i!.O

w dniu 18 stycznia bt. (czwartek) o godz. 18 odbędzie się msza
św.

żałobna

w

kościf'le

Ś\\'.

Je-

rzego, przy ul. Jerzego nr 9.
o czym zawiadamia ~yczliwych
Jej pamięct
MĄŻ

i RODZINA

1911

••

„

od lat 15 godz. 17.30, 19.30
SOJUSZ
nieczynne
TATRY - „Unkas - ostatni Mohikanin" rum. b .o. godz. l!l.15.
„Patt Garret l Billy Kld" USA
Od lat 18 godz. 10, 14-, 16.30, 19
DYŻURY

"Miastoprojekt - I"
trzydziestolatkiem
-

r;

'
!
~:
~;

~

:
'

l~

370.0S().b owa załoga Biura Projektowo-Badawczego Budownictwa
Ogólnego
,,Mia.stopro,iekt
Lódź-i\liasto" &bchodzi trzvdzicstolooie swego istnienia.
to
16dz-kie biuro projektów. które~ praea zostawiła
najtrwalsze
ślady w naszym mieście.

,. ZAKtOCENIA

Jest

Nlciamiana 15, Dąbrowskiego 89,
OlimpiJsk;s 7a. Lutomierska 146.
STAŁE DYŻURY

W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

PIJANY ZA KIEHDWNl.CA PtU·GU
44 DOZORCOW UKARANYCH .MANDATAMI
11

jI I
I

I

za:

11

1

Informacja o usługach
Informacja kolejowa 555-55,
Informacja PKS:
Dworzec Centralny
Dworzec Północny
Informacja telefoniczna
Komenda Miej,ka MO
centrala
677-ZZ,
Pogutowie ciepłownicze
. Pogotowie drocowe

,,Damy

m

z pos1"edzen1",..

- ta amhiltl!lliej~ - niie zanien.ia
w b iul'IZe od lai: On.a to decy- i
duje
o ni ern2,łych osią.~ęc ia.oh I
i;>laicóW:ki. I na je j ręce . skłatdaim v
zyaze nua d:i,lszyoh Slllkx:esow.
(AP)

się

l

~;~~e~~fel.~ien ponieść

tego kon-

NIEFORTUNNE
PRZVSTANKł

I.._ekkomyślno§ć, karygodne niedbals tw o, lekc eważenie ty l ko
.:aki e sformulowania nasuwają stę
tym,
którzy
mteszkają,
bądź

blok nr 111 przy ut.
5. Od trzech mies tęcy w jediie; z klatek tego bloku brak„ . drzwi. Stoją one spokojnie odstawtone na bok, jak-O
że zawiasy w nich pękly t nie
ma kto tego naprawić. Powoduje
to gruntowne wyziębianie calego
bloku oraz awarte różnych urzą
dze ń .
Admintstracja
przy
ul.
Czajkowskiego zbywa tnterweniu1ących lokatorów byle czym.
Wiemy jak dokuczliwa ;est tegoroczna ztma, jakim wystlktem
s połec ze ństwa
zwalcza
si e jej
skutki. Tymczasem ktofi - delikatnie m ó wiąc, nieodp owiedzialny
l e kcewa ż y
sobie
wszystko
i dopuszcza do stanu permanentnego zagrożenia awariami i utraty ciepła . Myślimy, że wreszcie
o dwiedzają

Cwtklińskiej

·eclfłO

,..

I

R.

BEZ DRZWI

i* omow1en1
, . ·e piant! spoI

ca (!), Kierowcę
µrzekaea.no do '
dyspozycji MO, Il drogi
własny spnet DODP, który W
woj. miejskim lódz~lm
zapewnił I
wozora.j przejezdnośc na dr&gacb

OcZY'S~ał

Otrzyma!Umy ostatnio kilka sygnalów od Czytelni k ów w spra wie nief ortunnego
usytuowani a
niektóry<'li przystanków
autobusowy ch, co powoduje ucif!żliw ości
dla pasażerów.

Prezyd1"•1m RN m.

gospoda rcle go i blid żet~
Program obchodów ~1iędzy
\ narodowego Roku Dziecka
!

*

Wczor aj odbyło
się p0&1edzenie
wzrostu
produ!k.cii na
rynek
P rezydium Radv Narodowej M iawewnętrzny I na eksport, przy
sta Łodzi
ood prze<W'Odnictwem
jednoczesnym iei zmniejszeniu
I sekre tarza Komitetu Łódzkiego
na cele iruwestycyjne;
Otói: na ul. N i ctarntanej znajPZPR przewodnlczacego Rady - podniesienie efektyWności
l{Oduje stę krańcÓWka autobu~u ltNar<>dowej Miasta Łodzi tow.t:
spodarowania
POPr~ez . leP1ze
nU „58". łalkad/1'tlst4t
maw~w
Bolesława
Ko-perskiego.
wykorzystanie
zasobów
Pracy
1
dalej
usytuowano
przystanek
Prezydiwn r~pa.hzyło materiały
majatlw t>rodukcyjne110 oraz oautobusu Unłl „64", n Jaszcze dana XVI sesję
Rady Narodowej
szczędne dysponowanie eneuia,
lej autobusu ltnii „85".
Btegają
więc pasażerowie
z
przystanku
Miasta Łodz.i.
Szczegółowo omótmrowcaJllli i materiałami;
na przystanek, c:o w wypadku np.
wiono projekt iplainu społeczno~l!o- - osiągnięcie we wszystkich dziekobiet z dziećmi jest sprawą ntespodarczego i budżetu wojewódzdzimach życia apołecmel(o i l?Ozmiernte uciążl.twą. Proszą Więc
twa n.a 1979 r.
spodarczego
postęw w jakości
Czytelnicy MPK o spowodowant e,
Projeikit
je.st kO<IJit:vnuacją :ta.dań
pracy;·
by wszystkie te autobusy miały
bieżącego
planu
5-leitniego
rozwoszersze
wykorz:vstan'ie
lnicjaitYW
przystanek w jednym miejscu
I ju społeczno-gospodarcze'l'(o nasze,110
i aktywności mieszkańców wowlafin!e na krańcówce Ltnii „53".
r1 województwa.
Prezyd ium przyjęło
;iewódZ'twa w realizacji uJa.noPodobne k ł opoty mają pa s a ż ero
nastepujące
i;?łówne
zadania
na
WY'Ch
zadań i podejmowllJl1iu
wie, korzystający z autobusu lini i
'1 1979 rok:
czynów
spałecMych w roikJU
„58" i przestadaj ący się et.o t ram- dalszy
wszechStron.ny ·roZJWój
35-Iecia PRL.
waju w okoUcach Radlostac}t. Otóż
przystanek autobusowy oddal ony
wojewód:lltwa. a zwłaszcza kouPrezydium stwierdziło. że projest od tramwajowego o okolo
ty·nuowa.ni e procesu stałej po- jekt
budżeitiu na 1979 roik
za150 m.
prawy warunków życia i pra- ldada równowa,gę dochodów i wyR.
cv ludności;
datków oraz zal>l!'Wtlia re;iilizację
- realizacja mobiUmijące,l!o
pro- zadań lJlaDl\l Sl)Olłecmo-11:osoodarczegrarn1u budownictwa mieezJk.anio- go rozwoju wojewódrltwa, przy zał
t
wego, przewidującego ponad 12 chowaniu zasad jak najdalej idaI
it;yS miesz'k.ań w 1979 r., dąZe- cei itospodarności.
ni: .do da~zei JJ?Prawy ia:koPrezydium
tanowiło wnieść
śc1 1 termmowości
WY'konaw- projeOOt
-p!mu i bud.tettu wojestwa. a taikże realizacji T>roua- wództwa na 1979 rok na najb1iżI n6w: 17809'1, 178097 i 434283, a takte 1. mu ur~dzeń komunalnych i szą .sesję Rady Narodowej Miasta
10 premii po 100.000 zł. 22 premie po
bu.dOW'll!Ctwa u&łu,gowego;
Łod-ii.
50.00o zł: 19 premii P.o 15.ooo Z!! - konsekwentne realizowainie proPrezyd·iu.m Z&OOZl!lało ale z •.Pro10 premii l>O liQ.000 zł 1 3.136 prettUll
gramu
żvwnościowego, za-pew- gra.mem Obchodów Miedzynarodopo 2.500 zł.
niaJ·~ce"'o rozwój ~rooullcdi rol..,__.__ D 1......
..-.ód _
"' !" • •
""
WE!ołtO """""u
z "'-~AC W WO.r:w z ,
Następne
losowanie
bon6w
no-spozywcze.1;
twie łód~im".
15 lutego.
I - dalsze :mniany w przemyjle, Zalecono 'WBZ:vsfilt'llm jednoatkom
I•)
majace na cel/u przyspieszeni e adaninistradi
terenowej aktYW'll.Y
udział w reaUzac}ł te~o programu.

