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Trójstronne 

w Genewie 
w JlO!liechia#!:k w Genewie od

było 111, kolejne 9P<>tka.nle dei.

aracJi 7.SRR, USĄ i Wiel&ie.l Bry

tanii w ramach -prowadzonych t.11 

rozmów dotYCZaCY'Ch 'Pełln~o i ceł 

kowite,iio zaikaw l>l'zel>rotradzani& 
'Drób a broni• jadrowll. 

·~-~„·· 

Perspektywy 

Problemy k•łałtowam. polityki enersetyemej Polski w swl•ku 119 
zmianami sytuacji energetycznej świat. (o czym mówiono na X Swia
towej Konferencji Enerrełyoznej w Sta,mbule) były 6 bm. głównym 
tematem wspólnego l)Osiedzenia Pa.~twowej Rady cl~ sJ)raw ~Yk'!
rzystanla Energii Atomowej oru Państwowej Rady G'ospodark1 Pali
wowo-EnergetyczneJ, 

W dyskusji roz.paitr:rw8JIIO 'Pel'S
i>ektyWiczne zmiany w stl'uktune 
bilansu enerl(et~eao świata i 
konsekwencje itwałtownie ?'OSll!lce-
2'0 zapotrzebow&nia na pal-iwa. a 
zwłaszcza na rCl'Pe naftowa. Czyn
n iki te - stwierdza·no - WYWie
rać beda również wPłY'W na roz
wój 1)01.skie.l ll!OSPOda•rkl energety
cznej, która - przy dotychczaso-

wym azy.bkim tempie rozwo.J.u kra 
·su i i.tnie]ących wo<porcjach w 
strW.turze zużYcia enerfii - mu.si 
liczyć si' z istotnvmi trud,nościa
mi w zr6wlll0ważeniu bilćlJilSU pa
liwowego kraju. W tej sytuacji 
iednvm · z nadpiłnie.jszvch zadań 
Jest konieczność racjonalizacj i gos 
'POdal"koi paliiwowo-energetycmiej i 

(Dalszy ciąg na str. 2) 

PO ROZMO\VACH \V USA 

Cel Sadata nie został osiaunietv 
W poniedziałek ra.no, po opubli

kowani u komunika.tu o przebieg• 
dwudniowych rozmów prezyden
tów USA i Egiptu oraz po OJłO
szeni u pełnego tekstu telewizyjne• 
go wywiadu Sadata u dzielonego 
jednemu z P'l'Ofra.mów amerykań
skiej telewizji i ujawnieniu nie
których szm:egółów przebiera roz
mó\V w Camp David stało się 
jasne, ie rozmowy te nie wniosły 
w zasadzie nic nowero do stanu, 
w jakim :znajduje 8ie kryzys 
bliskowschodni. 

.iak w iadomo Sadat w.& bl'ł do 
USA z zamia'!'etn nakłonienia ldmi 
n isti-acl i wasz:Ymttońs'kiei do tea:o. 
b y wyraźniej i bardzle:l jedno· 
znacznie O'lJOWiedziała sie 1)0 stro-
nie Egiptu w rokowaniach z 
Izraelem i wywarła nacisk is 

iuael&kich l>ttY'Wódców. skł8111ia
j~ ich do najmniejszych chociaż
by ustępstw. 

Z opublilkowa.nego komu.nikrutu i 
z krótkie] wypowiedzi telewizyj
nej prezy-denta Cartera wvnika 
wyrażnie, że cel Sadata nie zo
stał ~ią,gniety. strona amerykail
ska w ogólnych i ostrożnych sfor
mułowaniach popada rokowania i 
rounowy e~pisko-izraelsk!e, ale 
starannie unikała ialdes?<>kolwiek 
nacisku. czy też krytyki lfkiero
wain~j Qrcl iijir~m bracia. Ol? o
szono iedynie. te BOdsekreotart a
nu Alfred Atherton zostanie 'Y
sła.ny na Bliski Wschód, by z ra
mi~nia USA kontvnuować m isje 
mediacyjną między Egiptem a 
l?.raelem w ustawicznie I'\vacym 
sie dialogu obu krajów . 

Upr<i.wadzenie samolotu · do RFN 
li bm. o godz. 11,35 czasu środko I wał o fodz. 12,49 we Frankfurci:? 

woeurooeiskiego do Republiki Fe- nad Menem. Wszy&ey pasażerowie 
deralnej Niemiec został uprowa- są zdro'Wi. 
dwnv samolot pasażerski czecho- Władze czech-Od1owackie ustalai.ą 
słowackich linii lotniczych „TU oersonalla oorvwaczy i oodeimuia 

- 134 a". który odbvwał regu- kroki w celu POWrotu wszvstkich 
lar>nY lot na trasie Berlin - Pra- pasażer6w, człoink6w załogi i sa
ga. Na pokładzie samolotu ' znaj- molotu. 
dowało się 40 pasażerów. w t:vm 
5 dz ieci i 5 cuonków załogi. 

Samolot czechosłowacki wylądo-

Automaty 
no wrocłows~ich 
parkingach ' 

Po raz pierwszy na płatnych par
kingach we Wrocławiu, m. in. na 
wrocławskim rynku - zainstalowa
no automatyczne pat kometry pro· 
dukcjl szwedEkiej. Kierowca opłac a 
za każdą godzinę parkowania 5 zł, 
przy czym automaty przystosowane 
są do monet o Większej i mniejszej 
średnicy. Nowe urządzenia zastąpią 
we Wrocławiu prarę 20 Inkasentów, 
którzy dotychczas musieli być na 
posterunku bez względu na warunki 
atmosferyczne 

Nasza pogodynka 

I dekada lutego-nroźna zima 
li i Ili dekada odwilż · 

S ynoptycy z lMiGW opracowali kolejną weraJ• 'Proenosy po
gody - tym razem na luty. 

Iw 
W I dekadzie bm. ma bye nadal mrot.no. Temperatura 
dziel\ \\ynie1ie od e do mtnu1 5 ·lt„ a lok~lnie , na p6ł· 

nocnym wschodzie I wschodzie do mlnua 1Z ai. w nocy: .od mi
nus 7 do minut ta at„ a, lokalnie na p6łnocnym wschOdzie do mi
nus tS-18 st. zachmurzenie ma bye duie, :z rozpogOdzenianti na 
północnym wschodzie kraju i mieJ1caml, gł6wnie w pQłudniowej 
połowie kraju opady 6nlegu. Na w1cho«zie moiliwe .zawieje I za
miecie śniezne. Wiatry umiarkowane, okresami dciśe allne, z kie· 
runków wąrhortnich. 

W U • I U dekad:zle Inn. ma 1tye na es6ł ciepło. Temperatura 
w dzień w7.rośnie do plua l l piu I Ił a mołUwoścta WYtaze]. 
Temperatura minimalna w nocy: 04 minn• ł do plua J at. Okre
•owo op3dy. 

Pod koniec miesiąca zn6w powr6t simy 1· oc!lłCldseDia". Dni a tem
peraturą maksymalną powytej plus ł 1L ... , byt 5, a temperatu· 
rą minimalną - poniteJ mina. 11 Ił. - a. 