I

I

I
'
todzianom doplsa O Szcz~scle I
Ostatnie
losowanie
premiowych
bonów oszczednościowych PKO i tym
razem pr zy~iosło kilka wysokich wygra.nycb ~1eszkańcom ~asze~o miasta. ~aczn•e wyl&Sowan1 oni
3.200
premh na ogólna kwotę 10.925 tys.
złotych.

Łodzianom przypadły w udziale trzy
premie p0 200.000 zł na n'umery bo-

OGŁOSZENIA

DROBNE

po&.

I

I

„SYREN~ 103" (19'18) iprzeWspółzawodnicza 4 b

dam.
m. 2.

-.

29837 g

, FlATA 11!6 p" (1978)
s"j;rzedam. Tel. 655-22 w.
380 (S--15)
29835 g

M·I umeblowane do wynajęcia.
Płatne za
rok.
InflAnoka 31 a m. 11. Tel.
789-37 (8-'15).
29859 g

Wklku zdaniach

M-3 spółdzl,elcze zami_enię GEOMETRIA
Wykreślna
na 2 razy po M-2. Oferty 237-71 int. Ciesielski.
„29833"
Prasa,
Piotrkowska
PILNIE sprzedam „żuka
A-11" (1915) po kapitalnym 96.
PRZYJMĘ akwizycję garemoncie. Obr. Stalingrala.nteri&, spr~edam „Fiata
du 46 m . 12 od 9 do 18. ŁODZ - M-2 spółdzielcze 127" (1974) tel. 53-lł-83.
29801 g (35 m.) zamienię na
podobne w Warszawie. Ofer- PRZYJMĘ pracę na zgnesprze- ty .,29816" Prasa, Piotrkow- warkę . Oferty „29874" Pra-„TRABANTA ł!Otl "
(Stokl), ska SG.
„SKODĘ 110" (1973), h k· dam, Sądecka 57
sa, Piotrkowska IMI.
29777 g
sometr „Poltax 2" sprze- 17-19.
dam. Aleksandrów, Wscho- - - - - - - - - - - - - M-2 sprzedam lub odnaj- ZATRUDNIĘ h&.feiarkę ma
dnia 27
242 g
mę. Oferty „29759" Prasa, szynow11. Oferty „52" Pra.Plotrkowska 96.
sa, ·Piotrkowska 99.
SPRZEDAM
„Syrenę
105" wylosowaną w
PKO.
M-Z 'l'eofll6w zamienię na ZATRUDNIĘ
dmuchacza
Wschodnia 16 m. 20.
inną
dzielnicę.
Oferty szkła laboratoryjnego. Tel.
•
g
„29810'•
Pr
„sa,
Piotrkowska
5
..;i
.
85 g
2 3 35
119
MIESZKANIE do wyna)ę- SG.
- - - -KUPIĘ lewy przedni błot- cia. Tel. 51-38-86.
78 g - - - - - - - - - - - - NAPRAWIA
uszkodzon11
nik I reflektor do „Tra-- - - - - MĘŻCZYZNA
pracujący, garderobę
Artystyczna
ba.nta" . Tel. 15-32-81ODSTĄPIĘ izbę na
cha- członek SM poszukuje po- €erown1a,
Więckowskiego
76 g
tupnlctwo. Tel. 873. 81 .
koju płatne
;inlesięcznle .. 23. Frankowska.
29842 g
86 g
Tel. 649-37.
29763 g
PRZEROB złota. Aleksan„SYRENĘ
R 20" sprzeGARAŻ Sródmieścle
zadam. Knlazlewtcza 4 m. SAMOTNY tntynler poszu- mienię - okolice Wojska drów, ul. Armii Czerwonej
26, Wr6blewsk1.
124 g
79
61 g
Głowackiego .
kuje pokoju do sierpnia Polskiego,
Tel.
721-29.
29766
g
br.
Płatne
miesięcznie.
UNIEW
AZNIAM
~kradzlo
„FIA TA 125 p 1300"
n11 piecZ11tkę
„Zbigniew
(1973)
sprzedam. Teief<m Oferty ,96" Pr..sa, Piotrkowska 96.
lekarz
chorób
MŁODA
pracująca
poszu- Czernik
52-92-70.
121 g
kuje samodziellllego poko- dzieci, Z.6dt, Gagarina 7,
95, Z.ódt".
29786 g
pokoju. Ul. ju. Tel. 439-89 (16-18).
„SKODĘ 105" ~dblór POSZUKU.JĘ
·
283 g
I kw . 1979 - zamlemę na 8 Marea 58 m . 16 (15-20).
UNIEW
AZNIA
sl11
za.gubio49
55
g
„126 p'
„ Trabanta LimuLOKALU na zakład foto- ne pieczątki o brzmieniu:
zynę"
lub
„Zaporotca".
WODZISŁAW Sląski
M-8 graficzny poszukuję. Naj- ,,Spedytot"-ładowacz nr 3530
Szrzegbłowe oferty „29844"
chętniej
w małym mieście, 3582, 3246 PTHW, Zakład
spółdzielcze
zamienię
na
PrAsa Piotrkowska 96.
Ofer•y n·r 3' '·
M-5 lub M-ł w Łodzl. Tel. centralny punkt.
,236" P rasa, Piotrkowska
29847 g
„FtATA 126 p" - sprze- Łódź:, 52-97-22.
ZPIUI
„mwestoprojekt"
96.
dam . Odbiór styczeń _ Tel
uniewa:Łnia skradz1on11 pie'177-16 po 18.
29865 g M-3 kwaterunkowe I wpła
csątkę
„Specjalista
d/s
ZAKŁAD
lakiernictw„
Hcę na M-2 .a. zamienię na
mieszkanie
n.a mochodowego do wynaję technicznych l.nt. Zbigniew
„MOSKWICZA 412" sprze- większe
bud.
Pra&e, Lewandowski. Upr.
Oferty
„5" cia. Oferty „79"
dam, Felsztyńskiego 39 m . Teofilowie
Piotrkowska De.
par. 11,i., punkt a·~.
• i
Prasa, Piotrkowska 19.
5.
9 g

+

Włelezór bałnl filmowych dZiś
o godz. 17 w ZDK łlOt'ZY ŁZPB Im.
Obrońców Polco.tu (uł. Prz~zalnlana

78).

+

,,Kontra na kolor partnera" ·epotikanle w Klubie Brydtowym, dZlś
o godz. l/F w DDK (l\loi. Llmanowskiego 166).
„Zr6dła przeat,pclliOlcl" pr_elekcja W DOK przy al. 1 Maja rt.
d2llś o godz. 111.210.
„P~tki
Slorwflln" od'CSYt

+
+

mgr Teresy z.uzczelWlfli:łej, dziś o
godz. li w Muzeum Archeologicznym 1 Etnog.rafiamym (Jpl. Wolności

14).

Prenumerata
.plakatów
Tetmln pnyjmowania 1>rzedpłat od
zakład6w,
tn11tytucJ1
I
plac6wek
oświatowo-wychowawczych na urenumerate plakat6w 1polecmio-1>0UtycznY<:h, został przedlułony do 25 stycznia br. :zam6w1Clda z terenu w'OJ.
miejskiego !6dzklell'Q pnyjmuJ11 wazy1tkle plac6wkl RSW. Cena 1 epemplana - 20 z!. Szczeg6łoWych informacji udzlel.aJ•:
d1deln.lce Wldizew I Górna Oddział Południe, tel. 410-ZO;
Sródmleście I Polesie - Oddział
9r6dmldcle. tel. 179-18, wewn. 31;
Bałuty Oddział P6lnoc, tel.
758-82;
Pabianice - Oddslal Pabianice,
tel. 52-łO lub 52-01;
Zglerz - Inia! KolportatowoHllJldlowy w Zgiersu, tel. 32-28;
Ozork6w - Bosdmlelma Oaor·
k6w, tel. n.

+
+
+
+
+
+

18

265-96

w Pabianic&ch udziela Apteka
n•r 47-083, ul. Armil Czerwonej 7
w Zgierzu udziela Apteka nr
47-080 . ul. Dąbrowskiego 10
w OzorkOW!e ud.?;iela Ąpt eka
nr 47-0n2, uL DZi e rżyńsk !e go 2

747-20

93
292-2!

253-Jl

~Straszny

Codz.

19.15

1 hu·z.ary''

NOWY - nieCZYDlłY
MAŁA SALA godz . 20 „Drugie danie"

JARACZA - godz. 16 „Szaleń
stwa panny Ewy". 19.3<> „Dama
kameli&wa"
7.15 - godz. 18.15 .,Jednak kabaret''
MUZYCZNY - godz. l i „czar
walca"
ARLEKIN
(Wólczańska
5)
godz. 17.30 „Pieśń o lisie"
PINOKIO
godz. 17.30 „Sen
clowna"
MUZJl!A
HISTORII RUCHU REWOLUCYJNEGO (ul. Gdańska 13)
godz.
gioctz 10-18
ODDZl,>\Ł
RADOGOSZCZ
(ul.
Zgierska 147) godz. ll>-16
ARCHEOLOGICZNE
·1 ETNOGRAFICZNE (pl. Wolności 14)
godz 12-19
BIOLOGII EWOLUCYJNEJ
Ul.
(park Sienkiewicza) godz. 10-17;
CENTRALNE
MUZEUJ\I Wl.0KIENNICTW A (ul. Piotrkowska
282) nleczyn."le
UlSTORII MIASTA ł.ODZI (ul.
Ogrodowa 15) nieczynne
SZTUKI (ul. Więckowskiego 3ft)
nieczynne

POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻ•
BY ZDROWIA (Żeligowskiego
7) godz. 15-18

• ••

. ILODZKI PARK
KVLTUJlY I
WYPOCZYNKU .(na Zdi:owJu)
zoo - t'zynne od godz. &-15.30
(kasi. czynna do godz. 15)
LUNAPARK (ul. "Konstantynowska 3/5) nteczynny
KINA
- „o jeden most
za
daleko" ang. od lat 15
godz.
9.30. 12.45 16, 19.15
IWANOWO r
,Co ml
zrobisz
Jak mnie złapiesz" pol. od lat
15, godz. 10, 12.15, 15,
17.15,
19.30
POLONIĄ
- .,New York, New
York" USA od lat 15, godz. 10,
13. 16, 19
PRZEDWIOSNIE
„Colargol
zdobywcą kosmo11U" pol.
b .o.
g. 12, 13-30 „Nle taki ały" fr.
od lat 15 godz. 10. 15, 1'1.lS, 19.30
WLOKNIARZ - •• Bez mteczulenla" pol. od lat 18 gocte. 10.
1,2.30. 15 17.30, 20
WOLN09C - „O jeden most za
daleko" ang. od lat 15,
godz.
to 12.łS, 16, llł.15
WISŁA „Abba" szwedz. b .o.
godz. 10, 1~. lł. 18, 18. %0
ZACHĘTA „Przełomy Mt.ssouri"
USA od lat 111 godz, 12.30,
16. „Próba ogni.a I wody" poi.
od lat 16 god2. 17.30, 19.30,
godz. 10 - seans zamknięty
t.DK - nieczynne
STUDIO - „Omen" ang. od lat
!Al godz. 17.45.
DKF - sean.&
BAŁTYK

zamknięty

godz. lłO

STYLOWY - nieczynne
DKM „~a.t Dzikiego Zachodu" USA od lat 15 godz.
18. 20, „Komk Ga.r l>usek" ra.dz.
b.o. godz. 18
KOLEJARZ - nieczynne
GDYNIA „San Bablla, godzina 20" wł. od lat 18 godz. 10,
12.15. 15, 17.15. 19.30
Ml.ODA GWARDIA
..Sed~la
Fayard zwany szeryfem" fr . od
lat 15. godz. 10. 12.15. ..Strach nad
miastem" tr. od lat 18 godz. 14 ~~.
17. 19.30
MUZA - „Powrót człowieka zwanego koniem" USA od lat , 15
godz. 14.30, 17. 19.30
1 MAJA - „Trey dni Kondora"'
USA od lat 18 godz. 15, 17.lll,
19.30
POKOJ - „stawka Większa nit
żyicle"
poi. b .o.
godz. 15.15,
„Olśnienie" pol. od lat 12 godz .
17.311, 19.30
ROMA - „Noc ll>ITlerykańska" fr.
od la~ 15 godz . 12.30, 14.45,
„szcz~ki" U8A od lat 111 godz.
10, 1'7, 18.30
STOKI - „Wesele" pol. od lat 15
godz. 16. „ Chłnat<l'Wn" USA od
lat 18 godz. 18.30
OKA - ..Trey orzeszki dla Kopcluszka" czeski godz . 12. „Mol
przy1aclele" wt. od lat 18 godz.
10, 14
POLESIE
„Barl>ara
Radziwiłłówna"
ipol. b .o. godz . 17,
„Ocalić miMlto~' pol. od lat 12
godz. 141
POPULARNE - „Błękitny mak"
USA godz . 18, „Alłcj11 ucieka
po raz ostatni" ~. Od l&t 111
godz. 18
ENERGETYK - nieczynne
HALKA - seans zam'lrnli:tY
godz. Ul. „Nie zaznasz sooko111" not. od lM li! l!nd ~ 17. rn
PIONIER - „Nashville" USA od
lat 15 godz. 16, 18.30
REKORD - ..Szarada" oo!. od
lat 18 godoz. Hl.30 . 17.30. 19.30
9WIT „Rycerz I los" cz. II
radz . od IM 12 godz. 15.30.
.,Czwuta oainł Anderson" blaz.o.

•

JNFORMACJl

O DYŻURACH APT EK

TEATRY

0

1·

398-18

281-69

„Polmozbyt"
409-32
Pogotowie energetyczna
Rejon t.ódź Północ 334-31, 609-32
Rejon Lódź Połudu. 334-28, 833-36
Rejon Pabianice
37-10
Rejon Zgierz
11·34-ł9
Rejon oś wietlenia ulic
220-89
Pogotowie guowe
395-85
Pogotowie MO 07
Pogotowie Ratunkowe
09
Strat Pożarna
08, 666-U, 795-55
257-77, 499-00
Pomoc drogowa
PZMot.
12·81-10, 70ł·Z7
Centrala Informacyjna PKO 731-82
'l'ELEFON ZAUFANI,\ - 337-37
csynny w go4s. 15-7 rano dnia
następnego •

WIELKI godz.
d!wór"
POWSZECHNY

APTEK

Apteka n.r 47--083, Aleksandrów.
ul. Kościuszki 6
Apteka nr 47-087. Konstantynów
uL Sadowa 10
Apteka nr 47-083, Glowno ul.
Lowicka 96