r.ODt. 
Wyd. A\ wtoir4 f laeeco ~ reb Ceaa 

I zł 
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DZIENNIK: 
POPULIRIY 

Odłączenie „Progressu-1" 
~~~~~~-">#-~ ...... ·~~~ ...... ~ 

od zespołu orbitalnego 

I bm. o go&. 8.51 oZN1l -ldewsltlego, 119 ll['e&lbowainłu J)l'O· 

gra.mu wspólnego lotu, &utomaty9ny tran.sportowiec kosmiczny 
„Progress-1" został odłąozony e4 zespołu orbita.lne(o ,,salut-6" 
- „Sojus-27". 

N/ z: PROGRESS-1 oddala się od kom;ilek1u orbitalnego po odłączeniu. 
CAP - TASS - telefoto 

i»ln~ ikowi~y 1VJ"kon&niu u-
'tr a 1 • 4 nm.n„.n.w.a ye ~ i oo:vmen-
łu naukowo-badawcZeJ:O „&l t-6" t6w. dokonano otier ji rouaae
- ..• ojuz-27" - .,Progress-1" w y- n+a aut<>matycznel!o towarowego 
konała b<>J:aty program prac. Do- transportowca „Pr-0ires;s.,l" oo 
konano rozładunku statku „Pr-0- zespołu ,,Saluit-6" - .,Soju.z-27''. 
grcss-1". zdemontowano zużyte u- Kosmonauci ·Jurij Romanienko i 
rzadzenia systemów stac.ii „Salut- Gieorgij Greczko kontrolowali pro 
6" i przeniesiono ie na nokład ces rozłączenia i oddadenia się 
tra.nsp0rtow·ca „Progr.:ss-1". na statku towaroweito. 
stac.ii zaś zainstalowano dostarc.zo- Transportowiec „Progres»-1" 
ny sprzęt i aparature. Zało.-ia przeszedł na lot sterowa.ny auto
przygotowała i orzeorowadzila one matvcznie, J)Odczas którego kon
racfo przepompowania paliwa z tynuowane bedą próby i spra.w
pojemników statku „Progre.ss-1" dzan!e szeregu systemów ookłado
do zbiorników stai::ji .• Salut-6". Z wych. Po zakończeniu pronam11 
balonów statku tranśoorloweg o lotu automat:vc.znego. statek „Pro-
uz.upełniono zapasv J><}\\·ietrza tc!i - gress-1" zostanie wyhamowany. 
POhl orbitalnego. Dzieki urz.adze- następnie wejdzie w l!este 
niom napędowym statku „Pro- w;arstwy aitmosfery i przestanie 
gress-1", dokonano korekty traiek- istnieć. 
torii lotu zesi:>0łu naukowo-ba- Pomyślnie został zrealizowany 
dawczego. unikalny ekSPerymen.t kosmiczny, 

) 

clniem 5 lutego br. rozpoczęła się nowa kadencja racl 
narodowych miejskich, gminnych, miejsko-gminnych 
dzielnicowych. 
Racly wchodzą w swoje nowe ozterolecie z poważnym 

dorobkiem społeczno-gospochrczym uzyskanym w . poprzeclniej 
kadencji, wzbogacone o pr&ktyczne doświadczenia w wykony
waniu powierzonych im funkcji i zadań. Nowe rady otrzymały 
również szerer istotnych wniosków, uwag 1 wskazań obywatel
skich podCM.s ka.m.J)a.nii przedwyborczej. 

Inaugu.r<1eyj111e ses..ie rad narodo
wych stopnia podstawowego, kitóre 
t>OWininY się odbvć w terminie 
dwóch tygodni od dnia wvbor6w. 
stanowić będą kolej111y, wa:imy 

od P<YZostałych rad•nYch. N~wJska 
radl!lych, w kolejności alfa1betycz• 

(Dalszy ciąg na str. 2) 
) 

etap w dalszym rozwoju gmin. K b 
dzielnic. miast oraz zwiększeniu om· atanc1· 
ich Udziału w realizac.i i zadań lo-
kal'Ilych, regionalnych i ogólno
oa ństwowYch. 

Pierwsza. po wyborach sesje 
z.wołuje orzewodni<:Zący rady na
rodowej ooprzedniei kadencji. 
Wezmą w niej udział za.oroszeni 
przedstawiciele miejscowej ludl+o
ści, organizacji soołecz.nvch i mło

przeciwko bombie 

neutronowej 
dzieżowych. Otwiera i or.zewodni- Prezydium Zarządu Gł6W!lleco 
czy jej - do chwili wybrania no- ZwiąLku Bojowników o Wołność 
wego przewodniczącego rady i Demokracje pod]eło uchwał• 
jeden z najstarszych wiekiem, przeciwko produkcji bomby ne-
radny-aenior. utronowej. Dając wyra.z sta1Y.>-

Porz.ądek obrad pierwszej sesji wisku wielus~ttysiecznej rzesey 
uwzj!'lędnia przeprowadzenie sze kombatantów i ofiar wojny - czv
regu czynności proceduralnyc h i tamy m.in w UCbWale - wyra
organizacyjnycb, m. in. ślubowa- żamy kategorvcznv protest wobec 
nie radnych, wybór przewodnicza- nowYch próp wzmagania wyści,l?u 
ce.l!o rady i jego zastepc&\'11', po- zbrojeń i zahamowa,hia P0Steo6w 
wołanie stałvch komisji. za<twier- procesu od-preżenia międzynarodo
dzenie składu nowel(o orezydium I wego, wobec ludobójczych plan6-.v 

PieiI"Wszy składa ślubowanie wprowadzenia do arsenałów USA 
or:z:ed radą - radnv-ee11ior. kt6rv i państw NATO bomby neuirono-
naste'Pllie przyjmuje ślubowanie wej. 

' 

Projekt transeuropejskiej 
autostrady Północ-Południe 

rojekt budowy transeuropeJ
akieJ autostndy Północ - Po
łudnie, był głównym tematem 
zakończonej w Genewie 37 se· 

•.łi Koinitetu Transportu Wewnętrz
nego - organu - Europejskiej Ko· 
misji Gospodarczej ONZ. W toku 
obrad, które zgromadziły przed&tawi
cieli 30 pań.stw1 Sekreta-riat EKG 
ONZ przekazał informacje o ,znacz
uym postępie prac przygotowawczych 
do realizacji tego wielkiego projek· 
tu, zgłoszonego przez rządy Polski 
I Węgier. Poinformowano zarazem, 

W poniedziałek w Addl• Abebie, 
na konferencji ~a1oweJ, sekretarz 
generalny DERG (Tymczasowej Woj
skowej Rady Administracyjnej), kpt. 
Flkre Selassie Wogdere• poinformo• 
wał, te etiopskie siły zbrojne i od
działy milicji ludowej, prowadzą po· 
myślnle ofensywę na rroucie wscb.od
nim. wojska s9malljskie, kt6re 
wtargnęły na terytorium Etiopii, po
noszą cię:tkie straty w ludziach 
I sprzęcie. Przedstawiciel DERG zde· 
C}dowanie potępił kraje rzłonkow
skie NATO, które udzielają pomocy 
ekspansjonistom somalijskim. 

Poszukiwania 

że w końcu lutego br. odbędzie Ili• 
w Genewie posiedzenie robocze ko
mitetu zarządzającego projektu auto
strady, którego członkami - obok 
Polski - są: Austria , Bułgaria, Cze
chosłowacja, Grecja, Jugosławia, Ru
munia , Turcja, Węgry i Włochy. Na 
posiedzeniu tym zostaną rozpatrzone 
dalsze techniczne szczegóły między
narodowej współpracy w tym zakre
sie, rozwijanej pod auspicjami EKG 
ONZ i ONZ-owskim programem roz
woju (UNDP). Jak wiadomo, Cen
tralne Biuro Projektu zlok11lizowano 
w Warszawie - stolicy kraju, który 
zalnii:~owat to \\1ęlkio przed1ięwzię
c!e. 

rrasa planowanej autostrady ma 
przebiegać od polskiego wybrzeła 
Bałtyku przez terytorium Polski, 
Czechosłowacji I Węgier, do Grecjł 
i Turcji, z odgałęzieniami do Włoch. 
Rumunii, Jugosławii, Bułgarii i Au
strii. Przewiduje się ponadto prze
dłużenie jej do Iranu oraz kraj6w 
Zatoki Perskiej. 

DZIER 
NIESIE 

JJOlegającv na dostarcza.niu na pi
lotowa:n!l stac.ie orbitalna. roz
maitych ład'lllllków. m. in. paliwa statku 
dla uriądzeń na.pędowych, z.a po- I 
mocą automaitycznego statku trans · 
1>0rtowego. • . _.,._ _._ , 

W 38 dniu roku słońce wze
szło o godz. 7.07, zajdzie .iiaś • 
16.34. 

:S bm. w Alpach, w pobll:tu Cha
monix, spadła potężna la wina śnież
na. kt61;a spowodowała śmierć 5 osób. 
w wiosce Tour lawina rozbiła wiele 
umochod6w i uszkodziła kilka bu· 

dynków. 
N/z: rozbite samochody w Tour. 

CAF - AP - telefoto 

Konfiskata 
( 

2 ton haszyszu 
l'lln:kcjoneriwlze Federalnego Btura 

AustraliJskieco d/s narkotyk6w orTJ&· 
ehwY'Clli walacY prawie 2 tony tran1-
pon haszyszu. naJwieknY ładunek 

tego na.rkot:vku. Jaki do te:ł POl'Y u-
· dało sie fednorazowo i:atn::vmać w A· 
uatrałii. Jeito oena czarnorynkowa 
kształłu:łe. sie w irra11lcacb :n mllt:>
n6w d01ar6w. HaszYSz przypJ:vnal na 
kontynent s lłombaJu na holender• 
akim lltatku h&nlllowym. 

W trakcie trwającego wiele dni I W r~,JOnle -. 1""~011 ocl. ~e·Y 
wspólin!!l(o lotu został 0 praCOtWa- ł trwaJą posa:ukiwama lib!Lnskiego 
ny system obsługiwania pilotowa- : f~achtowca „Eurab~a", kt.ory za.
nych zespołów orbitalnvch za oo- ginął tam w niedzielę w1ecz~rell'.1;· 
~oca automaivcznvch transoortow Po odebraniu informacji r!':~1oweJ. 
ów kosmicznych te w maszynowni „Eur&bu wy-

c Załoga naukow~-badaw<:-zel!o zes- ' bucbł 1>0źa.r władze. grecki~ z~
oołu orbitalnego „Salut-6" - „So- ala~mow~ły WSt:Yst~ie statki zn~J
j uz-27" kontvnuuje prowad.zen•e du.Jące su: w okob~Y· W pome: 
badań i eks:oerymenitów. zgodnie z dzu~łek rano do _akcji .pos.zuklwaw _ 
urogramem lotu. sta111 zdrowia i ozeJ wł~zyłv su: śmigłowce. ~ta 
samopocz.ucie kosmonautów Jur>ila I tek l!banski płynął ~ ładunkiem 
Romanienk'i i Gieorgija · Grec.zki drobmcy do portu Dz1dda w Ara-
iest dobry. bli Saudyjskiej. 

na szlaku Ełk - Stare Juchy, 
Ministerstwo Komunikacji informu

je, :l:e w dnlu I lutego br. około 
godz. 23, na szlaku kolejowym Ełk 
- Stare Juchy, na1t11pilo wykoleje
nie trzech końcowych wagenów po
ciągu posple1znego relacji Białystok 
- Gdynia - Szczecin. $mlerć ponio
sło 5 osób: Alicja Ejsmont i Jolan
ta Sakowics z Białegostoku oraz -
Małgorsata Hopontuk, Bogumiła za
łęcl:a l Małgorzata Sułkowska 
z Ostrołęki. 11 osób rannych przeby
wit w upitalu w Ełku pod troslrli
Wll opieką lekarsk11. 

W1tępne uatalen1a "wskazuJ-. te 
prawdopodobnie przyczyn11 wypadku 
było pęknięcie szyny. Na m1ejsce 
katastrofy udała Ilię komisja pod 
przewodnictwem wiceministra komu
nll!:acji - .Janusza Kami11.skiego. :Ro
dzinom ofiar udzielone pomq,ey. 

Informac:l1 o stanie rannych udsie
la 11lutba zdrowia PKP w Białym
stoku, telefon mtejskl - 28-906; tele
fon kolejOWJ' - 333." · · 

Mlnisterirtwo JCo•Ullllac,Jł llldeu 

rodzinom ofiar wyrazy najgłębszego 
współczucia. 

PRZED WYBUCHEM 

WULKANU 

Ewakuaeia ludności ' 
z .Jakaz&y donoszą, h trwa akcja 

ewakuowania mlenkańc6w 3 nie
wielkich wysp lndone:zyjaklcb: Teun, 
NU& I Seruan połotonych 490 km 
na południe od Wyspy ser„m. Geo
fizycy spodziewają si• tam rychłego 
wybuchu wulkanu. Samoloty indone
:zyj•kich sił :zbrojnych 11n:ewiozły 

jut w bezpleeme miejsca ok. c tys. 
os6b. 

Byssard, Bomual4 

w clnio dzislejs:zym dla ł.odzl 
prz!'widuił' oa•lerrniara pogodę: 
zachmurzenie małe, wzrasłi&J1t-
ce do duzego. Okresami opady 
śniegu. Temperatura minimal
na minus 8 st., maksymalna 
minus 2 st. C. Wiatry słabe -
wschodnie. Ciśnienie o godz. 
19 wynosiło 994,7 hPa (746,l 
mm). 

1478 - Ur. T. More, humanista. 
angielski 

1877 - Ur. Feliks Nowowiejski, 
kompozytor 

1812 - Ur. Karol Dickens, pi
sarz anrielski 

Nawet mędrcy radzi Sil. gdy 
przymioty charakteru ionv ła· 
cza się :z jej uroda. 

- Barcl2!o ml pr:zykro. te :tadne 
nie odpowiadają. A mote pn:y
rtierzy pa.ni moJeT 



Wyniki wyborów do rad narodowych w .województwach: Perspektywy 

łódzkim, piotrkowskim, sieradzkim i skierniewickim 
I . 

(Dokoltar.enłe r.e sk'. 1) 
'Of'zeeiwcrz.iałan.ie wszelkiemu mar
notra'WStwu surowców ener11:etycz