WA%NE 'fELEFONY

Pl'IZYIPQnmijmy: tu po.wstały 1>ro- •
-pierWlSa:}'c h ooied.Li łódzlkri.ch
- D-O!ły . St a;re Miast<>, Ba.buty, żuball'dź, TeoJ!iQów_ Retlkiinii.a , Dąbrorowa.li kilkanaście wniosków do
wa, Zarzew. Rokicie, Kurak. Na
W ub. niedzielę o godz. 21 zaczął pada6 śnieg połąetZOny z
I kolegiów i udzielili 100 gospodadesłkacl! .. M ia.sit.Qprojektu-I" p.ciwsilnym wiatrem. Przez kilka godzin napadało go sporo - do
j rzom pouczeń. Czas więc najwytsb ł PI'<l<jekt
T t '3Jbriu W ielki€®(> i
, 20 cm drogi zostały zawiane, potworzyły się zaspy. Przez całą
1 szy, żeby admindsl<ratorzy z ROM
Wyżisz.ej S7ikloły SztUJk P!JJstyQZ.nych
noo z niedzieli na poniedziałek po ulicach Łodz·i
kursowało
!i
spółdzielni miemk:aniowych w
- obydwie nagr.aj.zone nagrodami
27 pługopiaskarek MPO, a od wczoraj z samego rana było ich
odpowiedni
sposób
k<001trolowall
r e:si2·11tow}1l]Jli. T e j i·n.stytt1JOi i :>i3Ww akcji 31.
Jl."aCę doa;orców.
d.zi ęC'za.m:v :-ównież sre,reg ob! 0k•tów
W lrornu.niidracj a mdejsklled
byly
s ziko lrr'.ctwa wv:hsze.g o di1a UL i PL,
- .peW'!le zakłócelll.ia, zwłaszcza w goa w ci.ągu OlSlta.tnJch !alt dokuNieiste:y Ja,k s1lwlerdz,.orno w · pierwszej kole.mości odśnieżania.. <;lz.i·naoo r.alllJ!lYch. Zj~haJ.o do Z'am~11Jta1c ;ę or>z.eibudo~-v oe111tr11rrn L<>- ClllaSie ~aijmyioh obraid I'Qbo.:ze- Wczora.j rano J)l"l:ystąpiono
ta.kżc : Jezidm.i z pmVlC1diu atwair11d 18 tiraantwad·70 . W : eżowc~ ~r.zy u.! . GłÓWinJej go St:!lta.bu d /os Popraiw y
Porzą,diku do oczysz~nia ze śniegu dróg 'i jów. I'ra wi~. ~hniaJO~ tremwa.Je
I Tra.ug;.itt'.I .1 większość plombow- i Bezpieczeństwa, którym przewo- dru~iej kołejnośei odśnie.żania.
i a.u.tobusy
J~:ły nieire guiJa,rmne,
_cóyv. Zf!11erua1ąc ych krajobrarz śród- · dillliozył wtioepr-eo:yiderut Lodz.i, Zbl- 1 W Lcdizi ziwlamc~ ter.ari, Po azęsl:IJ .~daililll ·
.
mteJskr. I ten Q:.-.tahru temrut
_ gniE1W Hurewica: _ w suilruris MPO k.Qlejlll.vm aita.klu z.i my ~ piiliną k>oPowM:ne kłopoty związane ze
.::='z~a.bra.źenie ~sz~g'° §ródlmi etścia n_ie .t>OOPi~yly n.a.~;i:ohmiast 1'.Jll1Zed
. _ 1 ndec=oś?i-ą . s tiaije .siię n.ie tyjfilro u- śnlM~I\ mi&ła kolej. Z powodu
.i-est alk.tu;iwnue temrutem pod_ąta,.. .s1eb10rstwa zobowiązane do przv- t-rzyma.nie w nailezy~yrrn staime . was sypania toiró"'. i 'Z\vro4;bic, odl)r&
W-OIW)'!m w b ,'!llme.
słania swoich płui;?ów. Dlate i;?o też 1 aiutobllOOIWYoh i trai!IllWa.jlOIWYCih. ale w1ono zaledme 60 proc. poolą.gów
·
• .
•
· pootaui.owicmo, że !)I1Zez całą z;innę ! również wywćxz. ś!lli e~. Tymoz.a.sem' tow&rnwycb. Pn.ez całv wczorajszy
N1e~1:i"rut; o: pra.c llWlą.?'nYch 15 plugaw !Z „Tuairusbu<lu" będ?Ji,e' w oZJOrai śni eg wyw-w..Ho zailediv,nie dzień ll"l stacjach PKP (m.in. na
z proJ: a.mi, mro ~rowa;dz1 pra. oddanych
do
stałej
dvspozycjj •n WV'\Vor<11t€1k .
\V,jdzewie-Olech<m>ie)
pługi
pl'rl:e~~ci!>:ika,wc::c·~~io~ftow~ tno~~! Zi ei:.Jin<:'C,ze nf.a Gc,0 1Podain~i i«:rrnn.imd- ~~,.; Spoloozna akcja przy odśn.ie- cieirały za.sypaoke thrasy .kRtOZł~~ne<k
• ,.
". ·
a ,en ?
"!lfli .
~ żaniu miasta nie 2'1Wa.lnia gos- we!!la dJ& lód,.; ie
I" e
roc1en ow·
ko'llst.rukc~ Jnych
1
WY"kon°!'en10~ vodarzy domów z wypełniani& nJ i skJ&dów OJlałowyeb pnebiega
wych. Zbi era n& ten temat infor- ~
•
.
.
~ ich obowie,zków
Tymczasem nada1l spra.w nie W ruchu nasaźe<rSmacj~ w . całym k~aJ~. . adaptu,ią~
~~ Pod~bnak •. syt~~cJa z~ist~a~a w:zora.j ra.no funkc~ariusre MO kim ws'!lYstkle poołągi kursują, ale
roz:-v~ązama w zaleznosc.1 od moozli ~~ .v .yre CJJ
!'ęgoweJ
rog 1
44 •vpadka.ob ukarali manda- z opóźnhmlaml.
wosc1 do naszych potrzeb służą i· ~ Pub!J~ycb, gdzie na 13 płu- , w . ""~
al h c1
,
kl
U kit-)
ta.kże innymo r<>zwiątZaniami Wlas ~ÓW z róiny0b przedsiębiorstw tamt 0,p 1esz yc
07..0l'COW,
S e,•
nymi. Ost&tnio t&kze pełni przodu- przekazano ;i:aledwie••• d\ya (!). By- 1cą role w Lodzi i regi.&n!ie w pro- I ły wprawd'Z1e trzy, ale Jeden z
jektowamu bud&Wnictwa ogólnego. I! Pl"Zedsiebiorstwa Melioracyjnego Łodzi
·
t.rzeba było odst:i.wić ponieważ &bVI
"'
Podstawowa killra iprojeikltain.cka ,. sługiwał go... nietrzeźwy kil"r<>W- ' _ _.::__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
j ekity

APTEK

14. Obr. Stalingr adu 15

Główna

NOWY ATAK ZIMY...
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DYŻURY

SZPITALI

POŁOŻNICTWO

Szpital Im. Kopernika - nołot·
nlctwo i ginekologia - dzieln:ca
Górna. Poradnia K ul Rzgows!UI.
Lokatorska
Cieszkows kiego Odrzańsk a_ P rzybyszeWsk:lel(o.
gm ! na
Rzgów
oraz
ginekologia
z dz!eln icy P olesie . ul. Fornalskiej.
Szpital !tn. H. Wolf - położ·
nlctwo I ginekologia - dz ielni ca
Bałuty i Górna. Porad nia K
uL
Felhl.s>klego oraz ginekolog: a
z
dzielnicy Polesie.
Por ad nia K
uL Kasprzaka Gdańska.
Szpital im. Jordana - połot
nictwo - dzielnica - Widze w I Polesie oraz z dzielnicy Górna. Poradnia K ul. Tatrzańska .
lnstytut Poł.-Gin. AM (Sterlinga 13) - położnictwo I ginekologia - dzielnica Sródmieśc ie . gm.
Brójce oraz ginekologia z dzieln icy Polesie. Por adnia K ul. 1 Maja.
Szpital Im . Curie-Skłodowskie.I
- położndctwo - miasto I gmina
Zgierz. Aleksandrów.
Ozorków,
miasto Konstantynów
gm. Parzęczew I Andrespol.
Szpital Im. Marchlewskiego w
Z<tierzu - ginekologia - miasto
I
emlna
Zderz
Aleksandrów
Ozorków, miasto Konstantynów ·
g m . Parzęczew i Andrespol oraz
Łódź , dzielnica Widzew l z dzielnicy Polesie _ Poradnia K. Olimpijska I Srebrzyńska .
Szpital w Pabianicach - nolotnictwo I ginekologia - miasto
I gmina Pabianice wraz z Poradnia K w Ksawerowie.
Szpital w Głownie połot
nictwo I ginekologia - m iasto
I gm Głowno Stryków 1 gm .
Nowosolna.
Chirucgia ogólna - Bałuty Szpital Im. Biegańskiego
(Knlazlewicza 1/5). Szpital im. Ba rlickiego (Kopcińskiego 22) codziennie dla przychodni
re jonowe j
nr 7. Szpital lm Skłodowsk !ej
Cllll'ie
(Zgierz. Parzęczewska 35)
dla przychodni re.l onowych
nr
1. 2. 3. 5.
Szpital !OL
Marchlewskiego (Zgierz. Dubois 17)
Ozorków
Aleksandrów .
Pa r zę 
rzew. Górna - Szpit a l Im. Kopernika (Pablanlca 62) . P olesie Szpital lm Kooernika (P ab ianic·
ka 62) . Sródmleścle - Szpital im.
Pasteura (Wigury 19). Wldzew Szpital Im. Sonenber ga (Pieniny 30),
Chirurgia
urazoWIOI - szpital
Im. Kopernika (Pabianicka 62)
Neurochlrurg1a
Szpital un.
Barlickiego (Kopcińskiego 22).
LuyngologLa
Szpital tm.
Pirogowa (Wólczańska 195).
OkuUstyka - S7pttal Im. BarUckleeo (Kopcińskiego 22)
Chirurgia I laryngologia dziecięca
- Szpital
Im
Korczaka
(Armil C1.-rwone l 15)
Chirurgia
szczękowa-twa rzowa
- •Szpital Im. Barlickiego (Kopcińskiego

22).

Toksykolo!',ia - Instytut
dycyny Pracy (Teresy 8)
Wenerologia - Poradnia
qiatologiczna CZakątna 44)

MeDe"r-

NOCNA POMOC LEKARSKA
- dla poszczególnych
dzielnic
czynna
codziennie w godz. od
20 do I, telef. centralny 666-66
w WoJew6dzkiej Stacji Pogotowia RatunkoWego w Lodzi
POMOC

NOCNA
PIELĘGNIARSKA

dla poszczególnych
d zielnic
czynna
codziennie w godz. od
20 do 5
Łódź-Bałuty zabiegi na mie jscu w izbie przyjęć Szpitala Im .
H. Wolt zgłoszenia na zabiegi w
domu chorego tel. 777-77
Ł6dź-G6rna zabiegi na miejscu w izbie przyjęć Szpitala Im. ·
Jonschera, Szpitala lm. Wł . Brudzińskiego, zgłoszenia na zabiegi
w domu chorego tel. 406-56
Łódź-Polesie zabieJ?,i na miejscu w izbie przyjęć Szpitala im.
M. Pirogowa . Szpitala Im . Madurowicza, zgłoszenia na zabiegi
w domu chorego, telr 261 -85
t.ódt-Sródmieścle zabiegi Il a
miejscu w Izbie pr zyj ęć Szpita la
zgloszen la na
Im. L . Pasteura,
zabiegi w domu chorrgo
t el.
864-11
Łódź-Widzew
zabiegi
na
miejscu w Izbie pr z y j ę ć Szpital a
Im. Z. Sonenberga, z g łoszeni a na
zabiegi w domu
chorego tel.
864-11
WOJEW0DZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Z.ódf,
tel. 09

ul. Sienklewkza n r 137,

OG0LNOl.0DZKI
PUNKT lNFORMACYJNY
dotyczący

placówek służby zdrowia - czynn y
cał ą
dob ę we
wszystkie dni t ygodnia tel. 615-1 9.

ą///////H//////////////b
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DZIENNIK POPULARNY nr 11 (9187)
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Wpojedynczym i p·odwójnym wymiarze
7/76) . Brzmd ono

Po 20 latach pracy w Jednym
złożyłem wypowiedzez~kładzie
me. Wiem. że straciłem z tqigo
wszystkie świadczenia
powodu
pracownidługoletnim
należne
kom. jestem Jednak kombatan·
tem. _Czy w nowym miejscu zatrudmenta zaklad JIOWinien doliokres
czyć mi do stażu pracy
(poadzi a łalności k ombatancki ej
wó.1nle) i tym samym wypłacić
w cz e ś nie .I w pełnej wysokości premi e z fu nd tVi zu z akładowego I 5procentowy d odatek staźowy?

-

Zgodnie z tl sta wa z 23 oa ździe rnt
k a 1975 roku o dalszym zwiększen i u
ś W i P- dczeń dl a kombatantów i wi eź
koncentracy jnych .
obozów
n iów
wszystki m komba tantom i Więźn i om
zalicza s ię okres dzta lalnośct komdo
batanckiej i pobytu w obozach
od których
o kresów zatrudnienia.
orzystu gujące pracownikom
za leżą
uprr. w nienia lub wysokość wszelkich
św ladcz en . Okresy te dolicza s i ę .1edn ak w Wymiarze oo j edyńczym . natom iast w oodwójnym - tylko do
których
ok resów zatrudn ienia. od
zależy p rzyzn an :e renty lub emerytu ry.
Ale . że okre ślenie .• wszeTkie świad
pracownikom
przysługu,jące
czenia
pracy" budziło SPoro
zakładu
od
wątpliwości. 15 li pca 1976 r oku ukaz a ło się Wyjaśnie ni e nr 2 m!n '. stra
pracy , pl ~ c 1 spraw socjalnych <zam .
nr
w D. Urz ędowym Ministerstwa

w/w

określenie

następująco: .,przez
w
należy rozumie~

urlopy wypoczynkoszczególności:
dodatki
we, nagrody jubileuszowe.
za stat pracy, zasiłki chorobowe. nanafunduszu
zakładowego
z
irrody
gród. świadczenia w naturze bądż
ekwiwalenty pieniężne przysługują-

łwładczenla,

ce za te

śmlertne".

kontrolą

MO

Podhalańską
ulicami
Pomiędzy
a Dąbrowskiego 72 znajduje stę sklad
plyt budowlanych. Upodobali go sob ie okoltcznt chuligani, jako miejsce
p tjac ktch spotkań.
Na prośbę mieszkańców zainteresowa liśmy tym składem IV Komisariat
MO, którego komendant poinformow a ł n as, t e obecni e miejsce to jest
pod s talą kontrolą funkcj onariuszy
MO. W stosunku do osób zaklócających spokój I porządek publiczny,
wnioski
na t ychmiast
się
k i eruje
o ukarante przed kolegium d .s. wykroczeń.

(g)

Nie mield 06ta t:n;io ł.aibweg,o
życia n{ie!i11Jtańcy <lioanĄi 'Pl"IZY ul.
Pliotrkowskiej 117. Budowa tra-

od11rawy PO-

sy W-Z ~ wokół budyinllw ~ z.amieszraailia., które-

A zatem nowy u.kład zoboW'ląza
ny jest uwzględnić okres Pańskiej
d z iałalności kOłnbatancklej i przy u staleniu wysokości .• L3" ~a ubie«łY
r ok kalendarzowy, 1 dodatku IPta żo(h)
wego.

1'<> ~OWSJni.em

byJ.o
nego lis+.qpadawego da!i!a
cie gamu_

peiW-

odcię

·AW&.t'da 21d.ar!eyć sl1t moooże maWST.e i wsr.ędaje l nie o to. mieli pretensje ~itorzy, ałe o to,
że Di.kit nie ohcłał tałnteresować
się łeb kłopotami.
PEł..NYCH 5 LAT PRACY
B. M.: Umarł mój ojciec, który był rozwiedziony z matką. Alimentów od niego nie otrzymywałam, bo prawie nigdy nie pr~wał (w
swoim życiu przepracował raptem 4,5 roku). Cey Jako uczennica,
mam szanse otrzymania po nim r~nty rodzinnej?

N aijp.i.enw ~JA

brak

!:<tlZlll

„Skomplikowana"
sprawa

RED.: Szansa jest raczej niewielka. Zeby otrzyma~ rentę roc17,inną,
zmarły
Pani udowodnić. iż w ostatnim dziesięcioleciu
ojciec przepracował pełnyc h 5 lat. Tak« jest warun~ otrzymywa(g)
j.
nia renty rodzinne
musiałaby

WCZESNmJSZA EMERYTURA
ST. B.: Mam za sobą. 32 lata pracy i 52 rok tycia. W 1981 r. mogłabym skorzysta6 z wcześniejszej emerytury. łlzeez w tym, że w połowie ubiegłego r<>ku przerwała m pracę zawodową., gdyż musiałam
zaopiekować się ciężko chorą matką. Czy ten fakt nie przeszkodzi
•
mi w otnymąniu wcześniejszej emerytury?
RED. : Nie przeszkodz.i. gdyż ma Pani za sobą już 32 lata pracy.
A tylko dwa warunki trzeba spełnić . żeby otrzymać wcześniejszą emer yturę- mieć 30 lat pracy i ukońc:zonycb 55 lat życia. To zaś, kiedy
się je ukończ y od ustania zatrudnienia, jest dla sprawy obojętne.

w ROM OC 2. Tam usł.Y'sizeiLi :
.,Bu.dopol'' zepguł, io 'niech zlec.I gazowni naprawę". Pot em
~n.terwen.iowaiLi

dyiretktora

u

•. Bw.iopo.!u", kltóry

oświ.ad.~.

od
nie otrzymał
przecież
majstra budowy potwierd-ien!a,
że rury si\ us-z:kodzooe.
że

(g)

.