nych. 

Stąd teoż ocenia sie. ł.e Ilia 1.lJT1 iilmlle 
cia ok. roku 2000 groźby „świato
wego głodu energetycznego", na
leżałoby zastosować odJpowiednio 

• • • silny na.ci.sk cenowy i administra-

Wa podstawie protokółó·w • wybo.rów na rMlnych spc>n;~zonyob 
,rzes miejskie, dzielnieowe, miejsko-l°minne i irminne komisje wy
borcze, wojew6dzkie komisje wyboroze w ł.A>dzi, Piotrkowie Trfb„ 
~eradzu I Skierttiewicaoh sp0rzitdzłły nas~puj'oe informae.ie 11b1or.., 

tóOl 
L W wyborach do miejskich rad narodowych liczba. uprawnionych 

ło głosowania. wynosiła 126.417, umiał w głosowaniu \Więło 122.122 
wyborców, tj. 96,60 proc, uprawnionych. Głosów ważnych oddano 
m.020, liczba głosów uieważnych 'wyno i 102. 

Na Usty FJN oddano 121.722 glosy, tj. 99,'16 proo. 
Spoiród 498 kandydatów wybrano 320 radnych, 

I. W wyborach llo dzielnicowych rMl narodowyoll liC'Zba upr•w
Qtonych do głosowania wynosiła 645.598, Udział w głosowaniu wzięło 
833.783 wyborców, tj. 98,17 proc. upra.wni1myeh. Głosów wainych od
dano 633.624, liczba głosów nieważnych wynosi 159. 

Na listy FJN oddano 830.984 głosy, tj. 99,58 proc. 
Spo~ód 792 kandydatów wybrano 520 ra.dnych. 

3. W wyborach do rad narodo.wych miast i gmin liczba uprawnio· 
nych do głosowania wynosiła 27.675, udział w głosou"an'u wzięło 

26.987 wyborców, tj. 97.51 proc, Pprin7n'.onych. fi!osów \\- . :·:1;-~'1 od-
4a.no 26.934, liczba głosów nieważnych wynosi 53. 

.Na listy FJN odda.no 28.851· głosów, tj. 99,69 proe. 

-.,Ośr6d 173 kandyda.t-Ow wybrano 110 radnych. 

ł. W wyborach do sm.innych ra4 naroclowych licrtba uprai.• .1;1>J1ycla 
Jo głosowanUr. wynosiła 59.3!12, udslał w l{łosowa.niu wzięło 58.652 wy
hrców, tj, 98,82 proc. Głosów w&tnych odda.no 58.545, liAlzba głosów 

aieważnych wynosi 107. 

•• listy FJN odclMlo 58.:404 irłoily, 'J, 9ł,H proc, 

lłpośród 1113 kandydatów wybn.uo 390 radnych. 

~~OllRlKOW l1RVB. 

1, W wyborach do miejskich n4 na.ro6owye)l Jicaba apra.wnionycb 

do głosowania wynozi~a 126.942, udział w cłosowanlu wzięło 126.0iZ 
wyborców, łj, 99,33 proc. uprawnionych, Głosów wamyt!h oddano 
126.091, liczba ciosów nieważnych WYDOSf 1. 

Na listy FJN oddano 125.872 głosy, m;yli 99,ł2 proe. słol6w wai
nych. 
Spośród 389 kandydatów wybranych zostało 255 radnych. 

2. W wyborach do rad narodowych miast i gmin liczba uprawnio
nyc!1 do głosowania wynosiła 90.485, udział w głosowaniu wzięło 

90.044 wyborców, tj, 119,51 proc. uprawnionych. Głosów wainych odda
no ll0.042, liczba głosów 11iewa:i;nych wynosi 2. 

Na. listy FJN oddano 89.646 ciosów, ozyll 911,58 proc. głosów wal
nych. Spośród 621 kAndydatów wybranych ~tało 3911 radnych. 

3. W wyboraeh do gminnych rad narodowych liczba uprawnionych 
/ d.o głosowania wynosiła 208.143, udział w 1Iosowaniu wzięło 207.160 

wyborców, tj, 99,52 proc, uprawnionych. GłOSów watnych odd:.no 

207.082, liczb:i. głosów nieważnych wynosi 78, 
Na listy FJN ochlano 205.981 głosów, czyli 99,46 proe. głosów wu-

nych. · 

Spcśró-J Mr~ k .. i"? -yddf>w w-ybranych -~ło 1564 r:>~r:·c:. 

St13RAIDZ 

I. W wyborach do miejskich rad narodowych licziła 11prawnloaJ'crll 
Io głosowania wynosiła 44.868, udział w głosowaniu wzięło U.3f'1 wy
borców, tj. 98,91 proc. uprawnionych. Głosów wałn7ch oddaae M.177. 
słosów niewa:inych nie było. 
Ńa li:ity FJN oddano 44.301 słos6w, tj. 98,SS proe. 
Spośród 213 kandydatów, wybrano 140 radnych. 

:S::ryzys paliwowy, ktbry <>d kil- c.vi.n.v, który oozwo!iłby na os:zczed 
Iw lai oP&n<>Wał iwi&t - pisze ność ok. 20 oroc. energii. 
dzienni-karz PAP - unaocaruł, jak W.sz.vstko to oddziaływa~ bę,
baa:'Cbo gOSl)Odarłca 1>C9ZCzel(6lnych dzie również na rozwój wtskioe.I 
krajów uT.aleilniona jeet od te«o. gOllPOdal'!ki enerc1?etyc7me'.i. k>t6r& 
co dzieje •ie w światowym biłan- jest ba,rdzo si.lnie uzaae.żnlOllla od 
aie pailiwowo-eneir.cet:v~nym, O- sYituacji światowej paprzez swoje 
becnie POwr6f do el>Oki „tamie..i powiązania eksp0rtowo-importo-
energii" - do svtuiwji jli!:a ist- we, roowój technologii i "J)OStQD 

niala JlI'Zed !>Odwvżka cen ropy go podarczy_ 
naftowej - iest iuż niemożJiwy. ,Test tylko jedyna moiili-wa d.ro
.\Vynid<a to również z olbrzymie- ga zapewn·enia surowcowych wa-
llo wzrostu zaootrzebowania na runków rozwoju J?ospodaa:czego 
surowce ener,getycz.n~ według nai- kraju. Jest nią mak.symalizaicja• 
bM'dziej urawdopodo1'neJ?o waria111- produkcji węgla kamielllnego i 
tu. l1t'ZY rocznym T>rz:vroście świa- br.unatnel(o oraz szybszy roziw~ 

towego l)rodukt·u gJobalnego brut- techpologH przetwarzania tych pa.

to w gu.nicach 4,2 i:>roc. - za- liw a ta;kże rozwój ener1?etYki i•• 
J)Olt.rzebowanie na wegi~ wz..rosloby drowej. Równocześnie wręcz niei.. 
do roku 2000 o l>I'Zeszło 2S proc„ zbędna jest racjonalizac.la ZiUŻycia· 

na ropę - o ponad 25 !)roc„ a energii i jej przetwarzani.a. Mo
na gaz ziemny - o prz:zsi:lo 19 dernizując wiele procesów tech
proc.' nolol?icZn}'..Ch. tworząc svstem eko-

Aby przy t:i.kim tempie zz.spo- nomicznego oddziaływania na 
koić pop:i.it np. na ropc naftową rzecz oszczędnego 1?oooodarowania 
lJl'.ZYnaimniej 45 proc„ P!'o1ukc.ii palhvami i enerJ?ia. moglibyśmy 

tego surowca "PO>vinino co 2 lt1>ta odzyskać rnili,ony ton surow-ców 
poeho<hić z nowych złóż. T:vmcz.a- energetycznych - i tQ PO kosztac\1 
Mm limituje nas już nie tyle bez- mniejszych, aniżeli in:\..restuiac • 
~lt:dna wielkość SU<>bów surow rozbudowe kopalń. transport i.q;. 

oliw ener1etycznych, ale i>n~de I Dzia,ła•nia. takie są obecnie st.rata,. 
w..zystkim tech.nic.wie i ekonomicz- giczna koniecznością JX>lskie.i ellro;' 
111e możliwości ich wydobycia. n1)miki. 

am111mnnmm111mm11u111un1unumum~umm111mnumm 1 

%. 'V wyborach do rad narodowych miast i gmin, lie;i;lla llPl'llWDio
nyoh do głosowania wynosiła 81.341, udział w głosowaniu wzięło 80.4U 
wyborcówt tj. 98,86 proc. uprawnionych. Głosów ważnych eddano 
80.353, liczba głosów nieważnych wyniosła 60. ' 

Nowe rady narodowe 

Bodonie potwie.r '"zuiq 1 

szkodliwe działonie kawy 

Na _listy FJN oddano 80.017 głosów, tj. 99,SS pr-. (DokońC%e.nie :&e str. 1) 

Sposród 590 kandydałów, wybrano 380 radnych. n.el. odtcZytu1• jlli!i611 z na)młod-

3. W wybor1u1h do im.innych rad narodowych. lioałla aprawaioaycb I nych wiekiem rad·nych. 
do .-losowania wynosiła lH.235. Udział w sł01ewa•I• wzięło 112.902 W części merytorycznej sesji prze

wyboreów tJ. 119 H proc. uprawnionych. Głoe6w walnych edłlano wtduJe- się przeprowadzenie oeeny 

runkach lokalnych. Plan i budtet 
uwzględnić powinny również słusżne 
i realne wnioski, zgłoszone prze;; 
społeczeństwo podczas spotkań pn:ed'
wyborczych, 

"'2 877 1· 'b I '6 I ~ b i - przebiegu kampanii wyborczej. Za-
...., · , tęz a g os w n ewa.nye wynos -· presentowane zo1tan~ umlerzone I----------------"" 

llfa listy l'JN oddano 15Z.08S glo11ów, łJ, 91,11 Jll'- kierunki pracy rady 1 jej orsanów 

lpośri.t l841 łl:anc1yc1ałów ,.. ... brano J.185 rałl•felt. oraz omówione zoeta~ wnto1kl i po-, Stra_,k 
1 stulaty, zgłoszone ptzn wyborców · J 

w czalie debaty przedwyborczej 

SUllrDNJ•CllAJ!ICf Przewiduje lllt: takte wyst11Pienie na 
głodowy 

Zlw!hodnion.iemieoki tygodnik 
,.J>er Spiegel" zamieścił informa
ik n• temat i.n.tbr6Sująoych ba
ło pneprow&d11onych przez ~-
:pół ' leka.rzy uniwersytetu w 
Jrashville (USA) nad wpływem 
·kofeiny na Ol'Jtanizm ludzki. Ba-
411Dia te zadają kłam utartej c>Pi
nH na temat niewielkiej szkodli
wości kofeiny I sb.wfają kawe -
obok nikotyny f alkoholu - w 
rzędzie trucizn sprzyjajii,cych trwa 
łYm usikod~m serca., narządów 
trawiennych i woreeeka żólciowe

IXJ. 
Nawet ledina fiLi7.amlka kawy wY 

W'Obu'.ie prawdziwy stan alarmowv 
iw całym organi·:ldllie. Ciimienie 
kriw~ w.nrasta. o 10 moc„ a o 20 
proc. słabnie W.VdO'J.mo6ć mięśnia 

aercowego. Poziom 11:dxenaliny -
hormonu re.rulujacego iJość cuiltru 
we k·rWi - t>OdnOl!li sie nieomal o 
200 proc. 

Te 1ku1lki niekonys1me dla or
pnizmu ludZkiego, utr.zy.mu.lą sie 
średnio przez akrea trzech 110-
dZii•n od WY'!>icia kawy. 

Badania te T>rzeocowadzono na 
w:vseleckcjonowanei g.rupie osób, 
które nie należały do zdeklall'o
waaiyeh kawoszy. W 01>inii nau
kowców amerykańskich zal!'eje
strowane w tej J?rul>ie osób svm
l)tomy bedą ba;rdziel łagodne w 
pllY'J)ad!ku ludzi. kitórzv systema
tycznie pija kawe i bardziej wzy
rwyczaili swój orc1?al!li74D do ko
fei•ny. 

1~ni;.n. •&;;1'ł'ł"I sesji prezydentów miast i naczelni-
ków gminy, którzy przedstawił! wy
niki reali~cji ubiegłorocznego planu 
społeczno-gospodarczego rozwoju 
miast, dzielnic i gmm, orar: omówi11 
stan zaawansowania zadań, wynika
j11eych z blet11cego planu I-letniego. 
W tym ll:ontekicie określi! prot1ram 
dzl.ałanla administracji w 19'8 roku 

L W wvborach do miejskich rad narodowycll Baba •Prawnionyoll 
do 1łosowania wynosiła 97.904, udział w głosowaniu wzięło 97.0GG wy
borców, tj. 99,1 proo. uprawnionych. Głosów wainycla odlłano t'J.tze, 
licaba słosów nieważnych wyniosła ff. 

Na listy FJN oddano 98.787 11łosów, tj. 19,1 pno. 

2. W wyborach clo rad narodowych miast i .-mia, liesba •'Pr&waio
nych do głosowania wynosiła 27.584, udział w słoso.waniu w•ięło 2'1.ł84 

wyborców, tj, 99,6 p1oc. uprawnionych, Głosów ważnych oddano 2'1.445, 
liczba głosów nieważnych wyniosła 19. 

Na listy FJN oddano 27.355 głosów, tj. 99,7 proe. 

3. W wyborach do gminnych rad narodowych, liczba uprawnionych 
do głosowania wynosiła 159.336, udział w głosowaniu wzh:ło 157.991 
wyborców, tj. 99,:? proc. uprawnionych. Głosów ważnych oddano 
157.809, liczba. głosów nieważnych wyniosła 182. 

i w latach nast11pnych. 

Na listy FJN oddano 156.552 glosy, tj, 99,2 preo. 

Spośród l?.600 kandydatów, wybrano 305 radnych 
BN miasta i gminy oraz 1.209 radnych GRN. 

Do dnia Sl marca br. rady narodo
we stopnia podstawoweso nowej ka
dencji uchwal~ terenowe plany spo
łeczno-gospodarczego rozwoju oraz 
budzety na 19'1'8 r, W zwi~ku z tym 
rady niezwłocznte przyst4pl11 do pra
cy nad tymi dokumentami, zapew
niaJ11c w procesie ich ksz\altowania 
motliwie ll:r:eroki w1półudzial organów 
rady, radnych, organizacji IPOłecz
nych oraz 1amych obywateli. 

M•N, lł5 ratłny11l Fakt uchwalania tereno\vych pla-
nów po U Krajowej Konferenc.tt 
PZPR daje radom motnośe pełnego 
uwzglt:dnienta jej po1tanowień, opty• 
malnego skonkretyzowania zasadnt
czych wytycznych ~on!erencjł w w~-

•.· 

Kroniko wypatllców 

terrorystów 
· Trzej znajduj11cy się w holend91'.P 
skim więzieniu w Maastricht terra
ryści zachodnioniemieccy - Knut 
Folkertl, Christoph wackernagel 
l Gert SchneidCT, od Arody ubiegła-
go tygodr.ia odmawiają przyjmowa
nia pożywienta. Rzecznik holender
ski Ministerstwa Sprawiedliwości po
twierdził, że trzej terroryści w hścle, 
wystosowanym do ministerstwa, do
ma1taj ą się przede wszystkim prze
niesienia ich z izolatek,,, I zniesienia 
separacji od Innych wlo;żniów. Po
nadto żądaj4 oni zgody na przyf
mowanie wizyt i dostarczanie im ta
kiej, jak: oni chcą literatury. Trzej 
terroryści przyjmują jedynie napoje. 

DPA pisze, że celem akcji terra.. 
rystów jest spełnienie żądania ze
zwolenia im na wyjazd do kraju, 
który soble wybiorą. 

„ 

,._,z -1ęltokim talem zaAvoa.damia
my, k w dniu s lutego 1978 r. 
znta-rl, 110 długiej i cieżkieJ chn-

I k B• k k.. p - •· - bi k I k. • bi• i Polska - Finlandia 12:8 ace 1er OWS I. rzvwroc1c as PD S 181 sza I ci:;s~~.dz1tz~~~,~~~v ~ee~fnir~~t 
reprezentacja Polski pokonała Fin
landię 12:8. Zwycięstwa dla Polski 
odnieśli: H. Srednickl, M. Massier, R. 
Gotfryd, L. Kosedowski, J. Rybicki, 
P. Skrzecz. 

• Godz. 12.35. Na ulicy Limanow- robie, pueżyw,iy lat 10, nas„ kO· 
sklego 8, k1eruj'łCY „Fiatem" LDA Chany Mąi, Ojciec i l>z.iadziuś 
028'1 JerzvJ K. spowodował zderzenie $, ł P. 
z drugim „Fiatem". Ofiar w lu-
dziach nie było. Straty znacine. ROMAN 

• Godz. 13.10. Na 11krzyzowaniu 

Rozegrany pod koniec ub. \ygodnia w hall łódzkiego Włókniarza XVlI 
Os6lnopolski Turniej Szablowy o „Złotą Klln11ę" WFlji i „DP" zakoń

czył się tryumfem byłego wicemi1trza świata, aktualnie naJlepszego za
wodnika w kraJu, reprezentautJ\ sllwicklego Piuta - Jacka Bierkow
llkiego. 

A oto eo na temat naszej impr"" •owledllial nam po oetałnieJ walca 
tlnałoweJ J. Bierkowskl. 

- Uczestniczę w turnieju organl- tantego, a tak~e utalentowanego Ta{ 
zowanym przez redakcję „Dz1ennika" deusza Piguły z Konina oraa: Syl• 
nieprzerwanie od 1968 roku. Od sześ- westra Krolikowskiego ze stołeczne

clu lat plasowałem się zawsze w go Marymontu. Z Edkiem Korfan
flnale, ale nigdy nie udało mi sit: tym wygrałem w drugiej walce 11-
przechyllć szali zwycięstwa na swo- nałowej tylko jednym trafieniem. 
j~ stronę. Nareszcie wygrałem w Nie sposób było lekceważyr. także P'O· 
tym roku. Jestem niezmiernie rad zastałych dwóch konkurentów do 
ze zdobycia „Złotej Klingi". Nagro- „Złotej Klingi". Tadek Piguła ma 
da „DP" i WFS znajdzie się na za sobą udany w pełnt występ na 
czołowym miejscu w mojej domowej rozegranym niedawno silnie obsadzo
kolekcji sportowych trofeów. Posta- nym międzynarodowym turnieju 
nowiłem sobie, że muszę zdobyć na „Moskiewska Szabla" (zajął siódme 
własność główną nagrodę. miejsce), a Sylwek Królikowski to 

Kogo obawiał się pan najbardziej przecież siódmy szablista poprzed· 
1pośr6d piątki finalistów? . nich M~ w Buenos A;ire.s. 

- w pierwszym rzędzie ubiegło-1 Zgodme z pos~anow1eme!" władz 
rocznego tryumfatora Edwnrda Kor- PZSz. nasz turniej stanowił jeden z 

SENSACYJNA PORĄŻKA LIDERA TABEbl 

Zwycięstwo 
I 

koszykarek I.KS 
Kolejny turnie.i finału „A" I_ ligi 

koszykówki rozpoczęły w Gdansku 
zespoły ŁKS i Wisty. Zdecydowane 
zwycięstwo odniosły łodzianki, które 
w drugiej części me~11 prowadziły 
rMnicą nawet 20 punktow. 
ŁKS Lódź - Wisła Kraków 76:6'1. 

:Ęlta Spójnia 3:7 
Nie udał się rewanż reprezen

tantkom ·Elty, które we wczorajszym 
meczu o mistrzostwo I lig! doznały 
kolejnej porażki z liderem tabeli, 
warszawską Spójnią · 3:7. Początek 
meczu zapowiadał się dość sensacyj
nie, bowiem łodzianki prowadziły 2·0. 

Punkty dla Elty zdobyły: Ambro
łewlcz - 2 i Tomczyk - 1. 

Prezydent FIFA w Polsce 

(36:28). Najwięcej punktów zdobyły 
- dla LKS· B . Storożyńska - 23 
i B. Wołujewicz - 18; dla Wisły: L. 
Januszkiewicz - 18, M. Wiązowska 

- 15. 
W drugim spotkaniu finału „A" 

doszło do niespodzianki w postaci 
wygranej Spójni Gdańsk nad najpo· 
ważniejszym kandydatem do tytułu 
mistrzowskiego - AZS Poznań 83:80 
~28:46). 

60 m w 6,48 sekundy 
Podczas halowych zawodow l°"kkc

atletycznych w Mi1isku, 18-letnl 
Andrej Szlapnikom przebiegł 60 m 
w czasie 6,48. Jest to rezultat lepszy 
od halowego rekordu świata, nale
żącego do Amerykanina Houstona 
McTeara . 

P11<har lRZZ dla ChKS 
W hali na Chojnach zakończył się 

turniej piłki ręcznej męż~yzn, zor
ganizowany ~ okazji jubileuszu 50-le
cla Okręgowt!go Zwi11zku Piłki Ręcz
nej w Łodzi. 
Główną nagrodę - puchar ŁRZZ 

zdobyła siódemka ChKS. Podopieczni 
mgr Wadycha pokonali w decydują

cym meczu pabianickiego Włókniarza 

najważniejszych egzaminów dla ka
drowiczów, kandydujących do pol· 
skiej ekipy szablowej ua liprowe 
MS w Hamburgu. Kto zdaniem pana 
ma największe szanse na otrzyma· 
nie paszportów? 

Jacek Bierkowskl. 

- To jut sprawa trenera kadry 
i działaczy „centrali ". Oczywiście 
nie ukrywam, że Uczę bardzo na 
znalezienie się na liście reprezentan
tów. Nie chciałbym być posądzony 
o zarozumiałość, ale mam w ręku 
poważny atut w postaci „Złotej 
Klingi". 
Mogę jednak zapewnić, że rozma

wiając z kolegami na temat udziału 
w hamburskiej Imprezie postav.iliś
my przed sobą ambitne zadanie: 
wywalczenia w RFN miejsca w pier
wszej czwórce szablowych zespołow 

świata. Cel ten jest możliwy do 
osiągnięcia . W turnieju moskiew
skim przegraliśmy bowiem z Rumu
nami tylko trzema trafieniami (przy 
remisowym rezultacie a:a) A jeśli 

na hamburskich planszach pójdzie 
nam pomyślnie (m!lm nadziej e że 
spełni się to marzenie) przeskoczy
my Rumunów, a to dałoby nam -
biorąc pod uwagę aktualny układ 
sil - czwartą lokatę (za trójką: 
ZSRR, Włochami i Węgrami) . 

W ten sposób chciellbysmy rozpo
cząć nasze ambitne zadanie w dzie· 
le przywrócenia - choć cześciowo -
blasku polskiej szabli. ,Tak to miało 
miejsc(\ przed kilkunastu laty. 

Wypada jedynie zyczyć by spelnl
ly się życzer..ia tryumfatora naszego 
dorocznego turnteju. 

Rozm.: W. WROBl!L 

Na zaproszenie Polskiego związku 

Piłki Nożnej, przyjedzie do Polski 
w I dekadzie maja br. prezydent 
Międzynarodowej Federacji Piłkar

skiej Joao Havelange. W pllmle, ja
kle wpłyn11ło do PZPN, prezydent 
Joao Havelange stwierdza, :Ile z wiel· 
ką rado~cią prayjął zaproszenie. Jed
nocześnie J, Havelange przekazał na
szym piłkarzom serdeczne tyczenia 
z okazji zakwalifikowania się do fi

nału piłkarskich mistrzostw ~wiata. 

20:16 (9:8). T k" 
Najwięcej punktów dla ChKS uzy- rr aternl _zaprasza 

skał Lachowic! - 7. Jemu też przy-
padł tytuł króla strzelców turnieju Ogn1"ko TKKF „Taternik" przyj
(24 bramki). Trzecie miejsce w tur- muje zapisy do sekcji piłki slatkoweJ 
nleju wywalczyli piłkarze ręczni mężczyzn, Zajęcia odbywają sl'ę 

konstantynowskiego Włókniarza, zwy-1 w katdy czwartek w sali Tech~l-

ciężając MKS Łodzianka. kum Chemicznego pr~ \Il. Tam-
• ka IQ w Sodz. 1'1-20.. 

une: 'Vięckow•k!ego - Wólczai1ska, GRANOSIK 
kierowca autobusu l!.IPK, Zdzisław H. długoletni pracownik 
spowodował zderzeni~ z „Fiatem" ZPB „Boruta" 
LDA 4885. W wyniku koliEji :t pasa-
żerów samoChodu 01obowego (Alek· I Ms~a iw. łałobna odprawiona 
sandra :a. i Marek R.) do~nall obra- Z06\tanie dnia 8 lutego br. o gOdz. 

W Pabl'an1·cach bolfzłe boks :~u;f:~a l przewiezieni zostali do i~=~ :ad~ś~eligl'!~!~: 1!.oż~yp~~: 
Y :tl= Godz. U.OO. Na al. Włókniarzy wadzenie zwłok z kościoła o godz, 

przed posesją 93, Helena J„ lat ł7, 15 na cmentarz rzym.-kat. przy 
Przed kilkunastu Ja.ty w Pabla• weszła gwałtownie na Jezdnię i wpa- ul. Piotra SkaTJri w Zgierzu, o 

nicach istnlala sUna sekcja bokse-i:,- dla pod „Fiata" LDA M50. Piesza czYm z .;lębokim smutkiem za-
ska RKS Włókniarz. Pabianiccy z obrażeniami ciała przebywa w szpi- wjada.miają 
pięściarze byli nawet w Il lidze. talu. ZONA, DZIECI, WNUKI, SIO· 

Tacy zawodnicy jak Guzlóski, Pro- • Godz. 18.35. Na ulicy A.. Struga I STRA i ROD'ZIN.4 

choń czy Kaczorowski występowali kierowca TAXI nr 1863, Jerzy "8„ I'••••••••••••••„ 
nie tylko na krajowych ringach. podczas wyprzedzani•, zjechał na le-
Pó~nlej w pabianickim plęścia'l'- w• stronę i zderzył sit: z tramwa

stwie nastąpll kryzys, a niektórzy jem 24/2. Pasa:!:er samochodu, Kazi
zawodnicy wyemigrowali do innych mierz D. doznał obrażeń ciała i prze-
klubów. bywa w szpitalu. Straty SO tys. zł. 

W rokAI bieżl!CYM dzięki usLJnej • Godz. 19.30. Na ulicy Francisz-
pracy trenerów Zdzisława Weaelego kańsklej przy Wojska Polskiego, kie
ł Zygmunta Kraszewskiego, prowa-1 rowca (w 1tanie nietrzeźwym) „Fia
dzących szkolenie młodych adeptów ta" LDA 1138 Andrzej W. stracił pa
p!ęśclarstwa, b~ie można przystą- nowanie, powodując przewrócenie się 

pić do organizowania w mieście za- pojazdu na bok, który uległ poważ

wodów bokserskich z udziałem miej nemu uszkodzeniu. 
scowych zawodników. • Swiadkowle wpadni11cia. 10-letniej 

- z du!ą pomocą przyszedł obu dziewczynki pod samochód „Fiat" 
s2ikoleniowcom zarząd RKS Włók- W dniu ł bm. o godz. 13.10 na skr:i:y
nlarz. Niedawno zakupiono niezbędny źowaniu ulic: Narutowicza I Ster-

! d · I i j d ro linga, proszeni się do WKRD MO, 
sprzęt przy Zie ono m e sce 0 P l.-ódź, ul. w. Bytomskiej !IO, tel. 
wadzenia treningów w nowej hall 
sportowej, Już ćwiczy w niej około 71~-86. 
30 chłopców. Zapisy dalszych kan
dydatów nz pięściarzy przyjmuje 

(eh) 

się we wtorki,• czwartki l piątki w 
godzinach 17-19. 

Jak nas zapewniono, do jesieni 

1 bież roku w Pabianicach „zmontu
je" ·się już pięściarską jedenastkę, 
która rozpocznie przerwany przed 
laty sezonu bokserski. 

W. NOWA.Jt 

Gratulujemy 
Is tnie)ąca od wielu lat przy Okrę

!(owym związ-ku Kolarskim w Lodzi 
jednostka ORMO składająca się 1 

działac zy sportowych poszc:,zycić się 
może sporymi osiągnięciami. Wy
starczy przypomnieć, że członkowie 