Instytucje wyjaśniają

Pod

Matnftl'eam. tUO l:k1presem przes
J.
Opera tygodnia
łWlat. 11.35
19.SO
Haydn: „La \Tera Costnza".
odo.
„Kat czeka niecierpliwie"
płytoteki" pow. 20.00 „Z mojej
„Gazeta
20.30
aud. R. Waschki.
I miasto" - aud. H. Mozer-Clecha•
nowskiej. 21.00 Przypominamy laureatów Złotej Tarki. 21.35 Antologia
piosenki francuskiej. 22.00 Fakty dnia.
22.08 Gwiazda siedmiu wieczorów - ·
Alibabki. 22.15 Granice muzyki. 23.00
Nowe tomiki poetyckie - Aldona
Między dniem a
23.05
BoroWlcz.
snem.

WTOREK - 1t STYCZNIA
PROGRAM I

TYLKO KOMISJA ROZJEMCZA
ST. M.: Czy przysługuje mi wyrównanie strały, Jaką poniosłem
w obe<inym zakładzie, który rok temu otworzył nowy oddział i pilnie
poszukiwał fachowców? Na zfożnńą przeze mnie ofertę. dyrektor odpisał. iż może mnie zatrudnić na stanowisku modelarza z wynagrodze·
uiem kat. IX. tj. 22.50 zł/godz., plus premia regulaminowa. Dostałem
jednak tylko 19,90 zł. Obiecywaną stawkę dano mt dopiero po roku,
gdy chciałem dożyć wymówienie.
RED.: Szkoda, że tej sprawy nie załatwił Pan natychmiast, to z.naczy rok temu. Trzeba ją było wówczaa przekazać do rozpatrzenia
zakładowej komisji rozje mczej . Ale ponieważ roszczenia ze stosunku
pracy ulegaja przedawnieniu po upływie 3 lat, zatem może Pan jeszcze i teraz skierować ją do komisji rozjemczej . Być może zaistniały
mimo że zaoferował Panu na
j akieś oowody dla których zakład oiśm;e wyższą ' stawkę - jednak wypłacił nii.szą. Tylko komisja .rozje m cza może orzec. czy zakład powinien WyPłacić Pan!-1 wyrównanie.
Gdyby z orzeczeniem komisji Pan się nie nie zgodził . to ma Pan
i
orawo odwołania się od jej d~yzji do Okręgowego Sądu Pracy
(g)
Ubez pieczeń Społecznych w Łodz<i.

SloontaiktowaUśmy się

torem teclmkznym,
o zęri1J1Jteresoiwasn.ie
i o jej ZJB.lal!IW"ienie.

z dyrek-

proozą.c

się

go

sprarwą

Na/Wet tak oczywista i prosta
ia.k ~()Sz enie aiwal!'i1i wymagała łyle zachodu i Interwencji różnych ludzi Ze też niektórzy tak bardzo lubi!\ komplikować sobie i innym życie. (g)
l."L-OOZ,

--------------------------------------------------------Ll.O - 120.
„PF 126 p" 1976: 90 - 98.

Pozytywna
Piętnastoletni czytelnik naµisał do nas list z prośba o t>Odanie adresów SE'kcji bokserskich w Łodzi oraz o wvjaśn i enie
czy on i jel!;o młodsi i starsi koledzy mogą uprawiać tę dyscyplinę sportu. Pisze przv tym: PROSIMY O POZYTYWNĄ
ODPOWIEDZ.
I tyle. Nie ma J>Odpisu. nie ma adresu. Słowem anonim ...
A chcieliśmv odpowiedzieć. Poprosililrmv kolegów zorientowanych w sprawach SPOrtu o wvkaz i adresy sekcji bokserskich
przy łódzkich klubach. zredairowaliimy pismo i... nie mamv
komu wvsłać. Bo młodzi ludzie. wierząc że za naszym oośred
nictwem dotrą do miejsca. o które im chodzi. zapomn ieli s ie

oodpisać.

Umówmy się: tym razem odpowiemv na tym miejscu. W
p r zyszłości czvnić tel!;o nie będziemy. Listy nie J>Odpisane i bez
adresu nie są dla nas listami. a o autorach świ adczą nie najlepiej. A po odpowiedź na postawione Pvtan ia radzimv zwróci ć s:i ę do: KS Gwardia . al. Kwiuszki 73. RTS Widzew . ul.
Armij Czerwonej 80. RKS. ul. Zjednoczenia 1.

(hz)

W poprzednią niedzielę auto-bazar
świecił pustkami. Wczori..j pojawili
zdosię pierwsi odwatnl. którzy

lali uruchomić swoje pojazdy I dona bazar przy ul. Teresy na
Frekwencja była mniejsza. w porównaniu z ostatnimi niedziełami minlone11:0 roku . Mało tet
zjawiło stę amatorów własnych czteutrzymują
rech kółek. NotoWhDia
się na poziomie rejestrowanym w
· grudniu.
„PF 125 p" - 1500: 1978: 240, 1977:
trzeć

Teoftlowłe.

190 - 205, 1976:
175. 1974: 150 1972 130
- 142.
:
100 - 112.
„PF 125 p" 1975: 155 - 1es.
98 - 115.
„PF 12e p" -

180 - 192, 1975: 167 1es, 1973: 140 - 150,
1971: 120 - 135, 1970:
1300: 19'1e: 170 - UIS,
1973: 135 - 148. 1970:

800: 1977: 102 -

115,

,.Warszawa": 1973: 90 - 102, 1972:
70 - 88, 1971: 65 - 12. 1&70: eo ~1.
1969: 55 - es. 1968: 47 - 58.
„Syrena•• - 1978: 125, 1976: 88 78,
95. t97S : 80 _ 87, 1974: 68 1973: 62 _ 87, 1972: eo _ es.
„Skoda" _ 1978: 155 _ 185; 1975:
140 _ lliO. 1974: 130 - 140, 1972: 120 128
„Zastava 1100 p" - 1978: 225, 1977:
, 195 _ 210
180,
170 „Wartburg" - 1975:
145.
1974: 155 _ le5, 1973: 135 „Trabant" _ 1974: 90, 1973: llO - 87,
l972: 72 _ 78. 1971: 95 - 70.
„MoskWlcz" - 1973: 125, 1971: 100 118. 1969: · 90 _ 105.
140 1976:
1977 121!
"
4
z
;
:
" aporo~ec 120 - 130.
.,Łada 1500" _ 1978: 335, 1977: 320.
„Łada 1500 S" - 1978: 340.
.,Dacii." _ 1977: 1e5 - 1'10, 197e:
155 - 1...
vu.