tej jednostki przepracowali społecz

nie przy organizowaniu I zapewnie
niu porządku w czasie licznych im
prez kolarskich przeprowadzonych 
w ub. roku prawie l,ł tys. godzin. 
l'onadto członkowie ORMO prowa
dzą systematycznJe szkolenie l egza
miny młodzieży, ubiegającej się • 
karty rowerowe. 

Wyrazem uznania Cla !'lp()łecznego 
wysilku członków ORMO było wy
różnienie najaktywniej~ych, odzna
czeniami organizacyjnymi. R. Kup
czak I T. Skorek otrzymali medale 
„Zaslutony dla ORMO". Prezes 
OZ.Kol. - ~. Kr6l na dorocznym 
spotkaniu udekorował ponadto ppłk: 
M. RO!ańsklego z Komendy Woje
wódzkiej. MO w Łodzi Złotą Hono
rową Odznak• PZKol„ a dyr. 
WKFiT - G1'enda wr~zyl M. R6· 
żańsklemu 1 -ppłk, M, ltowalczykowi 
okollcznoklowe ~Id. Gratolu-
JemJ'ł _,, 

W dniu I luteso ma ~. -rł. 

prsejyw.sy n lał 

ł. ł P. 

MATEUSZ 

KRZYŻANOWSKI 

Pogrzeb odbędzie 1ię dula I lu· 
tego b.r, o godz. H.30 na cmenta
rzu na Mani, o czym zawiada
miają pogrążeni w talu: 

CORKA z MĘŻEM, WNUCZKI 
i PO.ZOSTALA RO.DZIN.A. 

ł. t '· 

IRBNA KUHN 

odsnae•ona · Odznaką zaittutony 

Nauczyeiel PllL i inny.mi Odzna. 
cz.en>iaml paiłetwowymi, i!Dlarła w 
dnitt 4 tuteco tt71 reku, prsełyiw-

..,. łat •. 

P<>pweb od bęclwie 1lę dnia I lu
tego br. o codz. li na eme.ntairzu 

pny wl. Ocro.4-•J li. 

SYNOWD, aY·NOWA, Wl'łUK 

W dniu t lutego 1978 r.oku, po 

dłu·l!'i<:h i clęćkiieh clerpienfach 

zmarł 

PIOTR 

STRASZVŃSKI 

Po.irzeb odbędzie $ię dnia 7 lu

te.go br. o godz. 1ł na Cmenta.rzu 

Wojskowym na Do.łach. Powia·da

nuają: 

2:0SA i CORKI 

W dniu S lutego .197& r. zma.rła. 

przeżywszy N Jia.t 

ł. t P. 

FRANCISZKA 
ROWINSKA 

Wyprowadzenie zwłok na&tąpi 

dnia 9 lutego br. o godz. a z ka
plicy Starego c;:meutarza p.rzy ul. 
Ogrodowej, o czym powiada.mila· 
ją pogrążeni w iało bie: 

MĄŻ, CORKI_ ZlĘCIOWiiE 
i WSUKI 

Dnia I lutego 1978 roku (sroda) 
o J<!d:r:. 6,30 rano odbędzie się w 
kosc1e1e Podwyższenia Swiętego 
Krzy>Ża ms~a §w, z.a IJl<tkój duszy 

ł. t P. 

ZOFII 
KULPlK 

1 voto OGRODOWCZ'ł'lt 

o caym zaMadamiaJą Puyjac.iól 
i Znajomych, iyczliwycb pamięci 
zmatteJ 

8YN i SYNOWA 



• 
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Uprawnienia 
k.sztalcących się 

pracowników 
I bm. w ilrodę 

przy NTU 303•0ł 
w godz. 9.31l-U 

ll6ls. Z1!11połu Pomocy Prawn~ 
ŁRZZ 

m ... TEODORA GROEGElt 
i radca prawny zespołu 

mgr JANUSZ ADAMCZYlt 
tldzielać b41dą Informacji na temat: 

• Kto i w jakim wymiarze 
l<orzysta z urlopu szkoleniowego, 
•e zwolnień z częsci dnia pracy 
oraz innych przywilejów. 

Dzisieiszv dvżur 
1 Radzie Narodowet 

I 
DziA w Biurze RN m. Łodzi 

pray ul. Piotrkowskiej 104 uwa
gi i P06tulaty wyborców przyj
mować będzie członek Prezy
dium RN m. Łodzi Janusz Bo
niński. Dyżur trwać będzie w 
godz. 15-16. 

\ 

Spotkanie w PL 

~
lub Dziennikarzy Naukowych 
p zaprasza na otwarte spotkanie 
prof. EDWARDEM SZWARC• 

.TA.THEM z Polit>echnikl Łódlzlkl.ej 

f 
.. : „Papier w słut)lie społecze6· 
wa". Spotlkanie odbędzie sit: dziś 

Instytucie Papierntctwa 1 Maszyn 
ap!erniczych PŁ, ul. :teromskiego 

U.li (pawilon Wydziału Włókienni
ąmego, skTeydło „B", M p!t:tro). Po
~'ł~k godz. 18. 

WsPóldzialanie drogowców z rinikami I 
poprawi svtuacie na drogach lokalnvch 

Województwo nasze ma charaJder miejski, niemniej jednak 
jest w nim 11 gm.in z 1200 km dl'óg le>kalnych. St.a.n tych 
dróg nie jest, niestety, zadowalaJąey: aż 824 km posiada na
wierzchnie gruntowe, których ułTzymanie wY·ma.ga niemałych 
wysiłków. WystarO'ly prsecleź trochę więcej denczu, by wiele 
s nich zamieniło się w błołllle rrsęsawlska, Nawierzchoie ulep
none majlł drogi, na któryeh odbywa się regularna komuni
kacja autobusowa, dojazdy do szk6ł, układów pn:emysłowych 
i rolniczych, ale I tam Jaku csęsło JeM!rimy po „dziurawym" 
asfalcie. 

Mówi na tell t e mat dyreiktor dis ' Oboonie l>I"<>Wad!Zimy na n ich alkc,ję 
eksploatacji Wojewód?!ki~o Przed· zimowa oraz ustawiamy nowe zna
siębiorstwa Dróg i Mostów - Sia- ik:i. W roiku ub.iegłYIIll znwderini?:o· 
nisfaw Zdrajkowski: wlllliśmy 21 dr6Wlllia111ych mostków, 

- staramy &iie z Mlkiu na rok tYlle samo pl.a.n.ujemy na ten rok. 
11>0Pra'Wiać sJIWac!ie dróg lO!kadnycłi.. Ponadto ZS km dll'ÓR UZYl'lka 'L14C>-

I szona nawierzchnie, co iednalk w 

I 
ogóh1ym roz.ra'diiun:ku jest przysło
wiowa krOIPila w morzu potrzeb. 

Od m&ja r<XZll>OCZniemy profilo
wal!l.ie d odwadruianie dll"óg grwnto-
wych. Wydaije mi się, że wiele mo
żna tu m"obić własnymi siłami 
mieszlkańc6w 21Mi..n. ktllrzY szerzej 
l>OW:itnini włączyć sie do \akc:Ji k0111-
serwacji i ule1P1Szania dróg na 
swoim terenie. Najlepszy PTZYkład 
- ubiegłOII"oczne osią!l'niecia C>zooo
kowa. 

SpodZiewamy aię, ile w tym ro
ku ~d:aniie z r()J.niikami da 
~ lepsze ~ lliż w lalta'Clh 
llQllnedlnich. tiMom> 

Dalszy postęp w dziedzin,ie obronnośd 
Ubiegły rok był okiresem, w 

Jr.'tórym uzyskano dalay lM)Stęp 
pracy jednostek obrony cywil
nej naszego województwa. 
Przyczylliło się do tego m.in. 
wspóhawadniotwo o proporce 
przechodnie szefa obrony cy
wilnej wojewódzłwa miejakier;o 
łódllkie«o. preozyden._ J. Loren
•• oraz rywallzae.ia o miano 
przodującego inspekłl>ratu ob
rony cywilnej i terenoweiro od
dsiału samoobrony. ; 

I miwsce we WSPÓJ.izawodmictwie 
ckielnicowym wywalczył Lnspe
kitord Obrony CY'Wiline.j Ł.ódź-Wi
dzew, k't6ry Qltnymał l)roJ)OII'zec 

PNCChod!lld. li miej1S1Ce - Górna. a 
trzecie - Sr6dmieście. 

Na;jlepsa:y;m terenow}-m oddzia
łem samoobrony w naiszym woiie
wództiwie d.karzał sie TOS w Alek
saindrowie. N49tepne miejsca w ko· 
l~noścl zadełY oddziały z GłoWna. 
gm, R7.lf6w, Strykowa, łllft, Ui
i ,rm. NowosOina. 

Dorobek ubieJrłeco rdlw oru 
l>lainy na 1'I01t bieżący były tema
tem narady, l>l'OWUlwne:i 'D!'ZeZ 
l)l'ez. 1. Lorens• z udzdałem za. 
stępcy szefa ~atu Oln-any 
Cywilnej Kraiju - płk. I!, Mn1a. 

W ~aclt ina Nic bieżący pr.ze
widru,je się d.ailaze doskonaaenie od
działów samoobrony, szczeaólnie 
PNez ?falktyiczne zadęcia. W więik
szym też aindże!i dotychmas stop
niu w<YWadzona bedme d'1liałailność 
proPagandowa. 

Na zakończenie narady azem
wie obrony CY'WHnej dziellnicy 
Łódź.-Wiidzew - E. Jabłonka oraz 
miasta i cminY AletkBUldll'ów -
T. Królewicz otrzymali z rąk l. 
I.Mensa 'IJll'01>0?'1:e l)l!'ZeChodllrle za 
najlepsze W)"nik:i w pracy w 1977 r. 

(s) 

Hateerska „Zima w mieście" 
Tak glosowaliśmy „Ziima w mieście" - 'POd ta-

kim hasłem Łódzka Choru!ew 
ZHP 1'fZeprowadziła w dniach 
23. I. - 6. II. br. akcje dla mło
dzieży nkół podstawowvch. która 
si:>edzala fe'fie zimowe w Łodzi. 
Wzięło w niej udz.iał ok. 1500 
uczen<noo i uczniów. gł6wnie har
cerzy. Zorganizow!IJli w 5-10-
ooo bowe zespoły uczestniczyli oni 
w 10 zadam.iach obj~ch J)l'oRn
mem akc L Były to ródme~o ro
dzaju konkursy. wyciecziki do la
sów, parków i ZOO, zwiedza.nie 
muzeów. s-pek;tak1e ldnowe i teat
ralne, 1.s.1wodY soortowe, a dla 
lJC,ZniÓW :SJa ~YCl! - Z8'1)()Z1lll• 
:Wanie Sfe ze szkOfami nadi'lod
stawow:Pmi W wieksż6Sci byłv to 
zajęcia na świeżym pawietrzu. Po 
kad:dym :r.a.da1niu zespoły zo'bowia
za'lle były do t>r7:esłania meldun
~u o jeiro wyikonaruu do Komendv 
Łódzkiej Ohor~wi ZHP. 

cie, rutleży o1ue9lić jt\ jako uda·ną, 

eo lX>ZWala wYS111UĆ wniosek o oo
tTzebie k()lllt:YilllUOwama jed w la-

A'kJCtie za•kończono wczoraj w 
Pałacu Młodzieży impreza zaty
tułowaną .W kał'lnawale czas na 
bade". na kttórą zapr<l5Wno wy
r6żin.i.aiace sie zespoły. Dla na:i
Jepsz~h orga111•izatorzy u~urulowa

li a.tralkcvine pal!lfOdy. 

tach następnych, .~ (ptom) 

Propozycje 
na weekend 

11 lutego p.rzypada druga ym 
roku wolna sobota. Jeśli do tego cza
su spadnie śnieg, WOSiR proponuje 
„białe szaleństwo" w Zgienu-Malln
ce. W godz. 10-14 zorganizowane zo
staną tam imprezy pod hasłem 
„Pierwszy ślad". W programie: biegi 
narciarskie, rzuty śnieżkami, gry 
i zabawy na ' śniegu i lodzie. W nie
dzielę zabawy na lodzie od godz. 10 
do H, a o 15 - kulig z pochodnia
mi i ogniskiem. 

Ponadto w sobotę 1 n1edz1elę bę
dzie można wybrać się na ślizgawkę 
i kuligi do ośrodków: 1 Maja, na Sta
wy Jana i do Parku „Promienistych". 

W Obwodowej Komisji Wyborczej nr !19 gł,osowało waiw•ie 2 tys. 
studentów Politechniki Łódzkiej. Przv ur.nie stoją: Tadeusz Woźniak, 
Krystyna Mela i Henryk Domański z Wydziału Chemii Spori:yWaej 
oraz studentka Wydziału Archi>tektury - Elżbieta Czuba. 

Dokonud.ąc wst~ne.i oceinv całej 

aikoji, po raz t>ier'WSZY zai:niJCtio
wa·nej przez ZHP w nasa:y.m mieś-

We wszystkich tych ośrodkach czyn
ne będą wypożyczalnie sprzętu spor
towego. W Arturówku organizowane 
bęi;Ią również przejażdżki konne pod 
okiem instruktora - w sobott: i nie
dzielę w godz. 10-14 oraz kulig! 
od godz. lll. Przy sprzyjającej pogo
dzie do Zgierza-Malinki kursować 
będą autobusy. 

Bu-ba.ra i Mieczysław Borutowie 
ze Zgierza wzvbVliJI\?. lokalu wv
borczeao ra!Zem z dziećmi - 7-let-
111.im Wi>t!kiem i 2,5...rocznym Ma
oirusiem. 

l'ot. A. wa:m 

W kilku zdaniach 
.& Zaoczne Policealne Studium 

Bioliotekarskie - filia w Łodzi 
przyjmuje zapisy. Nauka trwa półto
ra roku. Podania należy składać do 
14 lutego w Miejskiej Bibliotece Pu
blicznej im. L. Waryńskiego w Łodzi 
(ul. Gdańska 102, p. 17, tel. 310·80). 

.& Dziś o godz. 17 w Muzeum 
Archeologicznym i Etnograficznym 
(pl. Wolności 14) odczyt dr Juliana 
Karola Jańczaka nt. ,,Rozmieszcze· 
nie terytorialne I stosunki wyzna
niowo-narodowościowe na Zakauka
ziu schyłku XIX wieku". 

& MDK Łódź-Górna (ul. Sopocka 
3/5) organizuje dla młodzlety szkół 
średnich w okresie ferii zimowych 
(od 6 do 18 lutego) przyśpieszony 
ikurs tańca towarzyskiego. · Zajęcia 
odbywać si41 będą w poniedz!ałkl, 

Na Centrum Zdrowia Dziecka Bogaty jest tet program imprez 
artystycznych i rekreacyjnych w klu
bach I domach kultury. M. in. ŁDK 
zaprasza do Pałacu Sportowego na 
imprezę pod hasłem „Karnawał na 
lodzie". Początek w niedziele o go
dzinie 11. Informacje pod numerem 
telefonu 279·37. 

Byli Wlięźniowie obozu komcentracyjneao Oświedm-Brzeziruka, 
członkowie ZW ZBoWiD w LodZli., zebrani na uroczystym kon
cercie z okazji XXXIII rocznicy oswobodzenia obozu· kwote 
1.577 zł pne'kazali na Cerutrum ZdTOwia Dziecka. (k) 

Eksportowy zespół 

Otrzymaliśmy Ust ze slowaml. 

wCZ11$nym rank.iem i od zmierz
chu do godz. 21.30. 

Ostatnio otrzymaliśmy meldunek 
z ul. Zakątnej 68, gdzie w oficy
nie i w klatkach schodtJwych bu
dynku frontQwego stale bez mala, 
pctl.t slę światto. Nasz C;?ytelnik 
proponuje aby niesolidnych gospo
darzy domów, którzy nie wykonu
ją swoich obowiązków (da nich 
bowiem należy gaszenie światła w 
klatkach schodowych;), karać 300 z! 
mandata ml. 

Popteramy tę propozycję. 
R. 

skończyły) naszym pociechom na 
zimowiskach' świadczą o tym li
sty z pozdrowteniaml, jal~ie ostat
nio otrzymaliśmy w redakcyjnej 
poczcie. Dzięlwjemy wtęc za pa-
mięć dzieciom pracowników t 
ZWCh „Chemitex - An.Hana'', któ
re przebywaly na wypoczynku w 
Karpaczu, oraz dzieciom wypoczy
wającym na zimowisku, zorgani 
zowanym przez lódzki „Skogar" 
w Ciechocinku". R. 

zachwytu naszej Czytelniczki, któ-
ra obejrzala jubileuszowy Wy$tęp . W NASZYM REFLEKTORZE 
Reprezentacv.1nega ZespOlu Pieśni Ozię~ujemyl .. Dziennik Pe>pulamY''. Piotrk:>w-
i Tańca Związku Zawodowego ska 96. 90-11)3 r.6dt. tel 331·47 
Wlókniarzy „Poltex". Zespól ten l 3łl·10 w l(Odzinacb t&-12 
wla&nie obchodzi 15-lecie swego Znakomicie dzieje stę, a wla§ci!- Piszcie do uas, a w pilnyllb 
Istnienia. Barwność widowiska, wie dztalo (ferie bowiem jut słę sprawacb telefonuJcie, 

wysokie umiejqtno&ct tancerek i -----------------------------.... ----.: tancerzy. znakomity dobór rn.ate- „ 
rialu folklorystycznego - urzekly 
n~szą Czytelniczkę. Ponieważ: 
przez dluźszy czas przebywala 
ona w Stanach Zjednoczonych, 
twierdzi iź tego typu występy z 
pewnością zn.alazlyby uznanie 
tamtejszej Polonii, spragn.ione4 
kontaktów z ctawną Ojczyztuł. 

Przy okazji Reflektorek infor
mu1e, • że w Stanach Zjednoczo
nych występowal już m. in. :zna
ny szeroko Zespól PLe~ni i Tań
ca przy ZaktadacTt im. Sz. Har
nama w Łodzt, a „Potte:r" bawtl 
w ub!eglym roku na międzynaro
dowych festiwalach we l"rancjt ł 
NRD, odnosząc tam zreszta duźe 
sukcesy, 1 

OszezędRmie światła 
~.,............,, 

obowiązuje nadał 

Dn.i już coraz dłuższe, więc t 
zużycie energ!I elektrycz11.11j z 
pewnośdą będzie teraz maleć. Nie 
mniej jednak nie zwalnia nas to 
z jej oszczędzania, szczegóZntę 

•• 
ZMIANA TRASY AUTOBUSU 

UNII „58" 

W związku z robotami prowadzonymi przez Miej
skie Przedsiębiorstwo Robót Wodociągowych i 

Kanalizacyjnych nr 1 
' 

na ul. CZECHOSŁOWACICllEJ 

z dniem 8 lutego br. od godz. 9 autobusy linii 
„58" kursować będą częściowo zmienioną trasą, 

to jest: 
z Radi9stacji ul. ul. MałachowsMego, Niciarnianq, 

Nowogrodzką, Edwarda i dalej bez imion. 

Zmiana trasy obowiązuje w obu kierunkach. 
MG·k 

exwutld i pł'*1 w god'I. 14.311-<ltl.30. ---------------• 

W UNE TELEFONY 

Centrala Informacyjna PKO 
Informacja telefoniczna 
Straż Pożarna 08, 661-11, 
Pogotowie Ratunkowe 
Pogotowie MO 
Komenda Miejska MO 

centrala 817-lł, 
Informacja o usługach 
Informacja kolejowa 855-111, 
informacja PKS: 

Dworsec centraln„ 
Bworzec P6lnocny 

Pogotowie wodoch,gowe 
Pogotowie gazowe 
Pogotowie energetyczne 

Rejonu Północ 
Rejonu Połud:iie 
dla odb101c6w prze-
mysłowych 6118-32 
oś wletlenla uli I' 

Pogotowie ciepłownicse 
Pogotowie drogowe 

„Pol.mOZb)'t'1 

'llllA'ftt'I' 

711·łl 
03 

795.55 
09 
ty 

292-lł 
391-11 
281-69 

191-H 
7ł7·ZO 
835..łl 
395·llS 

3H·31 
334·28 

245-72. 
U0-89 
ISS·ll --· 

w~:1-:1~r,>*~ •• .-..... 
POWSZECHNY - lf>dS. 1tl ...... 

storie o sosnowym ple:Mtu„ 
NOWY - godz. 19.11 „Tartufe, 

czyli Obłudnik'• 
MAŁA SALA - goctz, • „Obee· 
ność" 

JARACZA - g>odtz. 111 ,,PlaeOW
ka", god1;, i9.30 „Adam i Ew•" 

TEATR T.15 godz. 19.11 „7Jha-
chor" 

MUZYCZNY 
rone', 

god'z. „ ,.Geepa-

ARLEKIN - ~czynn.7 
PINOKIO - nl~ 

PILRABMOHIA (Narutowłcza •> 
godz. 19.30 Reclital choplnoWIKt 
An.na WHołowske - forteptan. 
W programie: Frr. Choplt! -
Jimpromptu nr 1, op. 29 As-dur, 
Walce Es·dur op. 18, Nokturn 
H-dU'r op. 9, nr 3, Polonez ns
moll op. 44, Ballada F-<lur op. 
38, Sonata F-dur op. 38, Sonata 
b-mon op. 35 

MUZEA 

HISTORIJ RUCHU REWOLU· 
CYJNEGO (ul. Gdańska nr 13) 
godz. 10-.18 
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ (Ul, 
Zgierska 147) god"I:. 1~6 

ARCHEOLOGICZNE I ETNO• 
GRAFICZNE (pl. Wolności 14) 
godz. 12-19 

CENTRALNE MUZEUM WŁO· 
KIENNICTWA (Piotrkowska 282) 
godz. ) lll-17 

BIOLOGII EWOLUCYJNEJ UŁ 
(park Sien·k!ewlcza) godz. 10-18 

HISTORII MIASTA ŁODZI (ul. 
Ogrodowa 15) godz lll-18 

SZTUKI (Wieckowskiego nr •> 
godz. 1~19 

POLSKlEJ WOJSKOWEJ SŁUZ· 
BY ZDROWlA (Żeligowskiego 7) 
godz. 115-18 

* 
ŁODZKI PARK KULTURY 'I 

WYPOCZYNKU (na ZdroWlu) 
OGROD BOTANICZNY nte· 

czynny 
ZOO - czynne godz. 9-lS (ka

sa do 14) 
PALMIARNIA - czynna codzien

nie (oprócz poniedziałków) w 
godz. 10-1.S 

LUNAPARK - nieczynny 
KĄPIELISKO „FALA" (al. Unll ł) 

nieczynne 

ltINA 

BAŁTYK - „Eblrah - potwor 
z głębin" jap. od lat 12, g. 
10, 12.15. „Kobra" jap. od lat 
18, godz. B.30, 18.45, 19. Seans 
nocny „Czarny korsarz" w!. 
tllm z Ust11 d1alogow11 g. 21.15 

IW AN OWO „Transamerlcan 
Express" USA od lat 11 godz. 
10, 12.15, 14.30, 17, 1'!1.30 

POLONIA - „Smlerć z kompute
ra" fr. od lat t:J godz, 10, 11.11. 
lłl, 17.11, Ul.30 

PRZEDWIOSNIE - :l'erk. z IC1-
nem „2ądło" UsA; od "tat li, 
godz. 10 19.30 „Eb!rah - po
twór z głębin" jap. od lat 12, 
godz. 12.30. 15, 17.15 

WŁOKNIARZ - nieczvnne 
WOLNOSC - „Godzilla kontra 

G!gan" jap. od lat 12, godz. 
10, 12.15, 15, 17.15, „Portret w 
błękicie" radz. od lat 12., g. 
19.30 

WISŁA - „Niewinnę" włos. od 
lat 18 godz. 9.31l, 12, 14.30. 17, 
19.30 

ZACHĘTA „Transamerican 
Express" USA od lat 15 &odz. 
10, 12.15. 14.30, 17, 19.lS 

ŁDK - Iluzjon - cykl „Japo
nia bez Samurajów" g. 15.15, 
17.30, 20 

STUDIO - „Czy Lucyna to 
dziewczyna" poi. od lat i:, g. 
16, „Milość w deszczu" :Ir. od 
lat 18, god!Z, 18, 21) „ 

STYLOWY - „No I co dok,tor
ku '• USA, b/o, godz. 15.30, 17.30 
„Trąd" poi. od lat 18, g. 19.31) 

GDYNIA - „Prywatne tycie 
Sherlocka Holmesa" ang. b/o, 
godz. 10, 12.30, 15 „Osąd'• rum. 
od lat 141, godz. 17.30, 19.45 

DKM - „Sportowiec mimo wo
li" poi. od lat 12, godz. 17, 
18.31), „Przepustk,a cliła mary
narza"· USA, od lat 15, g. 20 

KOLEJARZ - nieczynne 
MŁODA GWARDIA - „Granica" 

poi. od lat 15, godz. 10. lZ.15, 
14.30, 17, 19.30 

MUZA - „Smarkacz na bolSk,u" 
szwedzki, b/o, godz. 15.15. Pre
miera miesiąca „Eblrah - po
twór z . głębLn" jap od. la·t 12, 
gOd.z. 17.15 „Zabi·ty na 'śm!ett" 
USA, od lat 15, gOdz. 19.15 

1 MAJA - „Ten cudowny pia
sek partyzanckich d·róg" ;tug, 
od lat 12 ~. 15, 17, „Ojciec 
chrze.stny M" USA, od lat 18, 
gOdz. 19 

POKO.f - Ferie z k.śnem „Ta
jemniczy upiór" węg od la·t 1Z 
godz. 15.30, „Każdy ma swo1e 
piekło'• fr. od lat 18, gO<lZ. 
1'7.30, 19.30 

ROMA - „Maratończyk" USA, 
od lat 18, godz. 9.30, 11, lł.30, 
17, 19.30 

STOKI - „Jaik zranione ptul" 
rad"Z: od lat 11, godz. 15 ,,IJU
perekspres w n!ebe"Zplee~fl-

stwle" jap. od la.t 11; godz. 17, 
li.111 

OKA. - „Na trop.Ml Willb;v'eco" 
ang. od lat Hl, godz. 17.30, 19.31) 

POLESIE - „Królowa pSZ>CZOl" 
poi. godz. 17, „Policja d"Zlęku
Je" wł od la·t 18, godz. 111 

ENERGETYK - nieczynne 
HALKA - „DLabll mnie biorą" 

tr. od lat 15, godz. 15, 17, 19 

PlONIER - „Jak uanione pta
ki'• radz. od lat 15, god"I:. 15.30 
„Z przymruteniem oka" tr. od 
lat 18. god"I:. 17 .30, 19.30 

REKORD - „Krzyżacy" pal. b/O 
go.dz, 11 ,,Brawurowe porwa
nie" USA, od lat 18, gooz. 
tł.li 

SWlT - „Ostami skok gangu 
Olsena" duński, od lat 12, g. 
15.31), 17.30 „Człowiek przeciw 
człowiekowi" NRD, od lat lli. 
godz. 19.31) 

SOJUSZ - nieczynne 
TATRY - „Przygody Robinsona 

Kruzoe'• radz. b/o, godz. lE, 
17.411 „Tak szalona, te może 
zabić" tr. od la.t 15, g-0dz, 10, 
13.łl, 11.411. DKF g. 19.41 

DYŻURY APTEK 

Obrońców Stalingradu -15, Nl-
cla.rnlana 11, Główna lł, Dąb-
rowskiego 89. Lutomierska 146 
Stałe dytury aptek: 
Apteka m 47-085 Aleksandrow. 

ul. Kościuszki 6 
Apteka nr 47-Gi'1 Konstantynow. 

ul. Sadowa 10 
Apteka nr 4'1-088 Głowno, lłl· 

Łowicka 33 
InłormacJl o dyiuracla apteK: 
w Pabianicach udziela Apteka 

nr 47--081 Armil Czerwonej 7 
w ~lerzu udziela Apteka nr 

łT..-0, D-browSłl;lego IO 
w Ozorkowte udziela Apte!ta 

• ł'ł-łflS, Dzlert:rmklego 2 

DYŻURY SZPITALI 
POŁOŻNICTWO 

S11pital lm Kopernika - dziel
nica G6ma Pe>raqnle K, ul. Od
rzańska, Cieszkowskiego, Rzgow
ska, Przybyszewskiego ora,z g1-
nekologla z dzielnicy P<>les4e 
Poradnia X, prz:r u!. Fornal
skiej 

1n1t,-tut Pol.-Oin. Alii (ul. c:u
rle-&kłodoWllklej 11) dzielnica 
G6rna Poradnie X, ul. l'ellńskle
go, ZapolakleJ, diz.le~lca SrOd· 
mieście Poradnia K, ul. 10 Lu
tego, gm. Rtigów t Ksawerow 
oraz ginekologia z dzielnicy Po
!Mte Poradnia X, prz:r ul. Ollm
p!jsklej. 

Instytut Poł.-Gin. ĄM (ul. 
Sterlinga 13) - dzielnica SrOd
mleścle Poradnie K, ul. Kopctn-
1klego, Próchnilka gm. Bro3ce 
oraz ginekologia z dzielnicy Po
lesie Poradnia K, ul. 1 Maja 

Szpital Im. R. ,Jordana - P11· 
ło1nlctwo - dzle.J.nlca Widzew 1 
Polesie 

Szpital Im. R. Wolf - gine
kologia - dzielnica Baruty oraz 
ginekologia z dzielnicy Polesie, 
Poradnie K, ul. Gdańs~a t Kil· 
sprzaka 

Szpital lm. SkłodowskleJ·Curle 
w Zgierzu - połotnictwo miasto 
i gm. Zgierz, Aleksandrów, Ozor
ków, gm. K-0nstantyn6w, gm. 
Parzęczew, Andrespol. Nowosoina 

Szpital Im. Marchlewskiego w 
Zgierzu - g!Jllekologla - miasto 
i gm. Zgierz, Aleksandrów, Ozor 
ków, Głowno, Stryków. m. Kon
stantynów, gm. Parzęczew, An· 
drespol, Nowosolna oraz Łódt -
dzielnica Polesie, Poradnia K, 
ul. Srebrzyńska i dzielnica Wi
dzew 
, Szpital Im. Biernackiego w ł'a
bianicach - miasto i gmina Pa
bianice 

Szpital w Głownie - polotni· 
ctwo miasto I gmina Głowno 
Stryków 

Chirurgia ogólna - Bałuty -
Szpital im. Biegańskiego (Knta· 
ziewicza 1/1) codziennie dla 
przychodni rejonowych na- 4, 6, 
7, 8, 9. li) Szpital Im. Barii· 
cktego (Kopcińskiego 22) C-Odzlen
nle dla przychodni nr T. Szpital 
im. Skłodowsk!ej-CUrie (Zgierz, 
Parzt:czewska 311) dla przychodnl 