12.0S z kraju 1 ze świata. 12.n Mo•
zalka polskich melodl1. 12.45 Rolniczy
kwadrans. 13.00 Komunikat energetyczny. 13.01 Stara l nowa muzyka
wojskowa. 18.20 Comba jazzowe. 13.40
Kąclk melomana. 14.00 Studio „Gama". 14.20 Studio Relaks. 14.25 Studlo „Gama". 15.00 Wiadomości. 15.05
Korespondencja z zagranicy. 15.10
Studio „Gama". ie.oo Tu Jedynka.
17.30 Radlokurler. 18.00 Tu Jedynka.
-18.25 Nie tylko dla kierowców. 18.33
19.00 Dziennik
Przeboje, przeboje .
wieczorny. 19.15 Kiermasz polskiej
PROGRAM IV
piosenki. 19.40 Muzyka ludowa Bał·
u.oo Wiadomości. 12.05 Wiadomości
kanów. 20.00 Wiadomości 1 lnformacje dla kierowców. 20.05 Koncert ty··r (Ł). 12.oa Chwila muzyki (l.). 1uo
na nagrodę".
21.05 Olim- „Pomysł zasługujący
czeń. 21 .00 Wiadomoś ci.
pljskl alert młoctzleży - Moskwa 80. (l.). 12.25 Giełda płyt. 13.00 Lekcja
21.25 Komunikaty Totalizatora Spor- jęz. rosyjskiego. 13.15 Muzyka. 13,20
towego. 21.28 Utwory S. Moniuszki Dla kl. Il-III „Kolorowe lnstrumen- fragm. op ., .. Parta". 22.00 z kraju ty". 13.45 Tu Studio Stereo (stereo).
1 ze świata. 22.20 Tu radio klerow- 14.45 Rytmy ludowe Argentyny. 15.00
15.05 „Matysiakowie"•
ców. 22 .23 Szczecin na muzycznej Wiadomości.
15.40 Kslątkl,
15.35 Chwila muzyki.
antenie. 23 .00 Wita Was Polska.
do których wracamy - H . Sienkiewicza „Listy z podróży do AmeryPROGRAM II
le.05 „Nasz
Wiadomości.
1 kl". ie.oo
o sprawach
11.00 Sonaty H11endla I Prokofiewa. dom••. 1e.25 Rozmowy
11.30 Wiadomośc i. 11.35 Sknynka po- rolnictwa. 1e..a Aktualności dnia (Ł).
szuklwanla rodzin PCK. 11.40 Muzy- 10.~5 Młodzi muzycy przed mlkrofoka spod strzechy. 12.05 Planista wę- nem - Beata CyWlńska (l.). 17.10
gterski D. Ranki. 12.25 „Gorący czer- Podwieczorek z piosenką (Ł). 18.00
wt~c" - opow. A .. Rudnickiego. 12.45 j Koncert (Ł). 18.25 Klub pod znakiem
Tance z polskl~h oper. 12.55 Sptewa · zapytania - Plusy 1 minusy. 19.15
Ewa Snteżanka . 13.00 Publicystyka Lekcja jęz. angielskiego. 19.30 TransKameralnego s
Koncertu
krajowa. 13.10 „Zagadki muzyczne" misja
rocznicy
- aud. E. Dulskiego (Ł). 13.30 Wla- Fiih. Narod. z okazji 10
domoścl I komunikat dla górników. śmierci G. Bacewicz. 20.20 Audycja
koncertu).
przerWle
(w
literacka
MenF.
13.51
wsi.
o
I
13.36 Ze wsi
XII Syml'onla 20.40 d.c. transmisji. 21.50 NURT de\ssohn-Bartholdy:
partit markslstowsko-lentnaw14.10 Rola
g-moll na ork. smyczkową.
Wlęcej, lepiej, nowocześ nle.1. 14.15 Tu sklej w spoleczeństwte socjal!styczRadlo - Moskwa. 14.45 Muzyka Mo- nym. 22.10 Preludia. 22.15 W trosce
Popoludnle dziewcząt o słowo 1 treść - Nurt ludowy w
zarta . 15.20
I chłopców. le.oo Splewa K . Gttow- llteraturze. 22.35 Najmniejsze państwa'
ska. 16.10 Dymitr Szostakowicz - ~wiata - Luksemburg. 22.50 PreluSamson
gra
Koncert na fortepian , trąbkę I ork. dla C. Debussy'ego
smyczkową. 18.40 R. Wagner: Scena, Francols. 22.55 Wiadomości.
,
duet Holendra I Delanda oraz chór
TELEWIZJA
z I aktu opery „Holender Tułacz".
17.00 Operetka, jej twórcy I wykonawcy. 17.20 „Tryptyk" - cz. J pt.
PROGRAM I
18.00
mag. literacki.
„ Kobieta" Amatorskie zespoły przed mikrofo11.45 Program dla najmłodsz ych
nem. 18.25 Plebiscyt Studia „Gama". Matematyka, kl. 1 Liczby tet
Krajobrazy. roz mawiają. 12.15 Fizyka kl. VI 18.30 Echa dnia. 18.40
BP.rlio7, „Na dnie
J?OWietrznego oceanu".
19.00 K oncert wieczorny Ravel i Debussy . 19.40 Dom i mv. 12.45 Nauka o człowieku kl. VIII 19.55 ~atalog Wydawniczy. 20.00 „Po- .,Tajemnica kropli krwi". 13.15 Ję
stawy - aud. K. Bacciarelli. 20 20 zyk polski kl. II lic. Jullusz Słowa
Dzieje recytatywu - muzyką 1 sło cki - „Balladyna" odc. 1.
16.50
wem opisane. 21.05 J. Haydn: Kon- Dziennik (kol.). 17.00
Obiektyw.
cert fortepianowy G-dur. 21.30 Wia- 17.20 Interstudio - program o kradomości I Informacje soortowe. 21.40 jach socjalistycznych
(kol.). 17.50
Muzyka T. Talltsa. 22.oo Radiowy Sonda - Kości (kol.). 18.15 Raj zwie
, Swlat rząt - „s~are
Tygodnik Kultur11lny
olbrzymy" - ftlm
Koncert z ~agrań dok. prod. TV RFN-jap. (kol.). 18 .50
dziecka". 22.40
23.30 Rad7.imy rolnikom (kol.). 19.00 Dow Katowicach .
WOSPRITV
w branoc dla na jmłodszych (kol.) . 19.10
Co słychać
Wiadomoś ci. · 23.35
świecie. 23 .40 Muzyka na dobranoc . Siódemka. 19.30 Wieczór z d ziennikiem (kol.). 20.l5 Pogoda dla bogaPROGRAM III
czy - odc. III - film fab . proa.
I T V USA (kol.). 21.15 Raport w spra
2 program
12.00 Ekspresem przez śWlat. 12.05 w ie d1iecl niczyich cainera ta (kol.). 21.50
W tonacji Trójki. 13.00 Powtórka z oubl. 21.30
rozrywki. 13.50 .,Malpa" - odc. pow. Dziennik (kol.).
pow. K. Blixen. 14.00 Inspiracje literackie w muzyce XIX w . 15.00 EksPROGRAM n '
presem przez świat. 15.05 Złote lata
Pat Boena . 15.40 Przebo.l e czterdzies„Tymoteusz
dzieci:
Dla
17.10
tolatków. 16.00 „uzasadntenle wyro- wśród ptaków". 18.oo Studio Sport
ku" - rep . .r. Kamtńsklel(o I S. Po- (kol.). 18.30 Sensacje z przeszłoś ci demskiel(o. te.20 Mm:ykobran!e~ 16.45 .,Odkrycia dr Władysława Filipo~•!a•
Nasz rok 79. 17.oo Ekspresem przez ka - Cedynia" (kol. 19.10 Wiadomoświat . 17.05 Muzyczna poczta UKF.
wyd. klele«:kle (Ł). 19.30 Wieści 17.40 Bielszy odc!Pń hluesa. is.to Po- czór z dziennikiem (kol.). 20 .15 Wto•
lityka r!la wszy"1:1<1rh . 18.?5 Czas re- rek melomana (kol.). -21 .05 24 godzilaksu. rn.oo Katy w idzenia . 19.15 .,Ta- ny (kol.). 21.15 Ze świat" burleski
- itra !:esoól <kolor).
walczyk"
ki sobie
S~anowanej

sze j

długolrtnl~J

na-

MGR

MINECKIEJ
współczu

bardzo gOlrące W}"l"azy
cia z powodu łmie<rd

poli.cjantów do schowania

głów,

a potem w odpowiedzi

- Nie macie polowej artylerii? · - lll)ytał Poirel inSl>ektora
Verganuda który znajdował 11ie przy swoim zwierzchniku Luchesie.
Tamten trzymał mikrofon; odwrócił się ! rzucił tri:umfujące
spojrzeme na Poi r e!a.
- Mam ich! ..•
- Gdzie sa moi ludzie?
- Niech pan się nie obawia. Sq be7ll>leczni na drurim kollcu ulicy.
- Tak wykorzvstałeln ich do pilnowania przejść - dmuc ił Verl!naud dość d r w;ącym tonem.
Poirel długo badał teren zanim 11pvtał:
- Będziecie szturmować?
- Wolałbym te.eo un i kna~ - odpowiedział Luches - ale DOnieważ te kanalie nie mają zakładników. nie będe sie liczvł
z nimi.
Poire.J obeirzał budynek z zamkniętymi okiennicami.
- W iaki soosób znaleźliicie ich? - zaipytał Vergnauda.
.
- ln.torm...
Inspekto1· zrobił znacząCll mine.
- Grunt że jest prawdziwa.
- Czv tam wewnatn są mocno uzbrojeni?
- Trochę tak. Maja przerobioną strzelbę myśliwska. z któr ą pokazali sie w drzwiach... Trochę popukali. potem cofnęli
s i ę.