rejonowych nr 1, 2, 3, I. Szpital 
Im. Marchlewskiego (Zgierz, Du· 
bois 17) codziennie dla m. I gm. 
Zgierz, Ozorków, Aleksandrow. 
Parzęczew Górna 1 Szpital tm. 
Brudzińskiego (Kosynierów Gdyń 
sklch fil). Polesie - Szpital Im. 
Kopernika (Pabianicka 62). STód
mieście - Szpital im. Brudziń
skiego ('Kosynierów Gdyńskich 
91). Widzew - SzpLtal im. Sonen
berga (Pieniny 30) 

Chirurgia urazowa - Szpital im. 
Radllńsk.legq (Drewnowska 78) 

Neurochirurgia - Szpital Im. 
Kopernika (Pablanłell:a 112) 

Luyngologla Szpital lm. 
Barlickiego (Kopclńskh•go %2) 

Okulistyka - Szpital Im. Jon
schera (Mll!onowa 14) 

Ch!rurg1a I laryngologia d.Zle
c!ęca - Instytut Pediatrii (Spor-
na 36/50) · 

Chirurgia szczękowo-twarzowa 
- Szpital im. Barlickiego (Kop
cińskiego !!2) 

Toksykologia - Instytut Me
dycyny Pracy (Teresy 8) 

Wenerologia - Poradnia Der
matologiczna (ul. Zakątna łł) 

NOCNA POMOC' LEKARSKA 

Nocna pomoc lekarska Stacji 
Pogotowia Ratunkowego przy u1. 
Sienkiewicza 137. teł. 688-86 
Ogólnołódzkl Punkt Informa-

cyjny dotyczący pracy placowek 
słutby zdrowia tel. tllS-19 -
czynny całą dobę we wszr,mue 
dni tygodnia, równ!et w nie
dziele ! łwięta 

AMBULATORIUM 
DORA:ZNEJ POMOCY 

CHIRURGICZNEJ DLA DZIECI 

GaibLnet chirurgie.iny. czynny 
całą dobę Łódt, Armil Czuwo
nej 18, tel 3ł1-30, wewn. 'IV, 
ł57-50 do 54, wewn. 70 

NOCNA 
POMOC PIELl';GNIARSKA 

Bałuty - Szpital Im. H. Wolt, 
zgłoszenia na zabiegi w · domu 
chorego, tel. m-;n 

G6rna - Szpital Im. Jonsche
ra, Szpital im. Brudzlńsk·lego. 
Zgłoszenia na zabieg! w domu 
chorego. tel 627-93 

Polesie - Szpital im. M. Piro
gowa. Szpital Im. Madurowicza, 
zgłoszenia na zabieg! w domu 
chorego tel. 278-52 
9r6dmieścle - Szpital lm. L. 

Pasteura zgłoszenia na zabieg! 
w domu chorego tel, 8tlł-11 

Widzew - Szpltal Im. E. so
nenberga igłoszen!a na zabiegi 
w domu chorego tel. 894-11 

TBLEFO'N ZAUFANIA - D7·17 
cą;nny w dnl powszednie od 
19-7, w niedziele 1 tłw!ęta ea111 
do1>4. 

DZIBHJOK JIOPULA.MY • Il (UU) I 
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PROGRAM I 

w centrum miasta W połowie lutego 
U.OO W1ad. 11.os Czter:y pory roku. 

11.%5 Niezapomniane stronice 
„Nad Niemnem" - fragm. pow. 
E. Orzeszkowej. 11.35 Cztery pory ro
ku. 11.40 Tu radio kierowców. 12.05 
Z kraju i ze świata. 12.25 Mozaika 
polskich melodii. 12.45 Rolniczy kwa
drans. 13.00 Polska muzyka popular
na. 13.25 Jedzie zapust drog11. 13.40 
Kącik meloJI\.ana. 14.00 Studio „Ga· 
ma". 14.20 Studio Relaks. \ł.25 Stu
dio „Gama". 15.00 Wlad. 15.05 Ko· 
responden•ja z zagranicy. 15.10 Stu
dio „Gama". 16.00 Tu Jedynka. l'f.30 
Radiokurier. llł.25 'Nie tylko dla 
kierowców. 18.33 Koncert tyczeń. 
19.00 Dziennik. 19.15 Kiermasz pol
skiej piosenki. 19.40 Melodie duł.ego 
ekranu. 10.00 Wiadomości I informa
cje dla kl'erowców. 20.05 Wieczór w 
dyskotece. 21.00 Wiad. 21.05 Olimpij
ski alert młodzieży - Moskwa 811. 
21.25 Komunikaty Totalizatora Spor
towego. 21.28 Utwory Stanisława Mo· 
niuszki. 22.00 Z kra~u 1 ze śWl.ata. 
22 .20 Tu radio kierowców. 22.23 Kra
ków na muzycznej antenie. 23.00 Mi· 
nął dzień. 23.12 Wiad. sport. 

zamknięcie ruchu na . ul. l'iotrkowskiej 

PROGRAM II 

1 
Z dnia na dzień po

większa· się gigantyczna· 
dziura, jaką wykopano w 
centrum odzi w związku 
z realizacją najwięknej w 
historii miasta inwestycji 
drogowej. Część tej dziury 
już zagospodarowano, bu
dując wiadukty dwupozio
mowego skrzyżowania ulic 
Żeromskiego i Mickiewicza. 
Wykonuje się tu jeszcze 
kładkę dla oiesrych i„. ko
pig dalej wtdłuż osi ul. 
Mickiewicza, która od al· 
Włókniarzy aż do ul. Wól
czańskiej biec będzie 
w kilkumetrowej głębokości 

wąwozie. Tak wygląda skrzyżowanie ulic Głównej I Sienkiewicza. 
NaHntensy wnieJsze „wyikopkrl." / Ogrom prowadzonych tu t"Obót - aż nadto widoczny„. 

trwają teraz w reionie · dawnego 
skrzyżowania ulic Mickiewicza i sełJki ton ziemi wyl:iieram.e.j przez Gdańska rue ma ani J>rze1a7.du. 
Gda11skiej. Codziennie wyw<YZi sie potęż.i:J.e kopllll"ki. Tera!l.' przez u.J. a'ni 'Przejścia. W prz:vsr.l:ości wy

konana zostanie kładka dla oie
szych nad ul. Mickiewiaa -
mniej więcej w P<Jłowie drogi 

11.30 Wiad. 11.35 Skrzynka poszu
kiwania rodzin PCK. ll.40 Muzyka 
sp.od strzechy. 12.05 Muzyka i wyko· 
nawcy Norwegii. 12.25 Wiad. (L). 
12.28 Chwila muzyki (Ł). 12.30 „Za 
granicami miast" (Ł), 12.45 Tańce 
kompozytorów słowiańskich. 13.00 Pu
blicystyka krajowa. 13.10 „Zagadki 
muzyczne" - aud. (Ł). 13.30 Wlali. 
t3.3S Ze wsi i o wsi. 13.llO M. Ravel: 
„Valses nobles et sentlmentales''. 14.10 
Więcej, lepiej, nowoc?.eśniej. 14.25 Tu 
Radio - Moskwa. 14.45 Muzyka Ha
endla. 15.30 Studio Plus. 16.10 s. Bar
bet - Koncert na fortepian 1 ork. 
16.40 Aktualności dnia (Ł). Hl.55 
Chwila muzyki (Ł). 17.00 Operetka, 
jej twórcy i wykonawcy. 17.20 Z 
cyklu „Portret z pamięci" - rep. 
Ut. 18.00 Amatorskie zespoły przed 
mikrofonem. 18.25 Plebiscyt Studia 

A 

między ulicami Gdańska i Wól- 777Th'77'~././.H.H///~,.o; 
czańską, która również zostanie .q-17//././///UU/U///./H./~ 
orzecieta Trasa W-Z w ten · soo-
s6b, że r'UCh oieszy przez skrzyżo
wanie będzie niem·oiliWY. a samo
chodv doieżdżadace do skrzyżowa
nia będą musiały Sikręcać w ma
wo, w iędnokiet"l.i,nkowe ieulmie ul. 
Mickiewicza. 

Jednocześ0<ie & „W;rk()l)kami" 
konty11JUuje sie 'Prace przy budo

tn:ltorzy własnych czterech I 120-135, 1971: 115-128, 1970: 105- wie przejść Podziemnyich na skrzy. 
kółek niechętnie akceptują 118. żmvaniu ulic Głównej i Sienkie-
wygórowane ceny; wyraź· „PF 126p": 1977: i?5-110 1976: w icza. Roboty budowlano-kan-
nie polują. na okazję. Do 90-102, 1975: 88-97, 1974:' 75-88. s~rukcyjne trz~ba tu było na pe

transakcji na łódzkiej giełdzie do- „Warszawa": 1973: 80-98, 1972: wien czas wstrzymać ze wz.~ledu 
chodzi po długich targach i z regu- 75-90, 1971: 70-80, i970: 60-72, na niska temperatu.rę, aniemożli-
ły tylko wtedy, gdy właściciel de- 1969: 48-65. wiającą !'lależ:vte wvkoovwan1e 
cyduje się na obniżenie ceny. Wie- „Syrena": 1977: 100-112, 1976: m.in. warstw izolacyinvch maią-
le samochodów Jłrzyjeżdża na tar· 90-100, l!J75: 82-95, 197•1: 65-82, cyc·h ochraniać przeiścia przed 
gowisko co niedziela i wobec nie- 1973: 63-74, 1972: 50-67, 1971: przedostawaniem s ie wody. Wy-
ustępliwej postawy właścicieli. któ- 50-60, 1970: 45-57. konawcy obiektu obiecują iedinaik 
r zy nie chcą. obniżyć cl'ny - nie „Skoda": 1977. 185-210, 1976: 180- z nawia~a odrobić <YPÓźnienia. 
znajdują. nabywców. Wcią.ż brak 190, 1975: 165-175, 1974: 130-155, Jaik nas ooinformował kierownik 
pojazdów fabrycznie nowych, z 1973: 130-145, 1972: 120-130. I budowy Trasy W-Z. mm' inż. Ju-
zcrowym przebiegiem. One też są „Trabant": 1977; 135-140 1976: liusz Jasiński, w oołorwie lutei:!o 
najba rdziej poszukiwane. Regułą 110-120, 1975: 100-110, 1974~ B0-98, zamknięte zostanie dla ruchu 
przy tym jest, że obowiązują.cy po- 1973: 75-85, 1972: 66-75, 1971: 60- skrzyżowanie ul. Piotir'kow&kiej z 
d!ltek przy zawieraniu transakc.ii 70. · ' ul. Główną. Jedy nie autobusy bę-
b1erze na siebie w całości nabvw- „Wartburg'': 1975: · 1!70-185, 1974: dą mogły te<;lv prze.ieżdżać. Tylko 
ca, ł6~175, 1973:13tl'-'14J. dla· n ich, a takie dla samochod6w 

A oto notowania wedłu,; cen wy- „Moskwicz": 1973: 125-135, 1972: dostaTczających 'Zaopatrzenie do 
woławczych w iys, zł: 120-130, 1971: 110-118, 1970: 98- sklepów._

1
wybudowane zastana spe-

. 112. cialne o~.iazdy. W t>ołowie mairca 
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Montaż kładki dla pieszych 
no ul. Żeromskiego. Strzałka 
wskazuje podziemne wyjście, 
które prowadzić będzie wprost 
na kładkę. 
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Unosząc głowę zobaczył w belce pod antresolą dwie zardze
wiałe spirale haków. Huśtawka.„ Odpędził wspomnienie. Pchmę
ty nagłym impulsem, podbiegi do łóżka. chwycił za czysty róg 
kołdry, zrolował ją i cisnął wraz z prześcieradłem na zbroczo
ną podłogę. - Nie ma już krwi - powiedział. ~ Nie ma! -
Usiadł na brzegu rozprutego siennika i zerwał się, czując pod 
ręką chłód wilgoci. - Przestań! Nie dręcz m,nie. tato! - wrza
snął i nagle przestraszył się własnego głosu. Zaczął nasłuchi· 
wać. Za oknem dźwięczała cisza. ale kiedy podszedł do drzwi 
spięty pragnieniem natychmiastowej ucieczki. wydało mu się, 
że na schodach stoi mnóstwo ludzi: zdyszane oddechy. prowa
dzone sz<!ptem rozmowy.„ Spokój! Spokój!„. Przemknął na 
palcach do kuchni, napił się wody z wiadrą'.. a potem zanurzył 
w nim twarz . . W blaszanej popielniczce tkwiła szk Ian.a. powle
czona nikotyną fifka, w której czernił się zwęglony niedopa
łek. Dwa ostrożne pociągnięcia. Ogień zaskwierczaf; rozgrzane 
szkło zaczęło parzyć usta, więc cisną! je w kat. I znowu uległ 
wrażeniu, że słyszy za ściana zgiełk rozmów. świat oddechów. 
WALDEN, WALDEN! - powtarzały ściany. Schylił się i włą
czył stojące na podłodze radio. Ebonitowa skrzynka zaszemrała. 
czuł pod palcami jej drżące ciepło .. Seria trzasków i wynurza
jąca się powoli melodia. Saksofon wiódł swoia płaczliwa opo
wieść, buntując się u końca każdej frazy i znowu tonąc w po
korze:. długi, przewrotnie zmęczony jęk„. i nagle zerwal się. 
zaczął uciekać. a trąbki biegły jego tropem. jak sfor:a wściek
łych psów. 

Wyszarpnął sznur ~ kontakt!.! ~ rzucił siq twarzą na ·podłogę, 
Szum w głowie wzbierał, potęzmał; głos z oddali nękał go na
tarczywymi pytaniami. Mówił do siebie: Jestem przeklęty. Je
stem przeklęty w~ód przeklętych. Straciłem żonę, dziecko, 
ojca. Przegrałem studia 1 wszelką nadzieję Ale co ia takiego 
zrobiłem? Co?.„ Ludzie mordują, grabią, podpalają, a przecież 
za wsze ktoś ich broni, osłania, kocha, opłakuje. Tylko JA je
st em sam! Dlaczego nikt nie pomaga mi w biedzie? Może mia
łem złego ojca i wyrodną żonę? Może ciąży na mnie grzech 
ma tki? Ale nie ma przecież żadnych powracających fali Wszy
stko daje się logicznie wytłumaczyć. Więc gdzie tu jest logi-
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ka? Gdzie? Ten głupi mikroskop? Ten kiosk? Ten skurwiel 
z gazety? To idiotyczne przekonanie. że za wszystko trzeba 
płacić? Weksel za każde słowo, rachunek za każdy gest? Naj
drobniejsze świństwo wyciąga później łapsko po największą 
daninę: w międzyczasie zostałeś porządnym człowiekiem, a ono 
chwyta cię za gardło, trafiłeś na piedestał, a ono strąca cię 
w otchłań. Kto inny popełnił przestępstwo. kto inny za nie 
odpowiada. I to ma być sprawiedliwość? JA pod kioskiem i JA 
dzisiaj, to dw6cl:i róimych ludzi. Nigdy już nie uszargałbym su
mienia i rąk. Więc czemu. czemu właśnie teraz zwala się n.a 
mnie nieszczęście? Czemu czuję się winny. skoro moje konto 
jest czyste? Czemu?! Może wcale się nie zmieniłem? Człowiek 
nie zmienia się tylko dlatego, że wziął sobie żonę z porządne· 
go domu i z~ał na jakieś tam studia. A może właśnie się 
zmienia? Może widzi dzięki temu swoją parszywą przeszłość? 
Żeby żałować, trzeba tracić! Jeszcze rok temu kładłbym na 
to wszystko ciężką lachę. Rok temu ojca paliłby wstyd za 
syna, który jest tylko malarzem po~ojowym: mało. aby tar
gnąć się na życie. Ale dałem mu nadzieję - jego s.vn zosta
nie prawnikiem: kimś zamożnym, uczciwym, szanowanym, To 
go właśnie zgubiło. I to właśnie zgubiło mnie! Kim jestem? 
Bandytą, ofiarą , cwaniakiem. głupcem?.„ 

Tok · rozmy~lań uspokajał go. Czuł się jak po długiej, szczerej 
spowiedzi, ale otwierając oczy dojrzał na kuchence talerz ż 
nie dojedzonym kawałkiem chleba. Znowu poraziła go rozpacz. 
Jadł to, dzisiaj to jadł! - pomyślał patrząc na ślady zębów, 
które odbiły sie w cienkiej warstwie masła. Wstał. Przemógł 
wstręt i wpakował chleb do ust. Potem wbiegł do pokoju 
i krążył od ściany do ściany targając koszule na piersiach. -
Muszę coś zrobić! Natychmiast coś zrobić! - mówił czując. te 
t1ie wytrzyma już dłużej ani chwili. Orząc twarz paznokciami 
spojrzał na hak od huśtawki. Mgliste wspomnienie lektury. 
Uśmiechnął się. Wskoczl'.!_ na krzesło i ściagnał z antresoli par
ciany worek. Rozsupłał go i cisnął o ziemię, zatrzymując w 
ręku gruby lniany sznur. Jeden koniec przywiązał do haka, na 
drugim uwił pętlę. Zeskoczył z krzesła. odtrącił je nogą. Chwy
cił za rogi worka i wytrząsnął na podłogę jego zawartość. 
Zawiesił na pętli ciemnobrązową. pękata. wypchana trocina
mi gruszkę, a potem, spiesząc się, niecierpliwiąc, tupiąc noga
mi jak mały, r02kapryszony chłopiec, zaczął wbijać na pięści 
bokserskie rękawice. Klął, trafiając palcami na opór skudlonej 
waty. Sciągnął zębami rzemienie na przegubach i odepchnął 
z całej siły gruszkę, której cień przeleciał przez pokój jak 
ramię ogromnego wahadła. Ugiął nogi, pochylił się, otarł nos 
wierzchem prawej rękawicy i wciągajac z krótkim sykiem po
wietrze uderzył w miąższ powracającej grui;,zki. Jedna seria. 
druga, trzeci:'!. Walił wytrwale pocąc się, zata'czając, płacząc, po
łykając łzy i czując pierwsze oznaki błog~ego zmęczeniL 

•• „ ł •• 

-·-! 

11 
I 

„a.ma "· 11.31 l!cha dnia. se.• Knj
obrazy. 19.00 Koncert wieczorny. 19.40 
Dom 1 my. 20.00 Publicystyka kra
iQWa. 20.20 Zapomniany geniusz lor
tepianu - Simon Barero. 21.20 Bisy 
w Filharmonii. 21.30 Wlad. i infor
macje sportowe. 21.50 Pleśni J, Dow
landa śpiewa tenor angielski Peter 
Pears. 22.00 Radiowy Tygodnik Kul
turalny. 22.40 Koncert WOSPRiTV. 
23.30 W!ad. 

ftOGaAłlm 

10.311 Elrspreaem przez llwłat. 10.J:I 
Kiermasz płyt. 11.00 Codziennie po
wieść w wydaniu dźwiękowym -
T. Gautier - „Kapitan Fracasse". 
11.30 W tonacji Trójki. 12.25 Za ltie
rownlcą. 13.00 Powtórka z rozrywki. 
13.50 „Zywot młodzika niepoczciwe
go" - odc. pow. 14.00 Symfonie z 
Nowego Swiata. 15.00 Ekspresem 
przez świat. 15.05 Przeboje spółki 
Casey-Finch. 15.30 Molt Jakson gra 
standardy. 15.40 Rozszyfrowujemy 
piosenki. 19.00 Tele-Radio·'l;est. 16.20 
Muzykobranie. 18.45 Nasz rok 78 17.00 
Ekspresem przez świat. 17.05 Muzycz. 
na poczta UKF. 17.40 Bielszy odcień 
bluesa. 18.10 Polityka dla wszvst
klch. 18.25 Czas relaksu. 19.00 Ksląż. 
ka tygodnia - V. Voolf „Pochyla 
wieża". 19.15 Zagubione melodie. 
19.30 Elcspresem przez świat. 19.35 
Opera tygodnia - Ch. Gounod „Ro· 
meo i Julia". 19.50 „Mściciel w mia
steczku" - odc. pow. 20.00 Złote 
płyty. 20.35 Kslęga pamiętnikarza Ta
deusza Peipera. 21.00 Najstarsze śpie
wy rodzinne. 21.35 Antologia piosen
ki francuskiej. 22.00 Fakty dnia. 22.08 
Gwiazda · s!edmtu wieczorów 
J. J. Cale. 2.15 Konsonanse i dyso
nanse - mag. 23.00 „Wahadło zega
ra". 23.05 M!ł!ldzy dniem a snem. 
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12.00 W1ad. 12.011 Muzyka 1 wyko
nawcy Norwegu. 12.25 Wiad. (Ł). 
12.28 Chwila muzyki (Ł). 12.30 „za 
granicami miast" (Ł). 12.45 Giełda 
płyt. 13.00 Lekcja jęz. ros. 13.15 Ro· 
syjskie pleśni ludowe. 13.30 Tu Stu
dio Stereo. 15.00 Wiad. 15.05 Matysia
kowie. 15.35 Chwila muzyki. 15.40 
Książki, do których wracamy 
„Przygody człowieka myślącego" -
fragm. pow. ie.oo Wiad. 16.0~ Wszech
nica rodzinna. 16.25 Sekrety listów. 
16.40 Aktualności dnia (L), 16.Sll Chwi
la muzyki (E.). 17.00 Występ uczniów 

PODZIĘKOWANI'll 

Wszystkim Przyjaclołom l Są· 
sladmn. którzy o·ka.zall nam serce. 
pomoc, łyczLlwoM: i ws,półczuei• 
w ~iatn1ch dniach tycia 

S. ł P. 
STEFANII 

MAK SAJDA 
oraz wnyatk.im, kt~ny przybyli 
2 bliska I daleka. by tow&rzyszye 
Jej w ostatniej dr~dize - •Włas-z. 
cza Przedstawioiei<>m ZNP Gminy 
Pabianice, DyrektOToW·i I Nauczy 
cielstwu 1zkoły w Bycblewie -
1erdeczne podziękowan.ie składa• 

RODZINA 

z słębokl!m hlem za Wfadamta· 
my. fe dnia I J11łl!'&'O tt711 J'Okv 
'mlall'ła 

ł. ł P. 

MELANIA 

MICHAŁKIEWICZ 
a JUlYSZK.01' 

PoC'f'Qb odb~le Ili• W hod., 
I luteco br. o l'ods. tli s 11;aplic11 
cmentarza .na Dołach. 

•IOSTRY I RODZINA 

z cłębokiim Ulem zawładamu. 
my, ie w dniu ł luteco 1973 r. po 
długich 1 cięł:klch cierpieniach 
zmarła, w wieku 8ł lat naua 
najukochai\sza Zona. Matka i Ba
bunia 

S. ł P. 

IRENA 
ZAJĄC 

a dmnu ł.UCZAllt 

WY11rowadzenle lirogllch na.m 
zwłok na;stą.pi we wto-rek, d!Dla 1 
lutego brr, o c<>dz. 16 z kaplicy 
cmentarza na Raoo,gosz.czu, 

MĄ2:, DZl~CI i WNUCZKA 

Pam 
DAN U Cl& 
PŁAWSKIEJ 

serdeczne wyruy wsp~ • 
powott.u z.Konu 

MATKI 
W AiNDY CICH'OWJ.c;a 

składa.J11: 

KIEBOWNnt i PRACOWNICY 
KI;.I~'i'IKI PULMONOLOGICZ. 

NEJ AM w ŁODZI 

PODZIĘKOWANIE 

Wszystkim, którzy okażall nam 
pomoc, :l:yczllwośt\ i współczucie 
w cięlłkim okresie choroby oraz 
wszystkim Przyjaciołom I znajo· 
mym kt6rzy wzięli udział w o
statnim pożegnaniu 

dr nauk małemałycanycll 

HORSTA 
PODOLSKIEGO · 

adiunkta PoUteehnlkł ł.6dsklej 
llkłada!lł 1erłleesne ped•ltkowanla 

~ONA, COBKA 
I .najbliiaza RODZINA 

ł'SM I stopnia (~). l'f.15 Koncert 
łódzkich kapel podwórko.,.,ych (Ł). 
1'1.35 „Ciekawe nagrania! ciekawe 
wydarzenia" - mag. 18.00 Transmi
sja z pr. II. 18.25 Pasje podróże, 
przygody. 18.55 Chwila muzyki. 19.00 
Rozmowy o sprawach rolnictwa. 19.15 
Lekcja jęz. ang. 19.30 Recital pianisty 
austriackiego Jerga Denusa. 20.45 
Muzyka. 21.50 NURT. 22.10 Słynne 
miniatury. 22.15 Rozmowy o filozo
fii . 22.35 Radiowo-TV Srednia Szkoła 
dla Pracujących. 22.50 P. Czajkow
ski - Karnawał z cyklu „Cztery po
ry roku". 22.511 Wiad. 

TELEWIZJA 

PROGRAM l 

9.00 lłTSS - fizyka, sem. ł. l.3ł 
TTlt mechanizacja rolnictwa, 
aem. ł (I.), 11.35 „Czterdziestolatek" 
- odc. pt. „Z dala od ludzi, czyli 
colt swojego" - film fab. TP. 12.45 
R'l'SŚ - · chemia, sem. 2. 13.25 RTSS 
- wskazówki metodyczne, sem. 2. 
15 OO Melodie - Estrada toikloru me
ksykańskiego. ts.30 Telewizyjny Klub 
Seniora. 16.00. Dziennik. 16.10 Obiek
ty w. 16.30 Studio Telewizji Młodych. 
17.10 Rozmowa na mtgl - qulz akto
r11w i rysowników. 17.30 Kółko 
I krzyżyk. 17.50 Dwa miasta - No
we Tychy I Nowomostowsk. 18.20 
Człowiek' I przyroda - Historia ko
ziorożca niezupełnie prawdziwa -
film przyrodnkzy prod. hiszp. 18.l!O 
Radzim;v rolnikom. 19.00 Dobranoc. 
19.10 Siodemka. 19.30 Wieczór z dzien
nikiem. 20.30 „Saga rodu Palllserów" 
- odc. 4 - film fab. prod. TV 
ang. 21.40 Sonda nr 20. 22.10 Dzien
nik. 22.25 Teatr Małych Form - Mi· 
chał Misio•ny wg Be,rtolda Brechta 
- „Bestia" (ret. A. Marczewski, wy. 
konawcy - I. Machowski, z. Zapa
siewicz, J. Polanowska, S. Michalak, 
J. Dukay, c. Lasota, A. Gl\SOWSki). 
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18.09 Kino TV Najmłodszych. tt!.l!O 
„Próba" - film fab. prod. TV ang. 
18.00 Skrsydła. 18.30 Dialogi z prze
szłośclll - Stefan Batory. 19.00 Wia
domości - wyd. kieleckie (I.). 19.20 
Dobranoc. 19.30 Wieczór z dzienni
kiem. 20.30 Język angielski. 21.00 Ję
zyk niemiecki, 21.2& 24 godziny. 21.31 
Inicjatywy. 22.05 Wtorek melomana. 

HALIN~E 

MALINOWSKIEJ 
W'J"!'UY ezczttego W9\)6łc'Z'llcla s 

PoWlOdiu łmieftl 

OJCA 

skł11>daJ41 

D~EKCJA, RADA ZAKŁA

DOWA I PRACOWNICY 
ROtNTE MPL 

W dnhJ I lutego 1971 r., prze· 
ty-y 87 lat, . odeS?;l4 od nas na 
zaW'lze. nasza najukoc.t..a!Uza Ha-
t)?I i Ba·i,cia ' 

s. ł '· 
MICHALINA 

GRUDA 
a domu DOWGIAŁł.O 

PoC!!H-b odbędzie aię dn4a I lu· 
teco br o socb. 14.31 z kaplicy 
rzym.-kat. cmentarza na Rado«o· 
szczu, O smutnym tym obrzędzie 
powiadamlaJa 11011:rateni w debo· 
kim żalu / 

SYN()WIE, SYNOWE I WNUKI 

ł. ł P. 

ROMAN 
BIERNACKI 

w dniu ł lut.ea'o 1978 r. zmarł, po 
krótkliej c;lioi?obie, przeływ•y 

51 lata. 

PoCl'!Ze<b oelbęd~e lllę duda T IQ. 
tego br. o codz. 1ł z kościoła pa. 
rafiatne.co św. J6zefa w Rudzde 
Pabianickiej, na mle,J&cowy cmen
t111rz, Po..ostawił w glęboklm smu
M~u I iał<>bie: 

OJCA, RODZERSTWO 

1 RODZI~ , 

SeikretarzoWi. Bady Odd'lli&łu 
Ł6dzkleco NOT 

MGR 

ZOFl1 
ŁAPOT 

wyrazy cłębokie'l'o wsp6łezuda z 
powodiu śmieircj 

MATKI 
Składa 

ZARZĄD ODDZIAŁU 1.0DZ· 
KIElGO POLSKIEGO ZRZE
SZENIA INŻYNIEROW i TE· 

CHNLKOW SANITARNYCU 

Dnia Z lutego 1978 r. po długich 
i ciężkich cierpieniach odeszła od 
nas na za wsze 

KOL. 

WANDA 
PAPIŃSKA 

W Zmarłej tracimy długoletnie· 
go pedagoga 1 przyjaciela mło· 
dzlety, serdeczną koletankę. Wy· 
razy współczucia Rodzinie Zmar· 
lej składają: 

DYREKCJA, RADA PEDA
GOGICZNA, KOMITET RO· 
DZICIELSKJ i MŁODZJEZ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
NR llł W ł.ODZI. 
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