- Chcecie teraz zaatakować?
- Jest ich dwóch. a dom ma cztery st rony, sam pan wley::
wi:fai ...
Poir?.I udał szczerv podziw.
. .
tym pomyilał.
- Kto by
K">m1san Luches podniósł do ust m ikrofon nadajnika, od·
chrzą!mał zanim zaczął mówić wyraźnie akcentując słowa:
- Lassi - o czv ty mnie słyszysz?
Ni"! było odpowiedzi. toteż Luches cierpliwie powtórzył:
.
.
- Lassiro. dvszvsz mnie?
Poir,;J robP.czvł że okienn!ca na pierwszym. ~:ętrze ~y
ła tie w zawiasach . Natychmiast WS'l:Y9CY pohcJanci skierowali
.
w tym kierunku broń.
~ Lassiro. jesteś osaczony - krzyczał Luches. - N1e masz

„

,
nie masz szans i razem ze so~ wciągan swojego kumpla do grobu.
- Ja n.ie mam teraz nic do stracenia, a mój kumpel uwielbia str7.elanle do glin, jak do tarczy strzelniczej i nie dba o
to, co sie z nim stanie.
Poirel, który pr:r.ykucnął za murklem dla ochrony prud
llt?'Zllłaml 1angster6w podniósł się.
- Wtaśn;e przvszła ml na myil pewna ~awa - zwrócił się
do Luchesa który pozostawał w pozycji stojącej.
- A oo takiero? - zapytał Luches z niekłamanym zdzłwie,
nfom.
- Czy jest pan pewien, te łen osławiony trzeei bandyta
to był mężczyzna?
Orly
w
1 napadu
- O czym pan mówi?
- Przyp.,minam sobie szczetćb' z protokółu z tamtego okresu. Przeczytałem 10 tej nocy z uwafą. To był tro niskiego
wzrostu o szc:rupłych pleeacn. W rrunc,ie rzeczy nic nie stoi
na przeszkodzie. aby przYl>Uicić, że to była kobieta.
Luches zu.tanowił się.
- Pan myłld o NadLI Seksbombie?
- Trochę.
- Ależ to niemożliwe. Swe10 czuu była przesłuchiwana I..•
- Be3 wątpie<.nla . ale nie w tym kierunku. Alibi JnOli;e być
różn.t w zależności od tego. cz<?go Ilię szuka.
Luches zrobił zdziwione oczy.
- Nie rozumiem pana, m6i drocd.
- Wówczu pode!rzewaino Nadię. te przechowywała zbiegów
po to. aby opatrz~ łm rany i zamelinować zdobycz. To było
to, oo bez wątt>ienia starano aię jej udowodnić. ale nikt ni.e
wpadł ,n.a pomvsł. u ona moeła być tym trzecim uczestlllikiem napadu .
Poirel był wyrafnie zadowolony ze swego wywodu. Luches
zaczynał sobie zadawać pytani!', CT:Y łfl!ll policjant-niezdara nie
miał \"acji.
Podszedł Pl'fUCZnik żandarmerii.
- Wszystkt> gotowe, panie k~misanu. Mcnna rozpocząć?
Lucbes uśmiechnął się.
- D-.>brze. zaraz zaczynamy•.•
Podniósł swój mikrofon.
- Spr6bufę po raz ostatm.
Poirel sknywił się.
- Jeili chodu o mnie, to ja odchodzę.
zapyta! Verbyć łwtadkliem ataku? - Nie chciałby
-

pan

Jestem takim psem myłliwsldm,

OJCA
•kladaJ•:
DYREKCJA, RADA ZAKŁA
KOLEŻANKI
oratz
DOWA
KOLEDZY z MIASTOPROJEKTU l.ODZ - MIASTO

JtOLEŻAINCB

którego nie ~ntMeeuje

KOLEDZE

HALINIE
BAJERSIK.IEJ
wyr;ia:y ael'ldeciz.nego
s powodu śmierci

JERZEMU
KUZIEMSKIEMU

Współczuc>&

wyrazy

współczucia

s

po.wadu

~u

lllATltI
OJCA

skłaidaJl\1

DYREKCJA, POP PZPR, RA•
KOLEZAKŁADOWA,
DA
ż.ANKI I KOLEDZY s OSRODKA BADAWCZO - ROZWOJOWEGO ODROBKI SCIERNEJ
w l.ODZl

9klaclaJą:

DYREKCJA, POP PZPR RA•
KOLE•
ZAKŁADOWA,
DA
ŻANKI i KOLEDZY z ŁKB
„POŁUDNIE"

prze:tywszy 75 lat nasz najDni.a 13 stycznia 1979 roik.u smairt,
'
droższy, najuk.oehańszy Mą2, Brat,..,Szwa.gier i Wujelk

$. ł P.
WACŁAW SKOCZEŃ
OPl!)RATOR FILMOWY,
1>d'2:llaicwny Kirzy>tem· Kawalerakim Orderu OdTodzenb P1>lski Srebrnym Krzytem Zasług[. HOD<>l'ową Odzlla!ką M. Łodz; ora~ Złotą
Odznalką Pa.miątlwwą Wytw6mj FUmów Fabularnyct:.
NllJboźeAstwo tałobne odbędzie &ię dnJi.a 16 1tyczn4a br. 0 giodz.
14.30 w kaplicy cmPntarza rzy msl<okatolicki•·~o na Dola ch . po n vm
o gf?dz. 15 nastąpi wyprowadzenie drogich nam zwłok do grobu
r<>dzmnego. 0 czym zawladamiaJa pogrl\tenl w głębokim smutku

SIOSZWAGROWIE
ZONA, SIOSTRY. SZWAGIERKI .
STRZENICE. SIOSTRZERCY, BRATANICE BRATANKOWlE oraz POZOSTAŁA RODZINA

Rada .A.dwok>&eka eawlada.mia . te w

zmall'ł

dnd'U 10 styezni.a ' 1979 roku

ANTONI OBUCHOWICZ
ADWOKAT,
ueze5tnlk
wletoteti;it rlldca . prlllWlny przedsiębiorstw państwowy.eh,
ka!Qpairu.i wrześnr-00wej, były jeniec obozów w Cbwz-cznde, Grossborn,
Sand-bastei i Lubece.
WNZa.jmarłym traclm~ doświadczonego pracownika t cenionego Kolege.
bliHiszeJ R-Odzlinte Zmarłego serd~zne wyorasy współczu~la skła

d aJ ą1

DZil!lKAN I RADA ADWOKACKA w ŁODZI

-Tł-

- '13-

współczucia

rozpę

myłlisz, rlino?
Myślę, te jesteś łajdakiem.

hału pr:z;y dobijanlu tropi<>nej zwierzyny.

wyrazy serdecznego
s powodu imierei

DYREKCJA. RADA ZAKŁA.
KOLE•
PZPR,
DOWA, POP
ŻANKI i KOLEDZY z INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY

Co t:v tobie

cnaud.

K~AJEWSKIEJ

MATKI

tała się strzelanina. Naokoło okien odpadał kawałami tynk.
Ucichło I dał sie słyszeć głos gmgstera:

-

INŻ.

JOLAINCIE

MłROSŁAWIE

&kł a. dają:

żadnych szans, a więc czv nic sądz.lsz. tf' IP.piej będzie rzucić
broń i wyjść z tej rudery? ••.
Nastąpił gwałtowny ofiell z broni aµtomatyczneJ. co zmusiło

JtOLl!lŻANCE

KOLE„ANCE

(ObSerwator)

850: 1978: tll2, 1977:

I
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